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A Xunta inviste mil millóns 
no Centro Ramón Piñeiro 
Pasado un ano desde que anun
ciase o Diario Oficial a sua cria
ción, a Xunta ten case a ponto a 
posta en marcha formal do deno
minado "Centro de lnvestiga
cións Lingüísticas e Literárias 
Ramón Piñeiro", con dependén
cia orgánica da Conselleria de 
Educación. O investimento anun-

Celta-Deportivo: 

ciado inicialmente de perto de mil 
millóns de pesetas, con orixe no 
opaco reparto dos primeiros car
tas da débeda lingüística, causa 
asombro en comparación coa 
escaseza dos orzamentos de 
institucións como o Consello da 
Cultura ou o universitário Institu
to da Língua Galega. (Páx. 19) 

.1os siareiros pasan da provocación 
ao contrário á provocación social' 
Celta e Deportivo sumaron o 
Domingo 23 de Xaneiro o seu 
terceiro empate consecutivo 
sen goles. Ambas equipas re
mataron contentas e as duas 
afeizóns satisfeitas. O Celta 
con moitas baixas e unha situa-

ción difícil na clasificación olla
ba como mal menor esa perda 
dun ponto ante o lider. O De
portivo repasaba a tabela clasi
ficatória e mostrábase satisfeito 
cos catro pontos que o separa
ban do Barcelona. (Páx. 12) 

Alfonso Sastre: .10 problema está 
. no chauvinismo español e non no:5 
nacionalismos' 
Dramaturgo e representante so
branceiro da cultura española 
desde a longa noite do franquis
mo vive nun feliz exí/io basco, 
colaborando coa prensa e man
tendo a sua postura ilustrada e 
c1 '1•ca que non sempre é ben re
cebida. "A maioria da miña obra 
non trata a política directamen
te", afirma. Sen embargo, as 
suas teses insobornábeis des
creben xa un rio de coeréncia 
desde os anos coarenta até ho
xe. É recente Prémio Nacional 
de Literatura. (Páx. 14-15) 

PSOE e BNG perguntan 
no Parlamento polas axudas 
á prensa en galego 
O deputado do BNG Francisco 
Rodríguez e o independente in
tegrado no PSOE, Santos Oujo, 
apresentaron senllas perguntas 
no Parlamento Galega para 
que a Xunta aclare a sua políti
ca de subvencións á prensa e, 
concretamente, a causa de que 

XENTEDE 
MALAMORTE 
Alfonso Álvarez Cáccamo 

Premio da narrativa 
"Álvaro Cunqueiro" 1993. 

Oito relatos entre o humor e 
a crueldade que configuran 

a crónica dun tempo 
de mala vida, de mala marte. 

os meios escritos íntegramente 
en galega non receberan axu
da en 1993, conculcando as 
leis. Esta atitude discriminató
ria da Dirección Xeral de Meios 
de Comunicación recebeu a 
condea de numerosas organi
zacións. (Páx. 8) 
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Galiza situóuse á cabeza do estado, coas 
mobilizacións laborais máis grandes da sua história 

A patronal non pudo 
impedir o paro xeral 
A folga do 27 de Xaneiro tivo na Galiza a maior incidéncia de 
todo o estado, cunhas manifestacións que se situan como 
as maiores da sua história laboral. Mesmo asi a patronal fala de 
fracaso, mentres os sindicatos demandan negociación imediata 
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A resposta dos galegas· 
foi a meirande do estado 

O número 
de manifestantes 
superou 
amplamente ao 
de anteriores 
folgas 

A. EIRÉ - G. WCA - H. VIXANDE 

O seguimento da folga na Galiza 
acadou os níveis máis outos no 
conxunto do estado español, pésie a
que a patronal realizou unha campaña 
en contra sen precedentes. Tamén as 
11 manifestacións celebradas 
superaron en número ás de folgas 
anteriores. Só as grandes superficies 
comerciais se negaron a pechar e na 
Administración autonómica o 
seguimento da folga foi do 25°/o. 

Unha grave e crecente polarización social 
Poñamos que non parou o 80 ou 90% da cidadania, 
como afirman as centrais sindicais. Admitamos que 
unha parte dos que folgan síntense coacionados. 
Deixemos a un lado o feíto de que o 32% dos 
traballadores posuen un contrato eventual, o que os fai 
especialmente vulnerábeis á presión do seu xefe. Asi e 
todo, a evidéncia é a evidéncia e o que afirma a 
patronal de que a folga terminou en fracaso resulta 
dun reacionário decimonónico que abriga a reler as 
obras de Valle-lnclan. 

Ven isto a conto dese 93% do parlamento español que 
aprobou recentemente a reforma laboral e do 83% do 
parlamento galega que é de igual opinión. O divórcio 
entre a maior parte da clase política e a sociedade é 
patente. Non estará de máis que a partir de agora 
algun empece a titar máis para ltália e menos para os 
Estados Unidos e Inglaterra. 

O paro no pequeno comércio das vilas foi 
praticamente absoluto. E non había piquetes. Sen 
embargo, as asociacións patronais dedicáronse estes 
dias a difundir notas, avisos e chamados aos seus 
afiliados en contra da folga. Mentres os afiliados aos 
sindicatos seguiron aos seus líderes, os pequenos 
comerciantes adscritos á Confederación de 
Empresários de Galiza fixeron o contrário do que 
mandaba a sua agrupación. lsto significa que a 
direción da CEG está deslexitimada para representar, 

cando menos a unha parte, das suas bases. 

En terceiro lugar está o caso das grandes superficies 
comerciais: os Alcampo, Continente, El Corte Inglés ... 
son os centros máis belixerantes coa folga. Xustamente 
eles que controlan xa o 65% da distribución en Galiza; 
que venden produtos non galegas, as máis das veces, 
condicionando asi a produción própria; que compiten 
deslealmente co pequeno comércio, tirando os prezos 
á baixa grácias ás suas vantaxes financeiras. A folga di 
a verdade da sua atitude antigalega e antisocial. 
Ninguén máis desvinculado da realidade que estes 
grandes centros, verdadeiras sanguesugas 
económicas. 

O cuarto estamento deslexitimado coa folga é o dos 
meios de comunicación, batallón de choque 
propagandístico, sen o cal o governo non se plantea xa 
nengunha acción. Manipulan os procesos eleitorais, 
simplificando e frivolizando os discursos e lago 
distorsionan o papel dos actores sociais, caso dos 
sindicatos. Non existe ética profesional, nen mínimo 
rigor informativo. A sua postura está exclusivamente 
dun lado e se non se pon máis en evidéncia é pola 
escasez de contrastes. Cómico resulta escoitarlle dicer 
a algun dos seus rectores que "o meio débese á 
audiéncia". Débense unicamente aos seus proprietários 
-nomeadamente os bancos-, aos seus anunciantes, 
ao governo e á auséncia de alternativas. As forzas 

sociais deberán ter en canta este último factor se 
queren ceibarse do círculo vicioso. 

Son estes os exemplos sobrancekos dunha 
polarización social a cada máis grave: unha minoría 
chucha unha parte desproporcionada de renta, mentres 
unha maioria fica condeada á marxinalidade. Deben 
coñecer, os que poñen como modelo laboral aos 
Estados Unidos, unhas palabras recentes de Bob 
Brusca, director da empresa de electrónica Nikko: "Os 
traballadores norteamericanos terán que acostumarse 
a competir con traballadores que van ao choio en 
bicicleta, que só teñen un par de zapatos e que viven 
coa sua família en apartamentos moi pequenos". Velaí 
unha descripción do futuro previsto por Felipe e Ramilo, 
Cuevas e Aznar. 

Non estamos polo tanto ante unha lei máis. Vivimos 
unha involución social da que a reforma laboral 
constitue unha etapa. O dramático escenário resulta, 
sobretodo, absurdo tendo en conta que existen 
alternativas razonábeis. Abondaria con esquecer a 
prepoténcia, a propaganda mentireira e ameazadora, e 
lembrar que Balladur en Fráncia xa deu para atrás a 
duás leis, ante o rexeitamento que suscitaban, a última 
delas sobre o ensino público e que outro tanto sucedeu 
en Bélxica. Será unha inxenuidade agardar un chisco 
de lucidez de parte da clase política no poder?+ 

ANOSA TERRA 



A patronal tiña a sua estratéxia 
para minimizar o éxito da folga : 
denunciar a acción de piquetes e 
afirmar que "había que ver cantos 
foron á folga libremente e cantos 
por medo", como afirmou o presi
dente da patronal española, José 
Maria Cuevas. A masiva partici
pación de manifestantes, supe
rando as seis edicións anteriores 
nas que os galegas foron convo
cados a folga xeral, botou por te
rra estes argumentos. 

Un sindicalista da CIG facia unha 
brincadeira coas manifestacións 
da patronal cando tala das coac
cións para que se secunde a fol
ga, "chegan a dicer que tacemos 
pechar a ponta de pistola as fá
bricas e os comércios, non serán 
capaces de dicer que traemos 
tamén pala forza a estas dece
nas de miles de persoas que 
participan na manifestación". 

O alcade 
de Ourense, 
o guerrista Veiga 
Pamba, recén 
eleito portavoz 
do PSOE para o 
congreso, 
pavoneábase 
tomando café no 
centro da cidade. 

Para os sindicatos a masiva par
ticipación nas manifestacións é 
un dado elocuente do predica
mento que tivo a folga xeral. O 
outro elemento esgrimido pola 
patronal para minimizar o éxito 
da folga desmontábao o próprio 
Governo ao "valorar o comporta
mento cívico dos cidadáns e a 
auséncia de incidentes". Pero 
dentro da asépsia pretendida 
dos comunicados oficiais guver
namentais, sen querer entrar na 
minimización que pretende a pa
tronal, apoiada nesta ocasión 
pola totalidade dos meios de co
municación audiovisuais, o Go
verno central utilizou os serví
cios mínimos para relativizar o 
seguimento da folga. Un dado 
elocuente: a empresa graniteira 
do presidente da patronal gale
ga, António Ramilo, estivo total
mente paralisada. 

Asi, en todos os comunicados 
oficiais e nos meios de comuni-

r---------------------------------------------------------------------------, 
A patronal afirma 
que o paro foi un rotundo fracaso 
O presidente da CEOE, José 
Maria Cuevas, afirmou que a 
folga fara "un completo fraca
so para os sindicatos pois a 
actividade económica foi moi 
alta". Segundo Cuevas, o pa
ro rexistado foi debido á ac
tuación dos piquetes, xa que 
hai que analisar en que medi
da os trablladores "participa
ron en apoio da folga ou co
accionados polos piquetes". 
Cuevas manifestou tamén 
que "quedou demostrado que 
os sindicatos non están en 
consonáncia coa sociedade 

nen coñecen cales son as 
suas demandas". 

Tamén o presidente da patro
nal galega, António Ramilo, 
considera que "a folga foi un 
completo fracaso, pois abriron 
todas as empresas". Para Ra
milo esta foi a tumba dos sindi
catos que, despois disto, debe
rían desaparecer. 

A patronal enfocou desde un 
comezo esta folga como un 
enfrentamento directo contra o 
sindicalismo. Desde hai meses 

están a lanzar a mensaxe de 
que os sindicatos xa non teñen 
razón de existir nesta coxuntu
ra e que non representan a 
ninguén. Cando se convocou a 
folga tentaron pór de manifesto 
que esta era contrária ao sentir 
social e só para beneficiar ás 
cúpulas sindicais contra o res
to dos traballadores. Despois 
lanzaron a mensaxe de que, 
de fracasar a folga, os sindica
tos deberían de disolverse. Os 
resultados acadados poi as 
mobilizacións non fixeron mu
dar a sua mensaxe. + 

L---------------------------------------------------------------------------~ 
presenciamos como duas per
soas lle pedían ao perruqueiro 
que abrise o dia da folga "por
que non podemos permitir que 
os sindicatos salgan coa sua e 
que non se regule o mercado de 
traballo. A vostede viralle moi 
ben porque asi pode meter 
aprendices e pagarlles moito 
menos, ainda que só sexa para 
barrer o chan e pasarlle o cepi
llo aos clientes". 

Paro total 
no sector industrial 

Na Xunta houbo bastante asisténcia ao traballo pero o aparcamento tiña escasa ocupación ás 9 da mañá. ANXO IGLESIAS 

Pésie á estratéxia empresarial o 
paro foi total na actividade in
dustrial. Portas, transporte por 
estrada, RENFE , transportes ur
banos (agás servícios mínimos), 
construción, polígonos indus
triais, empresas de distintos sig
no, sector pesqueiro, talleres 
mecánicos e de reparacións, es
tiveron totalmente paralisados. 
No ensino, o paro foi seguido 
desigulamente pero, practica
mente non houbo clases porque 
nenos, rapaces e universitários 
non apareceron por nengures. 
En xeral a tónica da administra
ción foi de escaso seguimento, 
pero tampouco os piquetes se 
ocuparon deles, "se esperaban 
que fósemos a quitalos e cobrar 
a xornada fo ron aviados", co
mentada unha sindicalista. As 
centrais estiman que o segui
mento da folga na Galiza foi en
tre un 80 e un 90%. 

cación, en total consonáncia con 
aqueles, valorábase como unha 
das principais notícias que se 
cumpriran todos os servícios mí
nimos. O Governo non só apare
cería asi como gañador fronte 
aos sindicatos que denunciaron 
vários destes servícios mínimos 
por abusivos, senón que se dá a 
sensación á cidadania de que 
houbo moita xente que traballou, 
ainda que na realidade fose abri
gada pela própria Lei de Folga. 
Para axudar a dar a imaxe do 
fracaso, tanto alguns membros 
da patronal , como meios de co
municación, puñan de manifesto 
como "no agro a xente coidou 

igual os animais bo
tando as vacas a pa
cer ou indo por outo
n izo". Outra imaxe 
utilizada para dar a 
sensación do fraca
so da folga foi a exis
téncia de tráfico pa
las ruas, ainda que 
os automobilistas fo
sen para as praias 
ou para a sua aldea. 

Nesta ocasión, o 
despregue intimida
tório das FOP, que 
xa pola tarde do 26 
ocupaban lugares 
estratéxicos das ci 
dades, deixando ver 
ostensibelmente a 
sua preséncia e es
coltando decote aos 
piquetes, só foi com
parábel, a campaña 
desatada pola patro-

'Na Administración moitos foron traballar 
pensando que os piquetes os sacarian 
pero cobraban a xornada. Fo ron aviados", 
comentaba unha sindicalista. 

nal contra da própria folga. Unha 
patronal galega que, en anterio
res ocasións se mantivera na 
práctica espectante e só publica
mente contrária ao paro xeneral, 
tivo os dias anteriores ao 27 de 
Xaneiro unha frenética activida
de, combinando as cartas, coas 
visitas a estabelecimentos e até 
os anúncios na prensa: tres pá
xinas incluiu "La Región" na sua 
edición do dia 26 

As distintas asociacións empre-

sariais enviáronlle aos seus 
asociados cartas pedíndolle que 
abrisen o seu negócio o dia da 
folga e dándolle instrucións para 
combatir os piquetes. Tamén al
gunhas Cámaras de Comércio, 
como a de Lugo, puxeron anún
cios na prensa nos que se ale
cionaba para actuar aos seus 
asociados. En cidades como en 
Vigo houbo directivos empresa
riais que visitaron negócios pe
dí ndolles que abrisen. Mentres 
estábamos nunha perruqueria 

r------------------------------------------------, 
A empresa de Ramilo 
paralisada 
O Presidente da patronal ga
lega, Antonio Ramilo Fernán
dez-Areal, viu como a sua 

1 empresa de transformación 
do granito, Ramito S.A., se
cundaba totalmente a folga. 
Noutras ocasións o próprio 
Ramilo fixera fronte aos pi
quetes na própria porta. Des
ta volta non houbo incidente 
nengun e o paro fóra decidí-

do con anterioridade polos 
traballadores. 

A CIG, pola sua banda, de
núncia que o próprio Ramilo 
fíxolle chegar aos seus traba
lladores aventuais a notícia de 
que estando próximos a ven
cer os seus contratos, tiña un
ha lista de outros 300 aspiran
tes agardando. + 

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

O índice de paro máis cativo re
xistouse na Administración auto
nómica, onde secundaron a fol
ga un 25% dos empregados; na 
Administración central o 40% e o 
50% en sanidade. Tamén nas ci
dades pechou case totalmente o 
pequeno comércio do centro, in
cluidos os bares e tendas de ali
mentación. Alguns bares decidi
ron abrir á tardiña ante a multitu
de de xente que andaba desper
digada. Tamén os bancos pe
charon na sua maioria, por máis 
que nalgunhas oficinas perma
necesen no interior traballando. 
A maioria das sucursais bancá
rias apareceron xa na madruga
da coas suas portas atuadas pa
ra imposibilitarlles a entrada. Ao 
paso das máis de 7.000 persoas 
que participaron nos piquetes, 
pecharon sen case incidentes a 
maioria das empresas. 

A nota discordante puxérona, 
como sempre, as grandes su
perfícies comerciais, producín
dose enfrontamentos entre poli
cías e traballadores folguistas en 
todas elas e en todas as cida
des: El Corte Inglés e Continen
te en A Coruña, Alcampo no Fe
rrol, Continente en Lugo, Sima-

(Pasa á pasina seguinte) 



(Ven da páxina anterior) 
go e Area Central en Santiago, 
el Corte Inglés e Alcampo en Vi
go. Nesta última cidade, despois 
de rematar a multitudinária ma
nifestación, centos de persoas 
acercáronse a El Corte Inglés 
rodeado dun forte cordón policial 
que non deixou chegar aos ma
nifestantes até as portas, car
gando en numerosas ocasións e 
detendo a 9 persoas. 

A empresa 
de António Ramilo, 
presidente da 
patronal galega, 
tivo un paro total, 
pésie ás coaccións 
verbais do patrono. 

Tamén detiveran en Vigo con 
anterioridade a outros nove sin
dicalistas, uns por atuar pecha
duras e outros por colocar con
tedores de lixo nas ruas e dous 
por tirar petardos. En Composte
la os incidentes máis graves ti
veron lugar pala noite, ao inten
tar os piquetes que se pechasen 
alguns locais, cargando a poli
cia. Na Coruña os altercados 
producíronse, como xa é tradi
cional, nas portas de El Corte In
glés, detendo a 2 persoas. En 
Lugo, un primeiro intento de pe
char Continente foi desbaratado 
polos axentes da empresa. Can
do despois da manifestación o 
piquete pasou de 50 a 500 per
soas, os gardas achantaron e 
Garda Civil e Policía deixou fa
cer conseguíndose o peche. 

En moitos destas superficies co
merciais o diálogo entre sindica
listas e directivos estabelecíase 
entre os alegatos da patronal ao 
direito a traballar e as afirmacións 
dos sindicalistas que os únicos 
que coaccionaban aos traballa
dores era a empresa que tiña 
á maioria dos asalariados 
con contratos eventuais, polo 
que os traballadores non po
d i an ir á taiga por medo a 
perder o posta de traballo. En 
Simago os sindicalistas ta
mén puxeron de manifesto 
como os traballadores fixos 
estaban de folga e a empresa 
contratou, en manifesta ilega
lidade, a persoal eventual pa
ra ese dia. 

Os dirixentes 
políticos 

Semellante empeño en de
mostrar o seu rexeite da fol
g a que poñen sempre as 
multinacionais do comércio, 
mostraron nesta ocasión al
g un s líderes políticos. O 
presidente da Xunta, Fraga 
lribarne, que tiña que estar 
duas horas despois no Porto, 
entraba un minuto antes das 8 
no complexo administrativo de 
San Caitano en Compostela. 
Cumprindo o Presidente da 
Xunta outra das suas constan
tes en dia da folga xeral: des
prazarse fóra de Galiza, desta 
volta a Porto. 

Alcaldes e concelleiros socialis
tas e da dereita tamén estiveron 
máis pontuais que nunca nos 
seus despachos. Veiga Pombo, 
o alcalde socialista de Ourense, 

nomeado a víspera portavoz do 
PSOE galega no congreso de 
Madrid, foi sorprendido na com
paña de vários concelleiros to
mando café a média mañán nun
ha céntrica cafetaria de Ourense. 
O piquete non o conminou a se
cundar a folga senón a traballar. 
A outra cara dérona os parla
mentários do BNG que estiveron 
presentes en todas as manifesta
ción celebradas na Galiza. 

Un parado de Ascón comentaba 
que nesta folga xeral tanto os 
governos como a patronal tala
ron moito do dereito ao traballo 
"pero o certo é que nen pode
mos cumprir co noso deber de 
traballar, e tamén se vulnera o 

Case todos 
os incidentes do 
dia tiveron como 
protagonistas as 
grandes superfícies 
comerciais. 

r---------------------------------------------------------------------------, 
1 

A manifestación de Vigo. A. IGLESIAS 

'A pesar do éxito, non teño a esperanza de que o 
governo nos escoite', Xan Fontela de UGT 
1 Hai que ir pensando nunha folga 
d ~ • d• I e varios 1as I Manuel Mera da CIG 
"Superamos as espectativas 
previstas, sobre todo nas ma
nifestacións'', sinala Benedicto 
García, Secretário de lnforma
ci ón das CCOO de Galiza. 
Tanto el como Manuel Mera, 
secretário xeral da INTG-CIG, 
resaltan o cese total de activi
dade na indústria e nos servi
zos, coa excepción dos ramos 
de administración pública, sa
nidade e ensino, nos que o pa
ro foi menor. 

Benedicto García destaca o 
éxito da folga nas comarcas, 
opinión que contradí o mani
festado por un portavoz socia
lista. Para o dirixente de 
CCOO este enorme seguimen
to fara das grandes cidades 
pódese deber á menor presén
cia policial. 

As opinións da patronal son 
comentadas por todos os sin
dicatos. "Parece que viven 
nun país distinto aos demais" 
(Benedicto García). "En Gali
za teñen un discurso trasnoi
tado. No que respeita á patro
nal española vese a conxun
ción entre ela, a dereita e o 
governo" (Xan Fontela, Se
cretário de Comunicacion de 
UGT). 

Chamadas aos 
locais dos sindicatos 

A CXTG-CIG califica, nun co
municado, de fracaso o intento 
de certos patróns por condicio
nar a folga. "Non tiveron em
pacho en recorrer a toda caste 
de métodos, directos e indirec-

tos". "Recebimos centos de 
chamadas nos nasos locais", 
afirma a CXTG, "de traballado
res que non se atrevían a po
ñerse en folga palas presións 
da patronal e pedían a presén
cia de piquetes". 

Este feito é constatado igual
mente por Benedicto Garcia: 
"Non paramos de recebir cha
madas de fábricas, onde nen 
sequera os deixaban celebrar 
unha asamblea". Esta foi a tai
ga de maior presión empresa
rial, a dicer das centrais. 

Tamén .os meios de comunica
ción mereceron crítica. "Xoga
ron maioritariamente de parte 
do capital e do governo, mani
pularon os sondeos e houbo 
colóquios e mesas redondas 
dedicadas a denigrarnos", si
nala o portavoz de CCOO. 

En contraposición, os sindica
tos defenden a actuación dos 
piquetes. "É óbvia que non fo
ron coercitivos e que só houbo 
incidentes aillados", aponta 
Xan Fontela da UGT. Da 
mesma opinión é Manuel Me
ra da INTG-CIG. Ambos inci
den en que a extraordinária 
asisténcia ás manifestacións é 
a mellar proba de que o paro 
era voluntário e froito do des
contento social. 

Piden negociación 

Benedicto García, de CCOO, 
coida que "o governo ainda 
está a tempo de negociar e 
dar marcha atrás. Isa necesi
taría moi pouco tempo". Máis 

pesimista é Xan Fontela de 
UGT: "a pelota está no seu te
llado, pero a verdade é que 
non ternos moita esperanza 
de que o governo negócie". 

A CXTG-CIG sinala, na sua 
nota, que cómpre un acorde, 
pero "moi distinto en contidos 
e formas do estrepitosamente 
fracasado pacto sociaf'. Esta 
central lembra que é necesária 
a preséncia dos nacionalistas 
neste proceso. 

"Claro que pedimos negocia
ción -comenta Manuel Mera
que remédio. Pero a actitude 
deste governo resulta prepo
tente e depende demasiado 
das transnacionais , dos ameri
canos e dos alemáns". Mera 
ere que seria posíbel outra po
lítica que "preconizase un pro
ceso lento de apertura aos 
mercados, que mantivese as 
vantaxes sociais, pero para 
iso compria desobedecer as 
consignas da CE". 

O Secretário Xeral da INTG
CIG califica o ambiente social 
de "moi tenso, de cabreo e de 
cansáncio". "lso de que Feli
pe diga que lle importa un pi
mento o que fagan os traba
lladores", sinala Mera, "está a 
provocar un malestar moi gra
ve e moi extendido que obli
gará aos sindicatos a tomar 
medidas de máis envergadu
ra, como a de parar dous ou 
tres días, até que o governo 
ceda. lso xa se ten feito en 
ramas como a do metal e per
xudica á economía menos 
que unha ponte".• 



Como única forza política que apoiou 
a folga, o BNG sinalou ao termo da 
xornada que agora lle compre respostar 
ás inquedanzas expresadas polo país e 

mudar o deseño económico imposto 
por Maastricht, o Estado español e 

competitiva se se seguen mansamente 
as directrices de Bruxelas e 

a Xunta. "Na Galiza non se pode xerar 
emprego nen producir de forma 

as do Estado como fai a Xunta", sinalou 
a portavoz Encarna Otero. 

O PSOE despreza a importáncia do paro nas vilas 
1 Comerciantes e industriais viron con claridade 
que, se non paran, non venden' di o BNG 
O Bloque Nacionalista Galega 
expresou o seu desexo de dirixir 
unha felicitación "ao conxunto 

. dos traballadores e aos seitores 

do pequeno e mediano empre
sariado e comércio que partici
pou na folga por esta xornada 
tan positiva". Os nacionalistas 

entenden que os comerciantes 
e industriais que secundaron o 
peche "viran con claridade que, 
se non paran , non venden". 

A praza de abastos de Compostela ás 9 da mañá estaba completamente baleira e os postos pechados. 

Outro aspecto que a fronte nacio
nalista salienta é o da importante 
participación neste día de xente 
moza, "porque comprenden que 
van ser os mais afectados polos 
empregos en precário previstos 
na desregulación laboral, aos que 
xa chaman contratos basuréi'. 

Normalidade 
de dobre uso 

O comentário da xornada en to
das as emisoras estatais duran
te a mañá, centrouse no termo 
normafidade, que cabía enten
der como funcionamento ordiná
rio de servizos, indústria e co
mércios ou como auséncia de 
incidentes. "Valoramos positiva
mente -comentou o grupo so
cialista no Parlamento- a esca
seza de incidentes graves". 

O PSOE non apreciou o paro 
nas vilas, que segundo a coin
cidéncia de todas as versións 
foi case xeral: "como é lóxico, 
nas cidades con máis localiza
cións industriais como Vigo, O 
Ferrol , A Coruña e mesmo Ou
rense , pódese falar de maior 

~ éxito da convocatória sindical, 
ill mentres que nas zonas máis 
sl rurais a incidéncia foi moito me
~ nor. No transporte público, a 
~ taiga tivo unha repercusión moi 

importante e , sen embargo, 
noutros servizos públicos, o 
mesmo ca na hostelería ou no 
comércio , traballouse máis ca 
na anterior taiga xeral do 14-D". 

Para os socialistas, a xornada 
non debe reducirse a unha gue
rra de cifras: "Compre recoñecer 
que a reforma do mercado do 
traballo está a xerar unha ampla 
discusión na cidadania e confir
ma a chegada dunha nova xeira 
que requerirá unha cultura dife
rente nas relacións laborais". 

Pala sua parte, o Governo cen
tral valorou o comportamento pa
cífico da cidadania e o "respeito 
ao cumprimento dos servizos mí
nimo". Desde Madrid, Miguel Gil , 
secretário do portavoz do Gover
no central expresou a sua dúbida 
sobre "se os que pararon o fixe
ron á vontade ou abrigados". 

A sede do Partido Popular en 
Compostela recusou facer co
mentários sobre a xornada de 
taiga. Perguntado sobre o se
guimento da taiga dentro da ad
ministración autonómica, o con
selleiro de lndústria, Xan Fer
nández cifrou nun 14 por cento 
as fallas de asisténcia , ainda 
que tirou importáncia a este feí
to que calificou de habitual.• 
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: Segundo os sindicatos foron á folga uns 8 millóns de traballadores 

No Estado houbo unha participación similar á do 14-D 
Sen rexistar un seguimento tan O seguimento masivo en As- As emisoras de rádio e .televi- eran abusivos. A mañá da taiga "O arranque da xornada de fol-
masivo coma na Galiza -agás túrias estivo acompañada de sión aseguraron que en Madrid o Tribunal Superior de Justicia ga indicaba que a folga ia ser 
no caso de Astúrias , onde a sabotaxes a comboios ferro- o tránsito viário era só algo me- de Andalucía invalidaba o de- un éxito -explicaba Antonio 
paralisación foi total- , no resto viários de mercadorias, cortes nor que o habitual, pero esta creta administrativo e estimaba Escribano, membro da Secre-
do Estado a taiga xeral tamén no tránsito automobilístico información tai desmentida por que os servizos mínimos pro- taria de Organización Confe-
obtivo un grande éxito. O de meiante barricadas e cargas unhas imaxes emitidas pala te- pastos palas centrais eran os deral de CCOO-, ás duas da 
funcionários foi o colectivo policiais con enfrentamentos levisión pública nas que apare- máis apropriados. mañá os dados de paros por 
máis remiso a participar. As entre manifestantes e forzas cian valeiras as máis céntricas sectores como lixo e panade-
manifestacións foron moi con- da arde pública. O éxito da ruas da capital do Estado. En Catalunya a taiga consoli- rias sinalaban índices de parti-
curridas e non houbo indicen- folga consolidouse a primeiras Amais, Metro e autobuses ian douse no cinto industrial que cipación moi altos. A experién-
tes que sinalar. horas de mañá, cando nen a case valeiros. arrodea Barcelona. No resto cia monstra que cando é asi a 

canea mineira nen Ensidesa dos países cataláns a participa- folga é un éxito, e está claro 
Euskadi foi a única nación do puderon iniciar a actividade Na Comunidade de Madrid fun- ción no paro foi igualmente ele- que trunfou". 
Estado na que non houbo uni- produtiva por auséncia abso- cionaron os servizos mínimos vada. Extremadura foi a Comu-
dade na convocatória, as cen- luta de persoal. nos transportes e as grandes nidade Autónoma na que o se- A tardiña, en· xeral a partir das 
trais estatais e as nacionalistas superficies abriron as suas por- guimento resultou menor. sete, producíronse manifesta-
chamaron ao paro por separa- O seguimento tas, ainda que foron arrodeadas 

Manifestacións 
cións en todas as capitais de 

do e organizaron manifesta- en Madrid defraudou por un operativo policial tan in- província, agás na Galiza, onde 
cións e actos reivindicativos 

a Governo e patronal 
tenso que os clientes non pude- ás sete da tarde a excepción dalgunhas vilas se 

pala sua canta. ELA e LAS, as ron acceder ao seu interior. A celebraran pala mañá, e en 
duas centrais nacionalistas, ac- presenza policial provocou que Salvador Bangueses, integran- Madrid, onde estaba prevista 
tuaron unitariamente e CCOO Madrid era a Comunidade Autó- taran detidas vinte persoas e te do Comité de Folga e da para o 28. A participación foi, 
e UGT fixeron outro tanto. noma na que tanto o Governo outras quince resultaran feridas. Executiva Confedera! de de cote, elevada. 

como a patronal da CEOE cen- CCOO asegurou que o segui-
ELA e LAS uniron as suas reí- traron os seus ataques á folga. Un pouco máis ao Norte, en mento foi incontestábel, tanto "Posibelmente houbo máis 
vindicacións dun marco autó- Cuevas e González auguraron Burgos, unha persoa resultou na indústria como no movi- participación e maior activida-
nomo basca de relacións labo- un fracaso estrepitoso do paro atropelada por un automobilista mento cidadán, e "se cadra de folguista que na taiga xeral 
rais e da criazón dun espazo nesta comunidade. O convencí- pero os sindicatos negaron cal- menor na administración públi- do 28 de Maio de 1992 -ase-
económico basca e o deseño mento de que a vitória era para quer vinculación do conductor ca". A razón coa que Bangue- guraba António Escribano-, e 
dunha verdadeira política de os empresários levou a Felipe e máis da vítima coa folga. ses explicaba a baixa partici- as cifras indican que andamos 
reindustrialización. HB apoiou o González a afirmar que a unica- pación dos funcionários no pa- moi preto da do 14 de Decem-
paro sen condicións e convo- mente negociaria se a convoca- En Andalucia os servizos míni- ro "débese a que as mellaras bro de 1988. En canto aos in-
cou unha manifestación, cele- tória sindical tiña éxito, do con- mos decretados pala Adminis- !abarais acadadas por este ca- cidentes, foron mínimos e os 
brada o dia 26, que contou trário as reformas laborais que tración foron recorridos polos lectivo nos últimos tempos re- detidos xa están todos en li-
cunha alta participación. perseguía sairian adiante. sindicatos, que estimaban que traeron a sua concorréncia". berdade".+ 
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•O SLG chama a 
unha folga xeral 

# • 

agrar1a para o 
24 de Febreiro 

A Permanente do Sindicato 
Labrego Galego acordou 
chamar á convocatória dunha 
folga xeral agrária nas zonas do 
leite da Galiza para o 24 de 
Febreiro, a Mesa para a 
Defensa do Sector Lácteo seria 
a encargada de tomar a 
iniciativa de apelar ao paro 
xeral. "Proporemos que se 
peche toda a actividade, e que 
ás 11 da mañá que se trate nun 
pleno extraordinário dos 
concellos a cuestión da 
supertaxa. Nas cabeceiras de 
comarca haberia manifestacións 
ás 13.30 horas", indicaba unha 
nota de SLG. 

Anteriormente ao paro xeral, 
haberia unha manifestación 
para o 1 O de Febreiro e 
posteriormente unha 
concentración nas fronteiras coa 
Franza o i O de Marzo, ademais 
de tractoradas durante cinco 
días en xornadas alternativas a 
partir do 1 de Abril.+ 

•Crian un partido 
anti-Maastricht 
en Alemaña 

Un novo partido, de ideoloxia 
liberal e centrista, ven de ser 
criado en Alemaña, é a Unión 
de Cidadáns Libres. A nova 
forza política agarda conquerir 
os votos daqueles que están 
opostos ao Tratado de 
Maastricht. A UCL non permitirá 
a afiliación de ex membros de 
partidos radicais de ultra direita 
ou de extrema esquerda. O 
presidente do partido, Manfred 
Brunner, un ex funcionário 
comunitário que foi man direita 
do comisário europeu Martin 
Bangemann até ser despedido 
pola sua oposición a Maastricht, 
asegurou que se apresentarán 
ás 18 concsultas eleitoral 
previstas na este ano en 
Alemaña.+ 

•O Congreso dos 
EEUU investiga a 
Banesto, o 
español non 

O Comité da Banca do 
Congreso norte-americano 
ordenou unha investigación 
para determinar se a crise do . 
Banesto vai resultar gravosa 
para algun cidadán americano. 
Hai indícios de que a Unión 
Central de Crédito de Estados 
Unidos investiu o pasado ano 
255 millóns de dólares (35.700 
millóns de pesetas) sen ter en 
conta a situación de risco que 
padecía o banco dirixido por 
Mário Conde. Témese que 
Banesto non devolva o diñeiro e 
que a Reserva Federal teña que 
sair en socorro da Unión Central 
de Crédito. 

GONZALO 

COM fNfA,,,,,S-rA 

• Galiza á cola 
estatal do PIB 

O Produto Interior Bruto por 
habitante na Galiza é o 61 
por cento da média 
comunitária. O Estado 
español ten un PIB do 80 
por cento da Unión . 
Europea. En 11 anos o 
Estado paso u do 71 % ao 
80% actual. Na Galiza, 
porén, non medrou, ao igual 
que en Castela-León, que 
ten un PIB do 70%. Tres 
comunidades autónomas 
están mellar ca nós, inda 
que perderon capacidade 
produtiva: Astúrias pasou 
do 77 ao 75%, Cantábria do 
78 ao 77% e Rioja do 88 ao 
87%. Pala contra Baleares, 
Madrdid, Nafarroa e 
Catalunya acadaron un PIB 
por habitante equivalente 
aos promédio das outras 
rexións europeas. Baleares 
á e máis rica, co 106%, e 
medrou desde o 86%. 
Madrid subiu do 81 ao 

K/JDtVFJ'NiaJ (EN .f/M'fl;te.AfE 100% e Catalunya do 83 ao 
98%. Hai 11 anos Gal iza 
estaba por riba de 
comunidades como Ceuta e 
Melilla ou Canárias, daquela 
as cid a des africanas tiñan 
un PIB do 50% e hoxe é do 
66%. Canárias medrou 
ainda máis e pasou do 59 
ªº 79%. 

OE C.AMPAÑ./J1 ~E"tll.JfA"DO A 
llN t,/ND/c.4 h.STA. 

Mentres os norte-americanos 
monstran preocupación polas 
ilegalidades producidas pola 
suposta ocultación de dados 
económicos, que desvelarían a 
crítica situación de Banesto, nen 
o Congreso nen os tribunais 
españois fixeron acenos de 
iniciar investigacións para 
determinar responsabilidades 
penais.+ 

•Os integristas 
boicotean as 
conversas para 
a paz en Alxéria 

O Frente Islámico de Salvación 
non acodiu á Conferéncia para 
o Consenso Nacional que o 
Governo de Alxéria convocara 
para celebrar perto de Alxer o 

Martes 25 de Xaneiro. Os 
integristas, cuxa direción está 
radicada en París e Rabat, 
aseguran que o Governo non 
quer dialogar. Ao tempo que fan 
estas afirmacións, o FIS 
xustifica a violéncia anti 
guvernamental. 

Cando o proceso negociador 
está detido en Alxéria, os 
integristas islámicos continuan 
a .asasinar a cidadáns 
ocidentais a Franza, da que 
son nacionais a maioria dos 
mortos, mantén un discreto 
silenzo á espera dunha maior 
debilidade do governo 
alxeriano. Socorrer a Alxéria 
cando estexa nas fauces dos 
integristas situaría á Franza 
nunha boa posición para 
negociar a transferéncia de gas 
do Norte de A frica.+ 

De todos xeitos non somos 
os máis pobres de Europa. 
AAlemaña 
do Leste ten 
un PIB do 
33%, 
seguido de 
Grécia co 
49%e de 
Portugal co 
60%, unhas 
porcentaxes 
que serven 
para 
podermos 
esquecer 
que 
Luxemburgo 
ten un PIB 
do131%e 
que o de 
Hamburgo é 
do 209%.+ 

• Vazquez configúrase como alternativa a Presedo 
Os congresos comarcais do PSOE galego serviron para o alcalde da Coruña e g~erri~ta Franci~
co Vázquez se configurase como sério opoñente a Antolin Sánchez Presedo na drrecron do parti 

do. Os candidatos vazquistas ga
ñaron por maioria e o portavoz 
do partido no Congreso Federal 
será unha persoa do entorno de 
Paco Vázquez. 

Antolin Sánchez Presedo negou 
esta interpretación dos resulta
dos e manifestou que a maioria 
dos delegados galegos votará 
por Felipe González para ga
rantir a sua continuidade, e que 
el mesmo seguirá á frente do 
partido no noso país porque es
tima que Vázquez manipulou os 
resultados. 

Se na Galiza as cousas non es
tán claras, non sucede o mesmo 
no Estado, onde os oficialistas 
son maioritários. Contodo, Felipe 
González está disposto a facilitar 
a continiuedade de Guerra na 
Executiva Federal para evitar en
frentamentos. 

As liortas no seo do PSOE en
márcanse nos acordos entre Feli
pe González e José María Aznar 
para a cesión do poder. Os gue
rristas estiman que González ten 
unha disposición favorábel a que 
a alternativa do PP se concrete e 
que o PSOE pase a oposición, o 
xiro á esquerda impediría que su
cedera tal.• 

•A policia local a 
mais eficaz contra o 
narcotráfico 

O Xulgado número dous de Cangas diri
xiu unha operación contra o narcotráfico 
na que contou coa colaboración das po
licías locais de Moaña, Cangas, Ponte
vedra, Redondela e Cambados. O servi
zo desenvolveuse ao longo de vários 
meses e tivo como resultado o desarte
llamento dunha importante rede de nar
cotráfico que actuaba nos concellos an
tes citados. Na operación várias perso
as foron postas a disposición xudicial e 
dous dos detidos xa estaban encausa
dos no proceso da Operación Nécora. 

Tras a operación escoitaronse voces 
críticas vertidas por membros da policía 
española, as mesmas calificaban ás 
policías locais de ser un "exército de 
Pancho Villa" e afirmaban que o seu la
bor consiste en ser meros auxiliares da 
policía española. Fontes próximas ao 
xulgado que dirixiu a operación indica
ron que para as investigacións foi reca
dada a colaboración das policías locais 
porque "oferecian maior garantía de 
discreción ante unha operación contra 
o narcotráfico". + 

•O va~or engadido .do 
granito galego va1 
para ltália 

En i 993 Galiza exporto u 
o 43% do granito que ex
traiu. A produción foi de 
1.085.000 toneladas. Este 
material rexista un volu
me de negócio de 50.000 
millóns, dos que 18.000 
son por colocación , 
29.000 por elaboración e 
os 13.000 restantes por 
extración. ltália é o porto 
de destino da maioria do 
granito que Galiza expor
ta. Os benefícios que xe
ra a exportación son míni
mos. Os italianos son os 
beneficiados, que triplican 
o valor da nosa matéria 
prima ao tranformala e 

colocala. De sermos os galegos que 
explotaran esta riqueza, o volume de 
negócio seria de 100.000 millóns de 
pesetas, o dobre que na actualidade. • 

• lnau~urado un 
hospital privado 
financiado con 
fundos públicos 

O pasado 21 de Xaneiro o presidente 
Manuel fraga inaugurou o Hospital Co
marcal de Verin , que estará integrado 
na rede pública e será xestionado por 
unha fundación, segundo informou Xo
án Carlos Silva. "Por primeira vez pon
se a funcionar un hospital da rede pú
blica utilizando a fórmula xurídica da 
fundación", afirmou Fraga. 

Ainda que esta fundación está composta 
por representantes das consellarias de 
Sanidade e Servizos Sociais e presidida 
por Xosé Manuel Romay Beccaría, os 
sindicatos xa monstraron a sua preocu
pación polo modelo de xestión, que así 
escapa ao control parlamentar público, 
xa que a fundación é de carácter priva
do, ainda que os seus promotores sexan 
institucións públicas. "Oeste xeito Romay 
Beccaria terá as mans libres para facer e 
desfacer sen direito á intervención de 
ninguén", indicaban os sindicatos. 

Fraga tamén inaugurou un matadoiro 
na comarca do Ribeiro, mália este ca
recer de licéncia municipal, segundo 
denunciou o PSOE.+ 
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GALIZA E M NDO 
QRZAMENTOS DA AUTONOMIA 

A Xunta recoñece que non pode elevar investimentos a costa de empeñarse máis 

O pago da débeda leva este ano máis cartos que 
as consellarias de Pesca, lndústria e Economia 
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA 

Ainda que os 
Presupostos Xerais da 
Comunidade Autónoma 
Galega para o 94 
medran nun 8,8 por 
cento, os investimentos 
reais baixan en sete mil 
millóns con respecto ao 
93 e o pago da débeda 
pública leva máis cartas 
que tres consellerias 
inversoras. A oposición 
ere que se están a 
pagar os dispendios do 
Xacobeo. 

Realistas e creibeis son, a xuizo 
do conselleiro de Economía, os 
presupostos da comunidade au
tónoma para 1994, que Xosé 
Antón Orza apresentou esta se
mana no parlamento e que as
ce nden a 735.453 millóns de 
pesetas, un 8,8 por cento máis 
que as do pasado ano. 

Chama a atención o descenso 
dos investimentos reais en case 
7.000 millóns e, sobretodo, a 
cantidade adicada ao pago da 
débeda: 43.991 millóns para in
tereses e amortización. lsto é 
dicer máis do que suman os 
presupostos das consellerías de 
Economía e Facenda (16.385), 
Pesca (9.012) e lndústria e Co
mércio (18.149). 

Máis cartas , tamén , ca todos 
os fondos previstos para Agri
cultura e Gandería, que conta 
con 40. 762 millóns de pesetas. 
Só para pagar ás entidades fi 
nanceiras intereses de débeda 
de anos anteriores, os orza
mentos contemplan unha parti
da de 27 .827 millóns de pese
tas, unha cantidade que supe
ra en dez mil millóns aos fon
dos que se destinan no 94 á vi
vencia. 

Orza Fernández recoñeceu que 
a evolución do déficit público, 
que ten medrado máis do pre
visto no acordo suscrito polo 
Estado e os governos das auto
nom ias no mes de Xaneiro do 
1992, "non permite elevar os 
investimentos con cargo á dé
beda pública". 

O consellelro de Economía, X. A. Orza. 

Partindo diso, recoñeceu que a 
Xunta só aspira a consolidar o 
nível de investimentos acadado 
en anteriores exercícios, non 
rebaixar os cartos adicados a 
servícios esenciais como sani
dade, educación ou asisténcia 
social e buscar aforro presu
postário coa contención dos 
gastos correntes. 

Para compensar o descenso 
dos investimentos, a Xunta in
crementa o capítulo VI 1, de 
transferéncias de capital, coas 

que prevé respaldar aos secto
res productivos e promover a 
competitividade das empresas. 
Agricultura, lndústria e Econo
mía concentran o 54, 1 por ente 
dos recursos deste capítulo. 

Orza salientou o incremento 
dos fondos de lnstituo Galega 
de Promoción Económica (IGA
PE) nun 32 por cento, en boa 
medida debido á posta en mar
cha dun plano intersectorial de 
competitividade dotado con 
8.200 millóns de pesetas, que 
serán distribuidos por médio 
dunha comisión delegada para 
asuntos económicos que debe
rá determinar os mellares pro
xectos para apostar polo seu 
impulso. 

"Usamos ben a débeda", 
di Orza 

O Conselleiro de Economia e 
Facenda negou que se teña 
empregado de xeito irrespon
sábel a débeda nos exercícios 
pasados: "Eu diria que se ten 
empregado prudentemente, o 
que supón que estamos dentro 
de parámetros coerentes e só
lidos a respeito do endebeda
mento". Sen embrgo estimou 
que pronto deberá ser revisado 
o acorde para a redución de 
déficit público, para que os es
forzos sexan compartidos por 
todos. 

Polo que toca á autonomía fi
nanceira, Orza Fernández re
coñeceu que a Xunta só pode 
dispar libremente dun 20 por 
cento dos presupostos, depen
dendo o 50 por cento restante 
das transferéncias desde a ad
ministración central, con fondos 
que chegan para fins predeter
minados. 

Os gastos de persoal, mália ser 
ano de contención pola crise, 
medran nun 9, 12 por cento so
bre os do 1993. Sen embargo, 
Orza dixo que o crecemento é 
compatíbel coa contención dos 
gastos de funcionamento. Na 
roda de prensa que seguiu á 
apresentación do proxecto de 
presupostos no rexisto do Par
lamento galego, Xosé Antón or
za Fernández dixo que no Insti
tuto Galega de Promoción Eco
nómica esta presupostada un
ha pequeña partida para gastos 
de fundionamento da socieda
de de fomento que a Xunta pro
move criar coa participación de 
bancos e caixas de aforro para 
facilitar a concesión de créditos 
a baixo interese ás empresas 
de sectores punteiros. 

Por outra banda, e atendendo a 
preguntas dos xornalistas, o 
conselleiro asegurou que a 
Xunta de Galicia, en termos xe
rais, paga puntualmente, ''fran
camente ben, os seus acreedo
res, por encima da media habi-

tual entre administraciones pu
blicas, icluido o Estado", dixo. 

Admitiu que en Xaneiro pode 
semellar que se remansan os 
pagos, pola "etapa ponte" entre 
o peche dun exercício e a pro
bación doutros presupostos, pe
ro salientou que é unha situa
ción transitória, que se dá habi
tualmente nestas datas: "Non 
hai nengun problema de tesou
rería, nengun retraso anormal 
nos pagos" asegurou. 

Pagando dispéndios 

Para o deputado do BNG Xesús 
Vega Buxán, os presupostos se
mellan estar pagando dispén
dios como o Xacobeo e outras 
alegrías orzamentárias dos anos 
pasados. 

Tamén estima, nunha primeira 
leitura superficial, que se apro
veita o primeiro ano da nova 
lexislatura, cando os votos es
tán recén embolsados, para re
ducir investimentos e sanear 
un pouco a facenda pública, 
amortizando máis débeda da 
habitual. 

Vega considera preocupante o 
descenso dos investimentos 
en 7 .000 millóns, porque ao 
seu entender supón unha re
núncia a unha política activa 
de dinamización da economía 
galega.• 
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LIBERDADE DE EXPRESIÓN 

Numerosas condenas perante a atitude da Dirección Xeral de Meios de Comunicación 

BNG e PSOE formulan perguntas sobre a 
supresión das axudas á prensa escrita en galego 
O deputado do BNG Francisco 
Rodríguez e o independente 
integrado no PSOE, Santos 
Oujo, apresentaron senllas 
perguntas no Parlamento 
Gal ego para que a Xu nta 
aclare a sua política de 
subvencións á prensa e, 
concretamente, a causa de 
que os meios escritos 
integramente en galega non 
recebaran axuda en 1993, 
conculcando as leis. Esta 
atitude discriminatória da 
Dirección Xeral de Meios de 
Comunicación recebeu a 
condea de numerosas 
organizacións. 

Alfonso Eiré, director de A Nosa Terra e Xosé F. 
Puga, Conselleiro Delegado tan entrega da queixa 

ante o Valedor do Pavo. 

O claro conculcamento do espíri
tu e da letra da Lei de Normaliza
ción Lingüística ante a supresión 
das axudas á prensa inteiramen
te en galega, é o vencello que 
une ás pérguntas formuladas po
los parlamentários Francisco Ro
dríguez e Santos Oujo. O depu
tado do BNG, afirma ademais na 
sua pergunta parlamentar que a 
"actuación do Governo galega é 
contrária aos princípios máis ele
mentais da democrácia e do res
peito ao pluralismo ideolóxico
político", pois "a liberdade de ex
presión constitue un dereito fun
damental e unha das bases da 
convivéncia democrática, valores 
que os poderes públicos están 
na abriga de garantir". 

Francisco Rodríguez pergúntalle 
á Xunta se pensa entregar axu
das polo periodo do ano 1993 a 
aqueles meios escritos inteira
mente en galega, cales foron as 
causas de que se retrasase ou 
se suprimise esta entrega, asi 
como cal foi o reparto que se 
fixo polo uso do galego no ano 
· 1993 e con que critérios? 

Pola sua banda, o deputado in
d e pe n dente nas fileiras do 
PSOE, Santos Oujo, demanda 
tamén que lle aclaren a relación 
de meios de comunicación que 
receberon axudas da Xunta en 
1993, asi como o seu correspon
dente importe, e se lle foi dene
gado a algun cal foi o motivo. 
Santos Oujo interésase tamén 
polo presuposto en 1993 para 
este tipo de axudas e se consi
dera a Xunta que os critérios 
"son os máis axeitados desde o 
ponto de vista obxectivo para dar 
cumprimento ao disposto pola 
Lei de Normalización Lingüísti
ca". Tamén pergunta se pensan 
manter os mesmos critérios para 
1994 ou pensan modificalos. 

Numerosas reaccións 

A denúncia de conculcamento da 
lei realizada por A Nosa Terra 

ante o Valedor do Pavo fixo que 
numerosos colectivos, asocia
cións culturais, viciñais, sindica
tos, partidos políticos, profisionais 
do mundo da comunicación tanto 
de Galiza como de Madrid, Eus
kadi e Catalunya, asi como nume
rosos leitores, mostrasen a sua 
condea á atitude discriminatória 
da Xunta. Pala sua banda a Mesa 
pala Normalización Lingüística vai 
facer unha campaña na que, me
diante unha tarxeta postal, mos
trará o rexeitamento ante a atitu
d e da Xunta, demandando ao 
mesmo tempo que estas axudas 
sexan reguladas por lei. 

A política da Xunta de axudas á 
prensa contrasta coa da Genera
litat catalana que, nestes últimos 
anos, subvencionou en cada or
zamento con perto de mil millóns 
de pesetas, (965 millóns en 
1990) de forma directa á prensa 
non diária en catalán. Nestas 
axudas incluiron a revista edita
das en catalán fóra do Principat, 
como é o caso de El Temps, que 
se edita en Valéncia. Nos últimos 
cinco anos a Generalitat aportou 
máis de 7 mil millóns de pesetas 
á prensa en catalán.+ 

XOAN ÁLVAREZ 

r---------------------------------------------------------------------------, 
A Nosa Terra non modificará l 
os seus proxectos 

1 
1 

Segundo afirmou Xosé F. 
Puga, Conselleiro Delegado 
de Promocións Culturais Gale
gas S.A., empresa editora de 
A Nosa Terra, a retirada das 
axudas institucionais por parte 
da Xunta "non fará variar en 
nada os proxectos que esta 
publicación ten programados, 
pois a subvención só repre
sentaba o 3% do noso orza
mento anual". A Nosa Terra, 
segundo se aprobou na xunta 
extraordinária de accionistas 
celebrada en Decembro de 
1993, publicarase duas veces 
por semana a partir de Outu
b ro deste mesmo ano, para 
converterse posteriormente en 
diário. "O noso periódico está, 
máis ca nengun outro, suxeito 

ás regras do mercado e a 
nasa forza radica nos nosos 
leitores, nos nosos subscripto
res e nos máis de seiscentos 
accionistas". "Nascemos -en
gadiu Puga- antes de que se 
tivese constituido a Autonomía 
e ternos claro que un meio de 
comunicación non pode de
pender das axudas oficiais". 

económica". A inda asi , o res
ponsábel de Promocións Cul
turais Galegas S. A. , lembrou 
que a axuda aos meios de co
municación , considerados un 
ben público, é "normal en to
dos os paises e necesária para 
correxir os desequ ilíbrios e 
monopólios que orixina o mer
cado, como ben puxo de mani
festo recentemente o Parla
mento Europeu". Fernández Puga manifestou 

que a denúncia pública da su
presión das axudas aos mé
dios escritos inteiramente en 
galego, realizada por A Nosa 
Terra "débese a unha razón de 
xustiza e está máis relaciona
da coa liberdade de expresión 
e a normalización lingüística 
que cunha cuestión puramente 

Por último, mostrou a sua sur- 1 

presa ante a atitude da Xunta, 
que "ten tempo para mandar 
comunicados aos xornais des
m enti nd o as informacións, 
pero foi incapaz de constestar 
durante todos estes meses aos 
nasos requerimentos". + 

___________________________________________________________________________ j 

A MÁ MEMÓRIA DE PÉREZ VARELA 
A. EIRÉ 

"Até hai ben pouco as axudas á prensa 
eran unha solene tomadura de pelo, 
porque, como non habia nada sobre o 
papel, o Governo -non o Estado- ma
nexaba eses fundos para beneficiar a 
aqueles xornais que fosen bons e bené
ficos co poder ... Estamos nisto da lexis
lación a nível de Uganda ... " Quen isto 
afirmaba, na sua sección Confidencialí
simo (El Imparcial, 29 de Novembro de 
1979), é agora o responsábel da Dire
ción Xeral de Meios de Comunicación, 
Xesus Pérez Varela. 

Unha dúcia de anos despois, Pérez Va
rela non só esqueceu aquelas suas afir
macións, realizadas tamén no Clube Si
glo XXI, senón que puxo en prática a 
"lexislación de Uganda". As axudas á 
prensa regúlanse por un decreto que lle 
outorga á Administración a discreciona
l id ad~ necesária "para beneficiar a 
aqueles xornais que fosen bons e bené
fi cos co poder' '. Como hai uns meios 

Xesus Pérez Varela. 

que non se poden adscreber a este apartado de 
entregados ao Governo, cámbiase a orde e co 
novo decreto quedan fóra da convocatória, ainda 
que estexan escritos inteiramente en galego. A 
sua axuda, estipulada por lei, faise graciábel'. En 
1993 desapareceu sen prévio aviso. 

A Xunta manexa asi os fundos como quer nun mo
mento de crise para a maioria das empresas xor
nalísticas. Pacta con La Voz de Galícia a saída 
dunha edición en galego, incomódase cando O 
Correo Galega realiza a mesma operación , pois 
con iso non contaban; subvenciona un fascículo 
por Vigo, unha carpeta por Lugo, uns créditos por 
Ourense, un manual de economia pola cidade her
culina, coa intención de impor relacións de depen
déncia a algunhas editoras. 

O de menos é a liberdade de expresión ou a nor
malización lingüística que deben ser potenciadas 
por lei, pois como lembraba un informe da Comi~ 
sión de Cultura do Parlamento europeu en Xuño 
de 1992: "os meios son antes un ben social que 
un negócio". + 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

¿ULA POLÍTICA LINGÜÍSTICA? 
X. ANrON L. DOBAO 

Encetámo-lo ano 94 con farra lingüística. parece 
que desta volta ós medios de comunicación de 
Galicia non lles quedou máis remedio que reflectir 
unhas das miserias desta lexislatura totalitaria. Ata 
co control máximo dos medios, ó poder tamén se 
lle van abrindo buratiños na epiderme. Non hai po
lítica lingüística en Galicia, ou, mellar dita, hai un
ha política lingüística implícita definida por renun
cias, bilingüismos harmónicos eufemísticos, des
mantelamento da función normalizadora da TVG, 
mingua da minguada capa-

medios públicos. Acusábanos de irresponsables e 
de que era a primeira vez que falabamos. Encar
gouse de lembrarnos, no editorial do seu progra
ma, as cen mil falcatruadas que fixeran as direc
cións da CRTVG e acusounos de estar sempre 
mudos. Eu mandeille unha carta, coa solicitude de 
que a lese en antena, na que lle lembraba extensa
mente que 6 redor dos problemas da TVG hai er
guido un enorme muro vergonzoso de silencio 
construído cos cartos que a TVG lles regala ás 

cidad e dunha Dirección - - - - - - - - - - - -
Xeral de Política Lingüística 

productoras de televisión li
gadas ós xornais. Nós sem
pre protestamos, pero nin
guén recolle as nosas mani
festaci óns. Iluso eru, non 
sabía que esa carta había 
morrer no caixón do recep
tor. 

innecesaria por inoperante, 'N 
supresión de subvencións a on sei se este clamor 
publicacións periódicas en 
galega, decretos de exen
ción tumbados pala xustiza. 

Unha Marina Castaño es
trela da TVG en castelán , 
na frivolidade dun progra
ma pensado cos pés da 
cultura-centro no Madrid 
das desculturas, apareceu 
para pracer seu nas páxi
nas de tódolos xornais de 
Galicia polo seu contributo 
á castelanización con des
caro da programación da 
nasa TVG. A nosa TVG, di
go, porque o é. Edio que 
ten que pelexar soíño nun
ha selva comunicativa en 
castelán, aquí, neste país
marabilla de bilingüísmo 
harmónico gobernado por 
aquel que fara ministro de 
información de Franco -xa 
ningúen o lembra- e apren
deu tanto e ben que xa ten 
de corte milagreira sempre 
fiel a tódolos medios priva
dos de Galicia, quitando A 
NOSA TERRA, para a que 
non vai haber un can. 

vai ter consecuencias 
nas cabezas dos que 

maldirixen O Correo Galego vén cos 
reis. Precisarase unha refle
xión moito máis profunda 
sobre o feíto. Máis profunda 
có clímax felicitativo que re
flicten día a día as súas pá
xinas exentas de informa
ción. Benvido a este mun
do. Algúns agardamas aín
da a que saia o número ce
ro. Despois de tantos días 
de prólogo ... A NOSA TE
RRA debería seguir anun
ciando tódolos días a súa 
intención de converterse en 
xornal. ó mellar ternos ou
tra iniciativa privad~ doutro 
xornal en galego. O mellar 
estamos descubrindo ama
neira de que os xornais pri
vados de Galicia empreñen 
de irmáns pequenos en ga
lega. Amén. 

a TVG, pero de aquí 
en <liante van pensar 

<lúas veces 
antes de deseñar 
programas coma 
Ágora) agora". 

Marina Castaño chegou da 
man dun Nobel español e 
non vence nin convence. 
Non pode. Hai nela e no 
seu programa tal cúmulo de 
prexuf zos que ó mellar nin 
pagaba a pena nin falar del. 
A TVG é o noso medio, o 
de todos, o instrumento po
tencialmente máis eficaz 
para andar no proceso de 
normalización da lingua na
cional de Galicia e da súa 
cultura. Para Marina Casta
ño e os directivos da TVG, 
e tamén para tódalas mentes lúcidas de Galicia 
que seguen calando, que calan coma sempre, Ga
licia é un prexuízo e a cultura está en Madrid. pero 
por fin houbo voces que clamaron. A Mesa pala 
Normalización, o Instituto da Lingua Galega, a sec
ción sindical da CIG na TVG, grupos de mulleres, 
sectores sociais que queren unha TVG ó servicio 
da lingua e da cultura de Galicia. Non sei moi ben 
se todo este clamor vai ter consecuencias inmedia
tas nas cabezas provincianas dos que maldirixen a 
TVG, pero estou seguro de que de aquí en diante 
van pensar dúas veces ant~s de deseñar progra
mas coma ese pretensioso Agora, agora. Pero os 
de sempe calan e calan. Seguen calando. 

Marina Castaño segue cun programa que ninguén 
ve porque non hai cristo que o ature, pero hai que 
seguir, non se lles vai dala razón ós integristas 
eses do galega. Carlos Luis Rodríguez caga sen
tencias coma sempre en LA VOZ DE GALICIA do 
día 21, e case ten razón, sobre todo cando se pre
gunta por que non se protestou antes, porque hou
bo casos parecidos ou peores. Danme ganas de 
contestarlle pero decátome de que é perde-lo tem
po. Pérez Varela paga tan ben a TVG admítelle a 
La Voz un producto audiovisual tan cativo que na
da que soe a crítica sairá nasas páxinas. Lémbra
me cando Xosé Luís Barreiro Rivas nese seu pro
grama Camiño de Volta, de Antena 3 de radio, se 
tiraba a marte contra os representantes sindicais 
da TVG por querermos un debate electoral nos 

Arturo Maneiro, director de 
informativos da TVG, acaba 
de publicar un libro titulado 
A TVG e a promoción do 
galego. Non o vou comentar 
entre outras causas porque 
eu aparezo citado directa e 
indirectamente. Tamén A 
NOSA TERRA e o seu di
rector reciben as flores dis
paratadas deste libro, que 
sen dúbida é o conxunto de 
páxinas máis disparatadas 
que un puido ler nos seus 
trinta anos de vida. Xente 
hai nesta Galicia qu~ o poi
da analizar con máis obxec
tividade ca min. Disparate. É 
a mellar definición deste 

opúsculo publicado por edicións LEA. 

Galicia segue a andar. A lingua, non o sabemos. 
De momento non nos sorprendeu aínda a demi
sión de don Manuel Regueiro, director xeral de 
Política Lingüística, pala sentencia do Tribunal Su
perior de Xustiza de Galicia respecto ó decreto de 
exención. Pero este non é un país normal. 

Estamos xa acabando o primeiro mes do ano 
1994. Queda toda unha lexislatura totalitaria por 
diante. Eu teño algunhas esperanzas. Que as eli
tes intelectuais do país empecen a exerce-la fun
ción crítica que lles corresponde contra o poder 
que nos malmanda. Non digo que deba haber 
unanimidade nos criterios e nas conclusións. E 
boa e necesaria a diversidade e o debate. Soa
mente digo que debe haber exercicio de crítica. 
Este poder que nos malmanda conseguiu desarti
cular culturalmente a nación de Galicia, e nós se
guimos calados. O silencio mata e apodrenta. Co 
silencio perdemos todos. Co silencio, a lingua non 
vive; non hai actualización comunicativa. O silen
cio é afirmación, é parabén. O silencio manca, 
doe, fere. Menos mal que hai Mesa pota Normali
zación Lingüística; menos mal que hai Instituto da 
Lingua Galega; menos mal que hai unha sección 
sindical da CIG na CRTVG. Así lembramos tódo
los galegas o país no que vivimos, a lingua que 
nos une, o futuro que necesitamos, os silencios 
dos que poden e deben falar día a día.• 

ANOSA TERRA 
ENCADERNADA 

1978 -1993 
(16 TOMOS) 

Tomo I 1978 4.000 pta o 
II 1979 o 
III 1980 o 
IV 1981 o 
VI 1982 o 
VII 1983 o 
VIII 1984 o 
IX 1985 o 

A colección X 1986 o 
XI 1987 o completa XII 1988 6.000 pta o 
XIII 1989 o (16tomos) 
XIV 1990 o 
XV 1991 o terá un prezo 
XVI 1992 o 
XVII 1993 8.000 pta o de 68.000 pta! 
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O 6 recibos de 11.334 " 
O 12 recibos de 5.667 " 

PARA TOMOS SOLTOS 

O Ao contado (cheque) 
O Domiciliación bancária 
(até un máximo de tres recibos sen custe financeiro) 

Remitir a A NOSA '!'ERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CO
RREOS l .371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30. 

NOME ................................. .... .. ................................. APEUDOS ............ ........................................ . 

ENDEREZO ...................................................................... ... ......... ..................................................... . 
...................... ................................ .. C.P ..................... ........ ..... TELÉFONO .................................... .. 
POVOACIÓN .. ... .............................. ........... ... ............ PROVÍNCIA .................................................. . 

Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletín adxunlo) 

BANCO/CAlXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº ... .......... ........................ . 
T!TUlAR DA CONTA/UBRETA .. ........................ ...... ............ ............. .. .................. ............................... . 
.............. ...................... .. ......................... ....... .. ........... Nº SUCURSAL ...................... ........................ . 
POVOACIÓN ......................................................... ..... PROVÍNCIA ................................... .... ........ .. .. 

Sérvanse tomar nota de atender olé novo aviso, e con cargo ó miña conla, os recibos que ao 
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA TERRAi 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 
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QRDE PÚBLICA 

A escorta de Fraga arremete contra estudantes de 
Carballo que pedian talar co presidente 
10u deixades sitio ou hai leña' 
• MANUEL PAN ! CARBALLO 

A escorta de Manuel 
Fraga protagonizou uns 
incidentes en Carballo o 
pasado Xoves, 20 
diante dun fato de 
estudiantes do instituto 
de bacharelato carballés 
"Alfredo Brañas", 
durante a inauguración 
dun novo centro. 

Ao comezo do curso, o B.N.G. 
de Carballo pregunara ao Go
verno Municipal polas caréncias 
do ensino en Carballo, e a res
posta do señor alcalde fóra ta
xativa "nengunha", desde aque
la os pais ao coléxio público de 
Rus tiveron mobilizacións, hou
bo protestas polas insuficiéncias 
nas escolas unitárias, así como 
quixas da directiva do centro de 
Formación Profesional. Agora 
un fato de estudiantes veñen de 
sacar a luz que no instituto de 
bacharelato hai problemas de 
masificación, de filtracións de 
auga, de redución das bibliote
cas, de falta de lugares de es
pareximento, etc. 

O consello escolar do centro xa 
fixera dilixéncias sobre as ca
réncias padecidas longo do cur
so. O pasado xoves 20, os alu
nas decidiron manifestarse 
aproveitando a visita do Presi
dente Fraga para in.augurar un 
novo instituto. Os estudiantes 
estaban fóra do recinto antes da 
chegada de Fraga e cando che
gou oíronse alguns berros iróni
cos, ainda que durante a inau
guración no interior do local non 
houbo incidentes, e Fraga puido 
ler o seu discurso sen interrup
cións. Na sua alocución Fraga 
dixo que "a vila de Carballo me
rece ter exemplares con médios 
adecuados á densa configura
ción demográfica". Ao remate 

Non é a primeira vez que a escorta de Fraga provoca incidentes. ANXO IGLESIAS 

do acto os estudantes pediron 
ser escoitados polo presidente 
para expor as suas queixas, pe
ro este non aceptou e, cando in
tentaba marchar co seu coche, 
atopouse con que os rapaces 
estaban sentados na saída. Foi 
entón cando os seus gardacos
tas mais a Guarda Civil comeza
ron a retirar pala forza aos con
centrad os. Un representante 
dos alunas, dirixiuse ás forzas 
de arde, decindo que tan só 
querían manifestar a súa protes
ta ao Presidente da Xunta; da
quela un escolta respostou 'ou 
deixades sitio, ou hai ostias". In
mediatamente comezaron a re
partir leña contra os rapaces até 
que o carrusel de fraga logrou 
sair do recindo. 

Vários feridos 

O resultado da intervención po
licial foi o de unha rapaza cun
ha tíbia partida por unha pata
da, outra que sofreu unha ta
quicárdia cando os gardas es
taban a mallar nela, asi como 
moitos estudantes con magoa
duras. O concelleiro de seguri-

dade cidada impediu que a po
licía local levase a unha das ra
pazas a atender ao un médico, 
dicindo "quen a mandou vir 
aquí?" , "no coche da policia 
non vai, se hai que levala chá
mase unha ambuláncia", que 
rematou por vir, facendo un 
desprazamento duns cinco qui
lómetros, para levar á aluna a 
cincocentos metros. 

Segundo as declaracións poste
riores do alcalde e Carballo e do 
Conselleiro de Educación, o cul
pábel dos incidentes foi un re
presentante de Galiza Nova, 
que estaba presente na mani
festación, e ao que o alcalde 
tratou de "instigador profésio
nal". Tamén foron acusados dos 
profesores, que acudiron en 
apoio dos rapaces e, a petición 
destes, estiveron á marxe até 
que comezaron as malleiras so
bre os seus alunas. 

Os alunas dos cursos de imaxe 
do INEM, que filmaran os inciden
tes, denunciaron que o Concello 
secuestrou as titas videográficas 
que conteñen a gravación. + 

O presidente da CEG, A. Ramilo, nun acto de denúncia empresarial en Santiago. 

Empresários 
MANufil.CAO 

Xa se sabe que o principal dun coche é o seu motor e as súas 
cualidades acaban definindo a calidade do vehículo. Algo pareci
do acorre co papel do empresario na sociedade capitalista. Se 
botamos unha ollada ao mundo de hoxe atopámonos que cada 
país defínese no económico polos súas empresas máis competi
tivas nos mercados internacionais. Xapón empezou a existir para 
nós no momento que descobríamos que o naso video, TV, orde
nador, etc poñia made in Japan. O mesmo acorre con calisquer 
outros productos e países. Detrás deses productos hai empresas 
e empresários que dun ou doutro xeito foron capaces de criar ob
xetos ou prestar servizos de boa calidade e a prezos razonábles. 

A figura do empresário caracteríszase de forma distinta polos di
ferentes teóricos, atendendo a uns ou a outros aspectos. Así fála
se do empresário-risco, empresário innovador, capitán de indús
tria, etc, para se referir ás distintap motivacións e situacións que 
pode enforntar no seu quefacer. E evidente que o papel do em
presário mudou e está a mudar continuamente acuciado polos 
vertixinosos cámbios que se producen ao seu redor en todos os 
aspectos: tecnolóxicos, comerciais, políticos, sociais, etc. Máis o 
papel central que ten no sis-
tema non cambiou nada na - - - - - - - - -
história do capitalismo. Por al-
go a liberdade de empresa e 
de mercado aparece consa
grada como un dos princípios 
constitucionais básicos das 
sociedades occidentais, sen 
apenas modificacións. 

Nembargantes, aínda que o 
papel que se lle atribue é o 
mesmo, non todos realizan o 
seu labor do mesmo xeito, é 
dicir, todos os coches teñen 
motor pero hainos de maior e 
menor calidade e tamén hai 
outros que simplemente non 
funcionan. Os empresários 
españois estarán bastante 
próximos, en xeral, aos que 
non funcionan, ou funcionan 

'Recentemente 
un meio de 

comunicación 
estatal declaraba 

empresário 
modelo a Mario 
Conde seguido 

de Ruiz Mateos e 
] esús Gil." 

mal. Por iso, quizáis, ten que ser o Estado empresário cando en 
boa léxica non lle corresponde. 

O empresário español ten escasa preparación , desexa enrique
cerse en pouco tempo, non vincula o seu futuro á permanéncia 
ou expansión da súa empresa, é alérxico ao risco e á innovación 
e pode dicirse que o espírito de empresa non parece abondar 
moito. Existen escepcións, sobre todo, en determinadas zonas 
do Estado como Catluña, Valencia, País Vasco, Galiza, etc, nas 
que os valores do traballo ben feito aínda teñen algúns adeptos. 

Recentemente, un méd;o de comunicación estatal declaraba 
"empresário modelo" s Mario Conde seguido de Ruiz Mateos e 
Jesús Gil, indicador significativo de que a cultura destas zonas 
non atribue ao empresário as cualidades da teoría económica se
nón que tal cultura, instalada xa no pelotazo, só aspira a ir de pu
fo até a bancarrota final. Até a nova figura dos aprendices resul
tará inútil con este tipo de mestres porque, que lles van enseñar? 

Con estes motores empresariais, aparte de botar as máns a cabe
za, hai que ir pensando en alternativas sérias e razonábeis porque, 
moi sen novedade, o coche quedará parado dun momento a outro. 
En Galiza, poderemos desmarcarnos deste modelo se, actuando 
como espácio político e económico diferenciado, apostamos pala 
economía produtiva e somos capaces de competir no mercado 
mundial, tanto productiva como políticamente.+ 
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A CRISE NACE 

Mantéñense as diferéncias entre Leste e Oeste 

Caída record da economia 
na Alemaña 
• BEGOÑA MOA / ALEMAÑA 

As diferéncias de nível de 
vida entre os alemáns do 
Leste o os do Oeste 
seguen marcando un 
abismo entre os "novas" e 
os "vellos" territórios 
federais e esta situación 
vaise manter ainda por 
anos. Así o sinalan os 
dados estadísticos do 
cuarto trimestre de 1993, 
elaborados polo Instituto 
Federal de Estadística. 

Ao apresentar o informe, o Pre
sidente do Instituto, Hans Giunt
her Merk, declarou que mália o 
constante crecemento da eco
nomía da valla ROA, que che
gou a un 6,3 por canto no ano 
pasado, a igualdade entre uns e 
outros alamáns tardará ainda 
vários anos. Os últimos dados 
talan por si sos. 

O ingreso per capita no Leste é 
actualmente do orden dos 
14.500 marcos (algo máis de un 
millón de pesetas) que escasa
mente chega ao cuarenta e cin
c o por cento dos ingresos 
anuais per cápita no Oeste, que 
alcanzan os 32.300 marcos, ou 
sexa, máis de dous millóns e 
médio de pesetas. 

O que si igualou a "Ossis" e 
"Wessis" o pasado ano foi a per
da de dous puntos no poder ad
quisitivo real, xa que mentres os 
salários creceron un 2.2 por 
cento no Oeste e un sete por 
cento no Leste, a vida encare
ceuse nun catre e nun nove por 

cento respetivamente. 

Ademais deste panorama de 
fonda desigualdade entre un e 
outros alemáns, o cadro da eco
nomía federal non é tampouco 
optimista. Segundo o señor 
Merk a caida tocou fondo baten
do records, o promédio de des
censo da carteira de pedidos, 
da capacidade de ocupación da 
indústria e das exportacións 
acadou 1.9 por cento negativo 
en 1993, o retroceso máis forte 
expirimentado pola economía 
alemana desde a formación da 
República Federal, e significou 
a perda dun 0,7 por cento do 
Produto Interno Bruto respeito 
ao ano anterior. 

A crise redobra as esixéncias de Ale
maña na CE. Na foto o chanceler Kohl. 

O estancamento económico tivo 
tamén fortes consecuéncias no 
mercado de traballo. O paro cre
ceu un dous por cento en toda 
Alemaña respeito a 1992, men-

tres a productividade que no 
Oeste fica paralizada, creceu 
arredor dun pez por cento no 
Leste. 

A 'estranxeirización' de 
Alemaña, tema eleitoral 
Máis aló do debate sobre eco
nomía que o balance de 1993 e 
a falla de perspectivas de reacti
vación inmediata fan ineludible, 
o ano electoral en Alemaña co
mezou co racismo sobre a me
sa. As delcaracións do Presi
dente da CSU. Theo Waigel en 
Munich sobre a sua intención de 
impór o tema dos extranxeiros e 
da extranxeirización de Alema
ña como matéria de loita electo
ral xa levantaron polémica e 
controvérsia nas outras forzas 
políticas. 

Se cadra debido a esas reac
cións non se referiu Weigel nes
ta ocasión ao "crecente medo á 
extranxeirización", como o fixera 
poucos días antes na clausura 
do concreso do seu partido . A 
CSU, en palabras do seu presi
dente, "non quere criar un am
biente antiextranxeiros", senón 
buscarlle solucións ao problema. 

En preséncia do direitista -e eu
rocrítico Presidente de Baviera, 
Edmund Stoibers, Weigel lan
zou a idea de formar unha "ini
ciativa por Europa" con persoali
dades da economía, a lgrexa e 
a Ciéncia. Os cidadans deben 
sentir que realmente "Europa 
non é unha idea fixa, senón algo 
inerente aos intereses alemáns. 
Ca Unión Europea, engadiu, 
Alemaña ten a oportunidade de 
estar outra vez cos gañadores 
da História".+ 

Venda de produtos alemáns sob 
a etiqueta de axuda ao Terceiro mundo 
Un informe presentado astes 
dias á opinión pública, baseado 
nunha investigación que fixeron 
conxuntamente a Confedera
ción de Sindicatos e un grupo 
de organismos cristianos de 
axuda social aterece unha cifra 
increibel hai poucos anos: sete 
millóns de alemáns viven na 
pobreza. Cando se xuntan da
dos coma este con endebeda
mente do Estado, conxuntura 
de crise e record de paro , o 
máis doado e ollar mas alá das 
fronteiras e pensar en "quitarlle 
o chocolate ao loro", por iso 
moitos políticos alemáns pen
san que a Axuda ao Desenvol
vimento é unha actividade para 
os bos tempos, non para os 
que corren agora. 

Non é raro que cando no decur
so desta semana o Ministro de 
Finanzas e a Comisión de Pre
suposto "repartan" entre as dife
rentes institucións o recorte de 
cinco mil millóns de marcos pre
visto para 1994 o Ministério de 
Cooperación Económica estea 
nos primeiros lugares da lista de 
afectados. Con esta contracc
ción do orzamento para a axuda 
ao Terceiro Mundo, Alemaña 
non fai máis que imitar o que xa 
fixeron o resto dos paises da 
OCDE, quitado o Xapón. 

Poucas voces se erguen na po
lítica alemana contra os cons
tan es atrancos para o traballo 
do Ministério. Unha delas é a do 
Secretário de Estado para esa 
carteira, o cristiano demócrata 
hans Peter Repnik, crítico co re
corte e mesmo cos critérios que 
rixen a selección de proxectos a 
apoiar. Segundo o alto funcioná
rio, unicamente os que teñen un 
componente de exportación de 
productos alemáns son aproba
dos sen problemas, 'mesmo se 
carecen de sentido nunha políti
ca de desenvolvimento" e men
ciona como exemplo as axudas 
con festilizantes para pequenos 
labregos da India, con potasa de 
Turinxia, ou a venda de vagons 
de tren a China por valor de 180 
millóns de marcos (9.600 mi
llóns de pesetas). Tamén unha 
empresa alemana vendeu várias 
dúcias de tractores a Albánia 
"para que as colleitas nese país 
non apodreceran nos campos" . 
Todo a costa do presuposto da 
axuda ao Terceiro Mundo. 

Supresión do ministerio 

Diante desta situación, cando o 
apoio a paises en desenvolvi
mento dexenera nunha esixéncia 
de exportación, para qué un Mi
nistério de Cooperación?. Moitos 

rumores en Bonn apontan a ideia 
de que tal Ministério ppderia de
saparecer na mudanza a Berlín, 
que segundo o previsto empeza
ría en 1996, ficando os proxectos 
en curso baixo a supervisión de 
Ministério de Economía: 

A posibilidade dunha avalancha 
de inmigrantes na Europa Occi
dental e rica preocupa a Repnik 
quen considera que a desapari
ción do seu Ministério seria un 
grave erro palas consecuéncias 
que podaría traer o abandono 
das políticas de apoio ao Tercei
ro Mundo. "Non queremos atizar 
o medo á extranxeirización, pero 
non se pode ocultar o feito de 
que no próximas décadas, só no 
Magreb, 20 millóns de persoas 
máis buscarán traballo e se non 
o encentran, dalgunha maneira 
cruzarán o Mediterráneo, polo 
que o racismo está presente no 
dia a dia, o ano eleitoral' poderia 
dar a oportunidade de incorporar 
ás campañas eleitorais dos parti
dos o debate sobre a problemáti
ca do Terceiro Mundo e a res
ponsabilidade dos paises indus
triais diante dela, inda que so fo
se por autoprotección. O Secre
tário de Estado para a coopera
ción non o ere posibel. "Un tema 
como o da axuda ao desenvolvi
mento non move í!lasas".+ 

Os franceses apostan 
pola solidariedade 
"Foi unha mobilización popular [pela escala pública na Franza, 
celebrada o Domingo 16 de Xaneiro] sen equivalente desde a 
manifestación en favor da escala privada en Xuño de 1984", 
asegura Jean-Marie Colombani nun artigo de opinión publicado 
no rotativo francés LE MONDE o pasado Martes 18. 

"Velai un século no que a escala é o teatro das paixóns políticas 
dos franceses -escribe Colombani, que asegura que regularmente 
os franceses teñen os mesmos debates: a cidadania ou a 
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solidariedade, 
a legalidade, o 
pluralismo ou a 
coesión 
social". 

Para o 
comentarista 
político hai 
unha espécie 
de mecanismo 
com pensatório 
de carácter 
social frente 
ás distintas 
posicións 

PESSIN políticas dos 
governos da 

Franza, neste sentido se no 84 tratábase de equilibrar a onda 
socializadora, agora queren neutralizar as tentacións 
privatizad oras. 

"Eis o simbolismo da guerra das escalas [transladado desde 
outros campos da acción política e social], de feito a rápida 
resposta dunha sociedade áxil, da exclusión e da indiferéncia 
cos oprimidos", asegura Jean-Marie Colombani. 

Os soños desde a esquerda 
O politólogo mexicano Jorge Castaneda, autor de "A utopía 
desarmada" foi entrevistado polo diário arxentino PAGINA 12 no 
Decembro pasado. "En Venezuela, hoxe -sintetizan os 
entrevistadores, Martín Granvsky e Raul Kollmann-, a esquerda 
pode obter uns bons resultados ou gañar. O mesmo en Brasil en 
1994. Ou no Uruguai co Frente Amplo. E en Colómbia". 

"Eu creo que a esquerda ten grandes perspectivas porque 
América Latina experimenta, ao mesmo tempo, a democrácia 
que abre posibilidades políticas e a crise social que dá asas a 
este sector político", asegura Castaneda. 

Castaneda cre·que a esquerda ten que abrir campo: "A 
conquista dos sectores médios é un dos obxectivos actuais de 
Cárdenas en México. Sen base popular non se vai a ningures. 
Pero só coa base popular tampouco". E perfila o seu discurso 
desde un matizado e moderado cepticismo: "De Lula [do Partido 
do Trabalho do Brasil] gañar, ainda co 80 por cento dos votos, 
poderia facer menos que hai 20 ou 30 anos, ou tal vez menos 
que o antes se cría que se podia facer". 

Pero tamén hai espazo para a análise e a teorización: "A xestión 
da esquerda debería distinguirse por tres causas. Primeiro, a 
honestidade. Segundo, a orientación do gasto (transporte 
público, vivenda, educación, saúde e garderias). Terceiro, a 
participación". 

O Direito galego problema de 
emotividade 
Informa o diário EL PROGRESO, nun artigo publicado o Sábado 
22, que para o presidente do Tribunal Superior, Xosé António 
García Caridad, "o supervivéncia do Direito civil próprio da 
Galiza é un problema de emotividade". 

As palabras de García Caridad, mália parecelo, non teñen carga 
despectiva. Nunha conferéncia pronunciada en Sárria, segundo 
informa o rotativo lugués, o presidente do TSXG dixo que "se 
queremos ter as nosas próprias señas de identidade, a nosa 
própria cultura, ternos que defender o naso património xurídico 
civil. Non é moito o que ternos , mais ninguén tira a herdanza dos 
seus maiores só por ser escasa". 

García Caridad sinalou que hai duas causas fundamentais para 
o noso Direito civil estar en trance de desaparición: por unha 
banda que é descoñecido polos xuristas, que prefiren botar man 
do español, e pala outra que as autoridades "impuxeron un 
Direito que moitas veces descoñecia as necesidades e as 
peculiariadades dos galegas".+ 



DEPORTE-ESPECTÁCULO 

Terceiro empate consecutivo sen goles entre os dous clubes galegas 

Celta-Deportivo, un que non pudo 
• e outro que non qu1xo 

•PUCHEIRO 

Celta e Deportivo 
sumaron o Domingo 23 de 
Xaneiro o seu terceiro 
empate consecutivo sen 
goles. Ambas equipas 
remataron contentas e as 
duas afeizóns satisfeitas. 
O Celta con moitas baixas 
e unha situación difícil na 
clasificación ollaba como 
mal menor esa perda dun 
ponto ante o lider. O 
Deportivo repasaba a 
tabela clasificatória e 
mostrábase satisfeito cos 
catro pontos que o 
separaban do Barcelona. 
Haxa reparto ecuánime, 
decidiron. O reparto foi 
feito. 

Arsénio lglésias está convenci
do de que a sorte do campión 
só se acada sumando ponto 
tras ponto e indo sempre antes 
que os rivais na tabela clasifica
tória. "Ollade o importante que 
foi o ponto de Valladolid", co
mentaba ao rematar o partido 
de Balaidos. Leva a sua recoñe
cida prudéncia até a barreira da 
especulación que distingue a 
outros seus colegas como Luis 
Aragonés. En Vigo, o penúltimo 
domingo de Xaneiro, co sol ba
ñando o azul e máis branca das 
bandeiras despois de dias e 
días de ventisca, sarandón, tre
boadas e trebóns, todo incitaba 
á precaución. 

O Barcelona perdera o dia an
terior fronte á Real Sociedade, 
o Real Madrid viña de empatar 
co colista Osesuna facendo 
que os repousacus cubrisen as 
bandas de Chanmartin. O De-

portivo cun empate situábase a 
catro pontos do Barcelona, ren
da suficiente para visitar Madrid 
e Capital Condal con tranquili
dade, deberon de pensar no 
vestiário. 

Mais non era causa de amasar 
tanta pachorra que os vigueses 
quixesen os dous pontos. Asi 
que, de saida, decidiron demos
trar que, poder, poder podían. 
No minuto 4 Donato saca unha 
falta desde a dereita sobre a 
área do Celta. Bebeto peina o 
balón que, en parábola, pega 
no longueiro. Era un aviso. O 
Celta pechouse atrás non tora 
que as cousas xa se torcesen 
como loro carballeiro desde un 
comezo. Cañizares, convertido 

en heroi alá en Sevilla, dálles a 
tranquilidade suficiente, como 
para fiarse no empate. E difícil 
aspirar a moito máis. O centro 

O Deportivo, como 
nel é habitual, 
dedicouse a 
controlar o partido. 

do campo celeste está roto. Fal
tan Engonga, o catalfzador do 
xogo, e Andrjasevic. Vicente ten 
para semanas nas gradas ain
da. Por se fose pouco, Limper
ger, recentemente chegado do 
Burgos, rachou o calcañar no 
minuto 12. 

O Deportivo, como nel é habi
tual, dedicouse a controlar o 
partido. Paredes na dianteira, 
pases horizontais no médio do 
campo, xogada sempre co com
pañeiro que vai de fronte, se fai 
falta cesión a Liaño que despe
xa con precisión servíndolle o 
balón a Fran quen mete cara 
Bebeto ou Cláudio. Falta do de
fensa ou falta do dianteiro se 
non hai precisión do pase. Rol-

da e voltar a comezar. O Depor
tivo só explota as bandas cando 
xa ten ao rival mareado. 

Otero, o corazón arrisca 
máis que a razón 

Pero nos partidos de rivalidade 
o contrário nunca baixa a gar
da. O Celta deixou que o De
portivo andara e fixera andar a 
pelota tarabeleando de cacho 
para testo e decidiuse ir polas 
brevas á porteria de Liaño. Fo
ron cinco minutos nos que o 
Celta se esqueceu de ollar para 
as cantas de positivos e negati
vos. Alejo, Losada e Gudelj an
daron a escorrentarlle o fria a 
Liaño. A aposta atacante non 
durou máis. Saiu do seu meso
te Arsénio e mandou parar. O 
Deportivo voltaba a controlar o 
fútbol, o Celta a controlar ao 
Deportivo, Cañizares a contro
lar o marcador. 

De cando en vez sae a calidade 
dos deportivistas. Fran dispara 
rente dos poste despois dunha 
cesión de Cláudio. Cañizares 
rouballe o balón xa na mesma 
testa de Bebeto. Otero incomó
dase: calle o balón no seu cam
po, intérnase, síguese internan
do; pasa a liña frontal divisória 
entre os dous campos; aparece 
Nando, faille un cano; vaise en 
horizontal cara a frontal da área, 
introdúcese nela ... chega Maria
no e despexa. Acabouse a pól
vora do Celta. Rojo ordena con
tención. 

Unha dúcia de minutos máis 
alá, Cláudio desfai o fóra de xo
go e plántase só na área. Sae 
Cañizares, o xogador valencia
no tenta levantarlle o balón pero 
o porteiro celtista despexa. Ha
xa paz (para o Celta) e glória 
(para o Deportivo) . Un non pudo 
e o outro non quixo. • 

BANDEIRAS, HINO E FUTBOL 
A rivalidade encirrada, cruel, no mundo 
do fútbol, como no mundo animal, só 
existe verdadeiramente cando as forzas 
son semellantes ou cando os contenden
tes se desputan o mesmo território. Nes
te ano, Celta e Deportivo non se están a 
desputar unha praza de promoción ou 
unha de ascenso a Primeira División. Os 
seus respeitivos territórios están separa
dos por trece pontos como trece léguas. 
O Celta situase no embulleirado campo 
que rodea o pozo mouro da Segunda Di
visión, mentres que o Deportivo está a 
outear desde o cúmio do liderato. 

É léxico e normal que o seu encontro te
ña unicamente a característica da despu
ta dos dous pontos nesta tempada e 
mesmo que haxa un reparto tácito do 
manduco pois nengun sae lesionado nos 
seus intereses. Tampouco os médios de 
comunicación necesitan quentar o am
biente para vender máis xornais ou máis 
publicidade nas emisoras. A preséncia 
dun lider xa é de por si bastante atración, 
polo que desapareceron os encirramen
tos que uns por cobiza, outros por paixón 
e os máis por incapacidade, convertían 
hai anos nunha liorta capuleta un espec
táculo futbolístico. 

mentas futbolísticos entre as equipas de 
Riazor e Balaidos. Non só se voltaron a 
desprazar miles de afeizoados de A Co
ruña até a cidade olívica, senón que foi 
doado ollar como membros de famílias 

dos en sair na televisión ou nas fotogra
fias. Os reporteiros soñan, a maioria das 
veces, que están en Bósnia e o que que
ren é a fotografia (violenta por suposto, 
pois identifican violéncia con boa fotogra-

amigas recorrian a 
cidade portando 

fia) da sua vida. E a 
cultura da aparién
cia que se veu pre-bufandas uns do 

Celta e outros do 
Deportivo. Foron 
moitos e non só de 
A Coruña, senón 
de toda Galiza, os 
que aproveitaron o 
evento deportivo 
por visitar aos seus 
familiares e amigos, 
tivesen ou non as 
mesmas cores no 
espectáculo. Os 
partidos de fútbol 
son unha boa des
culpa para outros 
encontros. Até foi 

- - - - - - - - - - - dicando todos es

doado ollar como a 
final do partido se 
intercambiaban en-

'A presenza dun líder 
é bastante atracción, e 

desapareceron os 
encirramentos que 

convertian nunha liorta 
capuleta o espectáculo 

futbolístico' 

tre grupos boinas, bufandas, insígnias. 

A toma de posicións da policia evitou que 
os grupúsculos máis imaduros desfigura-

tes anos desde o 
poder. O Cojo Man
tecas elevado a ca
tegoria de mito so
cial. E fano nun 
grupo, nunha peña, 
para que, na vez de 
conseguir o léxico 
rexeite social, sen
tirse non só ampa
rados, senón líde
res do grupo. É un 
xeito de sair do 
anonimato. 

Os seus cantos, as 
suas consignas, 
son tamén un xeito 

Recuperouse deste xeito o ambiente fes- sen o senso do enfrontamento, deportivo, 

de provocación, máis social que ao con
trário. Fan o mesmo que o neno que di 
cara/lo e nota a incomodidade dos pais. 
Ségueo a repetir até que cansa e esqué
ceo. O mesmo tan Celtarras e Riazor 
Blues coa palabra puta. Puta Coruña pa-teiro que presidiu por xeiras os enfronta- por suposto. Os raparigos están teimu-

1_ .... - .. - - • .. ... .. ... • • - .... .. .......... -· .... - • • • •••• • 

ra aqui, puto Vigo para acolá. Puro ritual 
sen contido. O millar, como no caso dos 
nenos, é deixalos até que atopen outra 
cantilena. 

Nesta ocasión os xogadores de ambas 
equipas deron unha leción de cordialida
de nas suas declaracións e a directiva do 
Celta programou os prolegómenos do 
partido de xeito que se esvaise toda pa
rafernál ia de enfrontamento preparado 
polas peñas xuvenís. A saida conxunta 
ao campo portando a bandeira galega, o 
Himno Nacional que fixo pór en pé ao 
campo enteiro con só unha ánsia e as 
bandeiras, celestes ou azulonas, todas 
ondeando ao unísono, deron unha idea 
de vencello máis alá de rivalidades de
portivas. Entendérono ben uns poucos 
en Tribuna que permañeceron sentados 
e refungando, para ser increpados ao re
matar a cantiga. 

"Só me levanto se tocan o Himno de Es
paña e non esta trangallada", afirmaba 
un cincuentón malhumorado que afuma
ba aos viciños co seu puro habano. 

Foron os mesmos que se permaneceron 
quedos cando esta grada lle tributou un
ha sonora ovación ao adestrador Chechu 
Rojo. Os mesmos que berran contra os 
bascos.+ 
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A antiga Antena 3 Galicia renace como a primeira cadea de rádio do país 

Radio Voz oriéntase cara a programación 
independente ainda que mantén o fio con Madrid 
•G. L T. 

A que vai ser a primeira 
cadea de rádio do país, 
Rádío Voz, do grupo 
empresarial de La Voz de 
Galicía, transmitirá catorce 
horas de programación 
própria desde sete 
emisoras de concesión 
autonómica. Rádío Voz 
será o resultado da 
transformación da rede de 
Antena 3 Galicía, disporá 
de máis meios técnicos, 
equipa de redacción e 
cobertura ca a rádio 
pública galega, pero 
completará a 
programación orixinal con 
espazos de grande 
audiéncia no Estado, 
comprados á cadea Cope. 

A empresa Antena 3 de Rádio 
de Galicia, integrada no grupo 
de comunicación do diário La 
Voz de Galicia, formaba socie
dade coa cadea Antena 3 de 
Radio, S. A á que comprou de 
a pouco o cincuenta por cento 
de accións para cambiar des
pois o seu nome en Rádio Voz. 
As excelentes relacións entre a 
emisora galega e os seus só
cios madrileños, cambiaron a 
partir de que o grupo Prisa (edi
tor de El País) dominara Antena 
3 de Radio en Xullo do 92. La 
Voz de Ga/icia acolleu primeiro 
encantada o desembarco de 
Prisa que promoveu ao empre
sário do diário coruñés, Santia
go Rey, como conselleiro da 
emisora. Pero o control de Prisa 
afundiu a audiéncia de Antena 
3 que de confesar 200.000 ou
vintes na Galiza, ficou case re
ducida á área interurbana da 
Coruña. 

Nesta situación, todas as emiso
ras do Estado asociadas a Ante
na 3 foran rompendo os seus 
contratos con Madrid. "Deuse 
un mapa de incompatibilidades 
claro por coincidir a propriedade 
da cadea Ser e a de Antena 3 -
explicou Emilio Rey, conselleiro 
delegado de Rádio Voz en con
versa coa redacción de A Nosa 
Terra-, ainda que tamén influiu a 
marcha de José Maria García e 
Antonio Herrero no descenso de 
publicidade. Todos os asocia
dos de Antena 3 fóronse, agás 
Pedro Serra (de Antena 3 de 
Mallorca). E pode que Antena 3 
desapareza". 

Rey di que esta separación for
zosa de Antena 3 fixo do grupo 
de rádio de La Voz de Ga/icia 
"unha emisora galega, con pro
gramación nidiamente galega, 
entregada a un proxecto rexio
nal". Na nova programación, 
pondera os espazos diários de 
Antón Reixa e Carlos Blanco asi 
como o de Xosé Luis Barreiro 
Rivas ou o de Aberasturi desde 
Madrid. Sobre o idioma a em
pregar, Rey define a cadea co
mo "xeralista, con intención de 
ser espelta da mestura de públi
co e idiomas que existen na so- . 
ciedade". 

No acorde de liquidación con 
Antena 3, o grupo coruñés cede 
o control das emisoras de Vigo 
e Ribadavia, o que se interpreta 
como unha renúncia estratéxica 
a duas áreas dominadas por ou
tros xornais e a recesión dun 
proxecto de comunicación orien
tado como monopólio de con
centración a toda Galiza. 

No reverso da independéncia 
das emisoras galegas de Ante-

na 3 está o acordo coa Cadena 
de Ondas Populares Españolas 
(COPE), dominada pala Confe
réncia Episcopal, para retrans
mitir os programas de José Ma
ria García e Luis e Antonio He
rrero, amais diJnha revista diária 
en exclusiva de Andrés Aberas
turi desde Madrid. A retransmi
sión simultánea desde duas 
emisoras de FM de licéncia au
tonómica do mesmo programa, 
incumpre os termos destas con-

cesións realizadas polos gover
nos de Fernández Albor e Gon
zález Laxe. Outras práticas ile
gais de uso na maioria destas 
emisoras, son o incumprimento 
dos níveis de galega, a localiza
ción da antena fóra da área de
signad a e a poténcia radiante 
arbitrária. As denúncias por es
tas motivos son sistemática
mente ignoradas pala Xunta. 

"A empresa di que audiéncia ca-

~ 

eu como consecuéncia da fuga 
de José Maria Garcia e de Anto
nio Herrero -comenta un xorna
lista da emisora que non quer 
publir o seu nome-, pero o certo 
é que a cadea de Radio Voz ca
rece de redacción, dun corpo ca
paz de profisionais, dignamente 
pagados. Os cartas aqui sempre 
son para as figuras. Sempre te
rán que recorrer a elas se non 
son capaces de faceren real
mente unha emisora".• 

A NOSA YERRA A DIARIO 
No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cobre un novo chanza 

publicándose duas veces por semana. Con este obxectivo 
Promocións Culturais Galegas S.A., empresa editora, convoca: 

# 

AMPLIACION DE CAPITAL 

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

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

especificando "Ampliación 
Capital Social Promocións 
Cultura.is Galegas S.A. 4/1994", 
e nome, enderezo e NIF de 
quenofai. 

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

• Contado: 

• Mediante cheque emitido a favor 
de A NOSA TERRA 

• Domiciliación do 
Pago até 6 meses 

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

Vigo, a 11 de Decembro do 1993. 

.. • Mediante ingreso nas 
cantas seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXA 
GAUCIA O.P., 

Contra o ingreso ernitirase resgardo 
provisório até a 

Polo Consello de 
Administración 

30-9346-G do BANCO 
EXTERIOR O.P. ou 

entrega dos títulos. 

• Prezo de cada acción 

O Presidente 

40233801 de CAIXA VIGO 
O.P., todas elas de Vigo, 

5. 000 pta. cada, se vostede xa é 
accionista. Francisco Carballo 
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CULTURA E SOCIEDADE 

Dramaturgo e representante sobranceiro da cultura 
española desde a longa noite do franquismo vive nun feliz 

exílio basca, colaborando coa prensa e mantendo a sua 
postura ilustrada e crítica que non sempre é ben recebida. 
"A maioria da miña obra non trata a política directamente", 

afirma. Sen embargo, as suas teses insobornábeis 

descreben xa un ria de coeréncia desde os anos coarenta 
até hoxe. Recente Prémio Nacional de Literatura, axiña 
verá a luz en galega a sua última obra, inédita ainda en 
castellano, Histórias de Califórnia que Elvira Souto traduciu 
para Laiovento. Anteriormente xa fara publicado polos 
Cadernos da Escola Dramática o seu texto A Morda9a. 

Alfonso Sastre 
'Cando a xente nova se farte voltarase a talar da república' 

• MANUEL VEIGA 

Nun artigo recente, titulado Eu 
acuso, vostede pon en dúbida 
o compromiso dos intelectuais 
e afirma, con ironia, que este 
sempre se situa no pasado. 

Certo. Hoxendia andan a mitificar 
a resisténcia dos intelectuais ao 
franquismo. Fixéronse documen
tos contra a cen
sura, abofé. Pero 

foi moito máis laboriosa. Tivemos 
problemas con Aranguren a quen 
lle pedimos que asinase o segun
do escrito. Habia unha represión 
moi forte nese intre. Botaran dos 
seus postes a todos os que tiñan 
responsabilidade en organismos 
públicos. Aos que traballaban en 
televisión despedíronos. A Torren
te Ballester botárono de crítico te
atral de Arriba e de Radio Nacio-

nal e tamén de 
profesor de litera

non se di o que 'Q 
custaba cense- problema está 
guir as firmas. : no chauvinismo 

tura da Escala So
cial da Mariña. Un
ha obra que xa es
taba anunciada no 
teatro Maria Gue
rrero foi suspendi
da porque o autor 
era asinante da 
carta. Feman Gó
m ez disculpouse 

Non só levaba , 
Deus e axuda 1 - 1 
que se pronuncia- ¡ espano e 
sen contra a re- : non nos 
presión, tampou- • 
co era doado de- : nacionalismos" 
tender causas 
simplesmente de
mocráticas. Habia 
que convencelos 
de que o Partido 

logo decindo que 
el non quería me
terse en nada, que 
asinara sen darse 

moita conta. Despois destes epi
sódios era máis difícil mobilizarse 
de novo. 

Comunista non ia tirar rédito polí
tico das sinaturas e garantirlles 
que non perxudicaria a sua ca
rreira profisional. No ano 63 fíxo
se o documento contra a tortura Criar na democrácia 
en Astúrias e conseguimos algo 
máis dun cento de firmas. 

Fraga seica andaba polo mé
dio ... 

Era o Ministro e a el ia dirixida a 
carta. Publicouna -eran os novas 
aires que caracterizaban o seu 
mandato- cu nha resposta del 
mesmo ao carón. Decía que os 
dez casos de tortura que docu
mentabamos eran falsos e que to
do era unha sarta de mentiras. Os 
firmantes recebiron logo unha car
ta do Ministério que os acusaba 
de cómplices dunha "trama comu
nista", o que daquela chegaba pa
ra aterrorizar a calquera. lso deu 
lugar a algunha deserción, pero 
non foron alá máis de duas ou 
tres. Un xuiz foinos citando un por 
un a todos os asinantes para que 
confesasemos quen escrebira a 
carta. Dixemos que foran uns es
t u dantes que non coñeciamos. 
Mesmo conseguimos redactar un
ha resposta a Fraga, pero esa xa 

Xa na democrácia vostede foi 
un autor excluído de moitos 
círculos? 

Desde un princípio fun moi crítico 
co novo réxime que naceu da 
transición. Por isa non sofrin nen
gun desencanto. Marxináronme 
en moitos lugares, pero non podo 
dicer que se me impedise traba
llar. Fun realizando a miña labor e 
mesmo as miñas obras foron re
presentadas, máis que as dalguns 
outros compañeiros esquecidos. 
Eu estreei no Centro Dramático 
Nacional Las ultimas horas de En
manuef Kant hai duas tempera
d as. O ano pasado déronme o 
Prémio Nacional de Literatura. 
Houbo reacións contrárias da de
reita, pero nada máis. Periodica
mente escrebo artigos e un dos 
últimos, Eu acuso, suscitou críti
cas virulentas que non agardaba 
como unha de Muñoz Melina. 

Pouco menos que o califica de 

r-----------------------------------------------------
10 teatro ten que 
recuperar aos autores' 
O teatro subvencionado tende 
a acomodarse, pero os dicta
dos do mercado tamén son 
maos, como se ve nos produ
tos televisivos. Pode resolver
se esta contradición? 

Dame arrepio a tutela do Esta
do, un Estado que non me ga-

rante sequera que seña progre
sista. Os subsídios non son bos 
porque tan que os grupos esta
ñan atentos ao lugar de onde 
lles ven o diñeiro, cando pensan 
na obra a representar. Ora, o te
atro privado, como estaba no 
franquismo, pode dar lugar a 
empresários que son como os 

vendedores de patacas. Esta
mos entre duas espadas e non 
sei cal das duas é pior. 

A crise do teatro posue tamén 
razóns artísticas? 

Pódese pensar que hai unha cri
se de imaxinación. O componen-

te literário foi moi importante e 
iso agachouse nos últimos anos. 
lnsistiuse moito en que a reno
vación do teatro era obra dos di
rectores de escea. Antes a his
tória do teatro era a história dos 
textos, agora é a história das 
postas en escea. Pero non se 
pode dubidar de que no progre-

ANXO IGLESIAS 

so do teatro tiveron moita impor
táncia os escritores: Becket, Mi
ller, Sartre, Brecht, un pouco an
tes Pirandello, O'Neill. .. Esa ten
déncia crébase cando estes au
tores van morrendo. O que se fai 
no Estado español non canta. 
Haberia, se cadra, que recupe
rar liñas como a de Valle lnclán 
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inductor de atentados por es
creber no Egin? 

Si. Foi unha resposta que me sur
prendeu, porque tiña a idea de 
que era unha persoa sensibel e 
de supeto aparece utilizando con
tra min conceptos subalternos da 
policia, decindo que Egin acusa 
as persoas que 

lleu o "exílio" no Pais Basco? 

Si, foi algo asi. Bergamin sofreu 
un primeiro exílio en Paris. Lago 
regresou, pero tivo que voltar a 
exiliarse ao ter encabezado o pri
mei ro manifesto contra a tortura 
do que inantes falei. Regresou 
xa na democrácia. Era moi crítico 

co PSOE e deci
logo van ser ase
sinadas por ET A. 
Fai afirmacións 
que calquera per
soa que viva en 
Euskadi lle pode 
rebater. As veces 
que Egin foi obxe
t o de querelas 
mereceu sentén
cias sempre ab
solutórias. A poli
ci a nunca puido 
convencer aos 
xuices de que ha-

'Os intelectuais 
que antes facian 
burlas de Juan 
Carlos, agora din 
que é un exemplo 
de sensibilidade e 
prudéncia" 

deu vir a residir a 
San Sebastian. 
Veume a ver e 
contoume que xa 
descobrira Euska
di de pequeno, 
cando seu pai, 
que tora ministro 
da Monarquía, o 
levaba de veraneo 
alí e decia que na
da m ai s cruzar a 
fronteira se daba 
un canta de que 

bia un fio condu-
tor entre Egin e 
ETA, por iso cha-

estaba noutro pa
ís. Non sabia por
que se tiña que 
resistir á evidéncia 

de que era un país distinto, ainda 
que estivese administrado polo 
mesmo Estado. Cando morreu 
houbo unha mobilización masiva. 
Eu suscribía case todas as suas 
opinións e o seu aprécio pala loi
ta do Páis Basco, ainda que el 
propugnaba unha espécie de rup
tura con España que eu nunca 
quixen formular. Eu nacin en Ma
drid, vivin alí cincuenta anos e 
son madrileño, sen embargo vivo 
desde hai quince anos en Euska
di moi contento, pero sei que non 
é o meu país. As 

postoulle: Rosa, pero vostede é 
polaca. Lenin decialle que non 
habia que ter medo do naciona
lismo polaco, que era unha pe
quena nación, senón co chauvi
nismo ruso. Esta xente non en
tende isa, en canto vai a Cata
lunya di que se sinte oprimida 
porque ali non se fala español. 
Isa é chauvinismo español. Non 
é normal que se tale francés en 
Fráncia? Porque hai que enfa
darse ao escoitar aos barcelone
ses talar catalán? 

A pervivéncia 
republicana 

Queda algo na cultura españo
la do sustrato republicano, da 
influéncia da Institución Libre 
de Enseñanza, do seu vangar
dismo? 

Esa herdanza non se perde tan 
facilmente. Está aí acochada. O 
que pasa é que as cúpulas dos 
partidos aceitaron a transición da 
maneira en que se fixo, expul
sando do proxecto o que tiña de 
moi válido: non a restauración da 
11 República, senón a instaura
ción da 111. Bergamin tíñao moi 
claro e escrebeu moito defenden
do iso. Estaba en contra das res
tau racións, nen da monarquia, 
nen da república, decía que tiña
mos que ir a por unha terceira re
pública española. A memória re
publicana está dormida, pero 
existe. Hai unha nostálxia dela e 
debia ser incluida nun proxecto 

estratéxico. A res

ma a atención que un escritor 
que debe estar de parte da inte
lixéncia se poña dese outro la
do. Eu no artigo acusaba aos in
telectuais de ser pasivos ante 
determinadas situacións e se 
cadra deuse por aludido, pero 
non tiña en mentes a persoas 
coma el. Fora de Muñoz Melina, 
un artigo no ABC e outro en As
túrias non recebin máis críticas. 
Todo o demais foron apoios. No 
Egin publícase desde aquelas 
unha páxina de sinaturas de 
adesión ao texto e xa van millei
ros, tanto de intelectuais como 
de persoas en xeral. 

veces póñenme 
nalgunhas antolo
xias de escritores 
bascos. Eu son 
cidadán basca, 
pero non escritor 
basco, porque 
non escrebo en 
euskera. Berga
m in, en cámbio, 
chegou a pedir 
que o enterrasen 
en Euskadi, por
que non quería 

'Moitos falan 

tauración borbóni
co-franquista can
ta coa complicida
de dos intelectuais 
que deixaron de 
dicer que Juan 
Carlos era unha 
persoa falta de in
telixéncia, da cal 
non se podia agar
d ar nada, o que 

Vostede foi o portavoz da cam
paña de solidariedade con 
Egin. 

Egin nunca foi un periódico sectá
rio. Resultou, se cadra, confuso e 
ás veces non moi bon. Desde a úl
tima reforma é algo opulento e ao 
mellar ten que reducir as suas am
bicións para sobrevivir. Pero todas 
as acusacións que lle fixeron ulti
mamente non conducen a nada. 
Eu falei con eles e dixéronme que 
estaban absolutamente tranquilos, 
que todo fara unha arbitrariedade. 
Por esa via non pode vir a proibi
ción , pero no aspecto económico 
o dano é maior. Quitáronlle a pu
blicidade institucional e Atutxa 
ameazou aos anunciantes particu
lares decindo que cos seus anún
cios estaban a pagar as balas de 
ET A. Moitos dos que critican o pe
riódico non o len. Nas suas páxi
nas de opinión, onde eu escrebo 
duas veces ao mes, hai colabora
dores das máis diversas ideolo
xias, as suas reportaxes tampouco 
son sectárias e isa de que dan os 
nomes para que ET A os mate é 
grotesco. Muñoz Malina terá que 
avergonzarse algun dia e dirá: 
perdón, porque estaba aparvado. 

O exílio basca 

Vostede, como Bergamin, esco-

de Euskadi sen 
coñecela e lago 
din barbaridades 
como Muñoz 
Malina" daba lugar a gran

des rexoubeos, a 
facer apoloxias da 
sensibilidade, con
ciéncia e prudén
cia de Juan Carlos 
de Barbón. Pero el 

que os seus osos 
descansasen en 
terra española. 
Era un ponto de 
vista moi radical , contra unha Es
paña da que non gastaba nada. 

É pouco habitual esa compren
sión da pluralidade nacional do 
Estado nos intelectuais espa
ñois? 

Hai un ingredente que entorpece 
isto que é o nacionalismo espa
ñol. As nacións da periféria non 
son o problema. Estou certo dis
to. España practica o "naciona
lismo de gran poténcia". A min 
custoume traballo entendelo. No 
Partido Comunista, onde eu mili
tei, non había moita sensibilida
d e para isto. Eu rebusquei na 
polémica de Lenin con Rosa Lu
xemburgo. Esta, presa do lume 
proletário, decia que xa non 
existían as nacións e Lenin res-

era o mesmo antes que agora, os 
que cambiaron foron os que fa
cian burlas. 

A república tiña outros compo
nentes, o laicismo, a ilustra
ción ... 

En apenas cinco anos, dous de
les baixo governo de dereita, e 
contado que pulo tivo a cultura, 
por exemplo! lso mostra a poten
cialidade da idea republicana e 
mesmo a anarquista. Cando ou
tros fracasaron, o ponto de vista 
sobre a sociedade dos anarquis
tas está sen experimentar. A filo
sofia anarquista podia ser unha 
das que contribuisen a un proxec
to de futuro. Cando a xente nova 
se farte verá na república unha 
alternativa.• 

-~---------------------------------------------------------------------------------¡ 

que foi un autor non aceitado grupos: La Fura 'Q estano salvando 
palas xentes do teatro que o del Baus; Els Jo- honor do teatro estes grupos de 
consideraban un autor imposíbel glars; ainda que criación colecti-
e cuxa entidade teatral vaise foi rebaixando a no Estado va. Coido que 
confirmando moito tempo des- sua postura esté- español estano non se trata de 
pois de que finase. Agora ignó- tica; La Cuadra escoller entre 
rase tamén aos autores e pódia de Sevilla, mália a salvar predom ínio do 

i impar- que algun deles teña talento. que se fixo con- grupo ou do au-
ket, Mi- vencional respeito alguns grupos tor, senón de 
uco an- Quizá haberia que procurar o do seu primeiro mo1" bons" que haxa ambas 
:sa ten- equilíbrio entre o texto e a pos- espectáculo Que- vias, xunto co te-
;tes au- ta en cena? jio, que era ben atro clásico que 
1e se fai bon; La Faranda, sempre existirá. 
conta. Poden coexistir ben. O que ago- un grupo de Je- Igual que hai en 

recupe- ra ten máis ,importáncia no Esta- rez, La Cubana París teatro de 
3 lnclán do españolé o traballo de certos de Sitges, etc. O honor do teatro vangarda e de boulevard. • 

--------+-------------------------~-------------------------------------------------------~ 

A maioria do Consello Nacional está polo 
integración, pero Nogueira non se manifesta 

Unidade Galega colle 
o camiño do BNG 
•H.V. 

A Ponéncia Política do 1 
Congreso de Unidade 
Galega, a celebrar o 6 de 
Marzo, expresa, co apoio 
maioritário do Consello 
Nacional, a intención 
desta forza por integrarse 
no BNG. Un sector de 
Vigo, encabezado por 
Xesus Costas, non gasta 
desta proposta, ainda que 
respeitaria a decisión do 
Congreso. Camilo 
Nogueira non di nen si 
nen non, pero desconfia 
do futuro político do BNG. 

"Privados da nasa presenza insti
tucional parlamentária, o alcance 
público do naso proxecto ficou to
lleito dun modo sustancial, e a 
nasa estrutura organizativa non 
está en condicións de sustentar 
unha estratéxia de desenvolvi
mento extensiva e formulada ao 
longo prazo, de cara á recompo
sición do espazo eleitoral pró
prio", asegura o primeiro parágra
fo do oitavo punto da Ponéncia 
Política que será debatida no 1 
Congreso de Unidade Galega, a 
celebrar o 6 de Marzo próximo. 

Unha Comisión Organizadora, 
integrada por membros da Exe
cutiva Nacional de UG e de ca
rácter diverso, estivo encargada 
de redactar unha ponéncia polí
tica que aposta por unha mati
zada aproximación ao BNG, 
ainda que non avanza fórmulas. 
En todo caso, o enunciado "a 
confluéncia de Unidade Galega 
no BNG" é inequívoco sobre a 
declaracion de intencións da 
forza herdeira do PSG-EG. 

Unidade Galega ven recoñecer a 
sua debilidade política actual, 
pero non consinte estragar o ca
pital que representa e asegura 
que "nas actuais circunstáncias 
calquer intento de nos transfor
mar nunha corrente sociopolítica, 
sen unha ancoraxe organizativa 
partidária por mínima que sexa, 
se traduciria nunha dispersión do 
naso capital humano e desvalori
zación da aportación político pro
gramática, que ainda pode ser 
relevante para a construción dun 
necesário proxecto do naciona
lismo progresista e renovador". 

"Confluéncia 
de UG no BNG" 

A resolución que inclue o último 
ponto da ponéncia política do 
Congreso de UG manifesta a 
disposición desta formación a 
constituir unha maioria "con ou
tras forzas democráticas, nacio
nalistas e progresistas" para su
perar a hexemonia do PP. Este 
proxeto alternativo ao PP, se
gundo formula o documento, es
taría "hexemonizado polo nacio
nalismo progresista, Unidade 
Galega mónstrase disposta a es
tabelecer un marco estábel de 
cooperación política co BNG ... , 
que persegue a criazón das con· 

dicións políticas que permitan a 
confluéncia de Unidade Galega 
no BNG". Entre as proposicións 
está a de enfrentar unitariamente 
as vindeiras eleicións europeas. 

"A resolución é sinceira -indicou 
Ana Fieira, portavoz da Comi
sión Organizadora do Congre
so-, abordamos a posibilidade 
dun entendimento co BNG pero 
non hai fórmula concreta porque 
tamén depende deles. Desde o 
BNG dixeron que podiamos 
abrir un proceso, puxeron a pe
lota nas nasas mans". 

A maioria dos membros do Con
sello Nacional de Unidade Gale
ga manteñen unha postura favo
rábel á continuidade como forza 
política. Poucas persoas se ma
nifestaron pola disolución e en
tre eles estaba Xoán López Fa
cal. Nos restantes dirixentes non 
hai coincidéncia absoluta en 
canto ás posicións estratéxicas 
a tomar. Un sector, nucleado en 
torno a membros do Consello 
Nacional eleitos en Vigo, entre 
os que se encontra Xesus Cos
tas, concelleiro de Urbanismo 
desta localidade, quereria que 
Unidade Galega conservase a 
sua soberanía intacta, sen entrar 
noutra formación. Este grupo ta
mén é minoritário. A renovación 
do compromiso con EU é resi
dual. A colaboración co BNG, e 
a integración nesta forza, canta 
con apoios decisivos no Conse
llo Nacional: Domingo Merino, 
Manuel Barreiro e Ana Gandón 
maniféstanse neste sentido. 
Máis de 20 persoas, no Consello 
Nacional do pasado Sábado 22, 
votaron a favor da Poni'mcia Po
lítica. Nove fixérono en contra: o 
grupo de Vigo entre eles. Cinco 
abstéronse: Camilo Nogueira 
era un. 

Nogueira e Costas en 
contr~ 

A Ponéncia Política aprobada 
por UG, que terá que ser debati
da no seo do Partido antes do 6 
de Marzo, é o documento da 
Executiva, ainda que non toda 
votou a favor. En Vigo estase a 
elaborar un texto alternativo, 
mais fontes do entorno de Xe
sus Costas indicaron que "tam
pouco se nega a integración no 
Bloque, é algo que terá que de
cidir o Congreso. En caso afir
mativo aceitaremos, pero está 
claro que a incorporación debe 
ser como colectivo , sen exclu
sións". 

A abstención de Camilo Noguei
ra non é unha novidade. Nos 
preliminares do último congreso 
do PSG-EG optou por non inter
vir, ainda que finalmente foi o 
candidato do consenso. Con No
gueira ao frente, o PSG-EG em
prendeu o camiño de Unidade 
Galega porque estimou pechada 
a via de entendimento co BNG. 
Agora, o veterano político suxe
riu que o BNG pode non se con
figurar como alternativa ao PP 
porque o PSOE, con Paco Váz
quez na direción e apartado do 
Governo en Madrid, vai tratar de 
atrincheirarse nas comunidades 
autónomas.+ 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

11Habedes chorar 
sobre os ombreiros 
dos vosos fillos". É 
. unha afirmación de 
Alfonso Guerra 
dirixíndose aos 
traballadores de 
Ascon que estaban a 
boicotear o mitin 
socialista da campaña 
eleitoral de 1985. 
Daquela todos 
interpretaron que 
o vicepresidente 
referíase a un 
previsíbel 
arrependimento dos 
traballadores, unha 
vez se decatasen do 
seu erro. O tempo 
demonstrou que a 
frase tiña outro 
significado, tratábase 
dunha séria ameaza. 

O xefe de 
programas da Rádio 
Galega, Miguel 
Piñeiro, manda enlatar 
espazos para emitir o 
dia da folga e pobre 
do que diga que está a 
traballar en 
cumprimento dos 
servizos mínimos. As 
ordes soan como 
ameazas, pero 
nengunha figura por 
escrito. Á meiodia 
arrinca os carteis 
informativos coa 
xenreira de 
disciplinado militante 
popular. Non . respeita 
as leis sindicais, nen 
as normas laborais, 
nen o direito á folga, 
nen a liberdade de 
expresión, nen o 
Estatuto, nen a 
Constitución. lsto 
sucedeu nunha 
emisora pública. 
lmaxínense nos meios 
privados. 

Meigas fora 
Solidariedade e agradecemento 
por iste programa da RTVG. Co
mo o pan de cada día é básico, 
polo educativo e enraizado nos 
dereitos humans universais. No 
outro polo da programación es
tán os concursos de diñeiro fácil 
e enchufes sinecura, as frívolas 
telenovelas foráneas ou as de
rrad ei ras ágo-
ras de feminis-
mo acomodado 
e cortesán. Amaioria 
Solidariedade do diñeiro 
tamén co Co
lectivo ante a 
Pobreza de 
Santiago. Com
prendo a sua 
actitude no pro
grama aínda 
que nor;i a com-
parto. E moi di-

vaiseen 
burocrácia e 
non chega 
aos pobres. 

ferente sobreviver ás necesida
des da pobreza que viver e tra
ballar cos pobres, máis cando o 
traballo se burocratiza. 

Mágoa que para talar co señor 
Concellal Compostelám tiveran 
que ir ao plató. Moi acertada a 
observación sobre o Salário So
cial 9RISGA), un imposibel na 
nosa administración popular. 
Primeiro é o diñeiro para que os 
galegos viaxen a altas velocida
des, teñan embaixada en Ma
drid, escoiten o X. "Catedrales" 
ou mesmamente que talen o ga
lego; que o diñeiro para que co
man os galegas pobres, porque 
hainos con pingues salários e 
bandullos. O mapa da pobreza 
en Galiza, semmella ser unha 
tea de Penélope. A maioria do 
diñeiro vaise en burocrácia e 
non chega aos pobres. 

Para non seguir con máis do 
mesmo, só decerlle señor To
rreiglesias; si esta carta chega 
aos seus ollos; o moito que me 
gostaria sustituilo no seu traba
Ho durante as vacacións. Estou 
disposto a traballar ser ánimo 
de lucro, cicais esta sexa a úni
ca maneira de "currar" sen en
chufe na RTVG. • 

BERNARDINO FDEZ. GoNZAI..EZ 
(VIIARIÑO Fruo) 

Lembranza 
do señor 
Benedetti, 
Presidente 
da Olivetti 
Non tiro da cabeza o asunto do 
Sr. Cario de Benedetti; metéu
seme nos miolos e non o dou 
sacado. Nin tan siquera sei co
mo escomencei con esta dúbida 
enfermiza, tal vez sexa por algo 
que lin ou escoitei nos media: 
Mario Conde, os zapatistas, a 
Reforma Laboral, seica algo que 
lin sobar das cadeas (non sei, 

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

ESMOLA HERZEGOVINA 
XosÉ Cm CABIDO 

Unha millonaria excéntrica, norteamericana, algo tarada, seica 
enviou xente ás liñas de fago de Saraievo para rescatar gatos e 
cans. Os nenas, ó parecer, non lle interesan porque son feos e 
choran. Alucinante. Quizais todo sexa mentira e en Saraievo 
non exista ningunha liña de fago. Hai que partir da base de 
que a televisión pode inventar e desinventar unha guerra e, se
gundo teño entendido, nos informativos, salvo as temperaturas, 
vai todo pregravado cunha semana ou <lúas de antelación. 

Dende lago non dispoño de información clara e suficiente para 
sentirme solidario coa causa militar bosnia, e así de oídas soli
darízome fatal. Cos seres humanos, v~ ctimas da guerra, é dife
rente. Mais, como dixo nunha ocasión Luis Seoane, "agora an
dan coa moda de adoptar, bungaritos, estes arxentinos (familias 
acomodadas). ¡Por que non traen nenos de Tucumán ou da 
Pampa!" Referíase a nenas húngaros no 56 . 

Os grandes fabricantes de armamento promoven a guerra. Os 
Estados consíntena, aléntana, úsana. Lago, os medios de comu
nicación fabrican o espellismo de implicarnos na guerra me
diante campañas de solidariedade que fan lembrar as da igrexa 
en tempos a favor dos cbinitos. 

Esa millonaria será cruel, pero non hipócrita.• 

as veces o cerebro fai extrañas 
asociacións de ideas). 

O certo é que a este señor en
carceláronno en Italia, a media
dos do mes pasado, «por un su
posto delito de concurso en co
rrupción en relación as comi
sións ilegais pagadas para obter 
contratos de su-
ministro de ma-
terial infoFmáti-
co ó Ministerio 
de Correos e 
Telecumunica
cións». Tan im
portante él, to
do un presiden
te dunha trans
nacional no ca/
deiro, por pre
sunto corruptor 
de políticos na 
Italia. 

Ultimamente a 
dúbida tornouse 
desacougo e 
cada vez que 

Porqué non 
aplicou 
na Italia, 
as honradas 
técnicas de 
venda que 
tan bos 
relustados lle 
deron eiquí? 

vexo un aparello dos fabricados 
pola súa compañía, deprímome. 
Coitado de min ... 

Os seus artefactos atópanse en 
todas partes, que vai un a unha 
oficiña do Concello, alí están, 
que vai un a Facenda, pois máis 
máquinas de escribir, ordenado
res ou impresoras. E claro, así 
non dou tirado de enriba o desa
cougo. Chego a tal extremo, que 
procuro non pisa-lo chan das ad
ministracións públicas, dada a 
cantidade tan grande de enxe
ños, elaborados pola industria 
do Sr. Benedetti, que se utilizan. 

E é que non o comprendo. Nun
ca o entenderei. ¿Por qué un 
home tan listo, que soubo ven
dernos tan ben os seus produc-

tos, tivo que, presumiblemente, 
corromper políticos na Italia pa
ra poder vender? ¿Por qué non 
aplicou na Italia, as honradas 
técnicas de venda que tan bos 
resultados lle deron eiquí? . 
¿Qué caste de desarranxo emo
cional ten o Sr. Benedetti, que o 
transforma de presunto corrupto 
na Italia, a probo industrial nada 
máis ultrapasa-las fronteiras ita
lianas? Seica ten razón o dito: 
ninguén é profeta na súa terra. • 

Sobre 

M.P.P. 
(Vigo) 

as traducións 
do portugués 
e castellano 
Coa presente quera abrir o de
bate que XGG incita no seu arti
go do n2 601 da ANT sobre a 
desconveniéncia e maila perda 

r----------------------, 
Aos subscritores 

O retraso sofrido na recep
ción do número 604, de data 
13 de Xaneiro, é responsabi
lidade do servizo de Corre
os, motivo polo que A Nosa 
T erra xa presentou a corres
pondente denúncia. 

Pregamos aos subscritores 
que teñan padecido o retra
so se dirixan á sua oficina de 
Correos para manifestar for
malmente a queixa. • 

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

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

de tempo que causas as tradu
cións ao galega desde o espa
ñol e o portugués. 

Para a Xeración Nós as cousas 
estaban moi claras e pensaban 
que o galego podia e debia ser 
un idioma de cultura universal, e 
polo tanto receber nel todo o sa
ber desta, o cal 
inclúe o caste-
lán e mailo por
tugués. 

O problema que 
se suscita non 
é só galega, 
compartí molo 
co resto das 
culturas minori
cadas. As máis 
próximas a nós 
solucionaron o 
caso coidando 

Como explicar 
a práctica 
xeral de 
traducir aos 
nosos autores 
ao portugués? 

que toda obra escrita noutra lí n
gua pode ser traducida e así, o 
catalán, o basco e o asturiano 
traduciron desde o español, má
lia que o público ao que van diri
xidas entende perfeitamente a 
lingua orixinal. Por que o galego 
debe actuar de xeito diferente? 

Coñezo o aforismo: "Toda tra
dución é unha traizón", mais 
daquela como xustificar a tra
dución de textos doutras talas 
ao galego cando tamén etán 
trasladados ao español ou por
tugués, se cadra está o valor 
afectivo por médio, pois tanta 
traizón é lelos nunha coma nas 
outras talas. Cando un elixe un 
libro escrito en galego, non só 
elixe un autor e unha obra, ta
mén está elexindo unha língua, 
sobre todo na nosa terra onde 
a oferta é desproporcionada a 
prol do español. Esta escolla 
constitúe unha postura afectiva, 
un elixe ler no idioma quemáis 
lle prace. Se decido ler ªA //la 
do Tesouron en galega e non 
en castelán é proque a nasa fa
la me sstisfai máis. Por que 
non poder algún día ler 'Gen 
anos de Soidade" en galego? 
Será unha traizón pero será un 
deleite para os que gastamos 
do galego. 

E respeito do portugués, aínda 
que haxa un coñecemento natu
ral entre os dous codialectos, 
este non e total; senón como 
explicar a práctica xeral de tra
ducir os nosos autores ao portu
gués. E tan doado será para 
eles entendernos como enten
delos a eles para nós? É o en
tendemento só nun sentido? 

Por último, coido que se o articu
lista ere que portugués e galega 
son a mesma tala, o lóxico sería 
escreber en portugués ou alome
nos en reintegracionista, postura 
coerente que respeto mais non 
comparto. Asi seria ilóxico tradu
cir para o galego desde o portu
gués, pero seria razonábel ler a 
tradución ao portugués de "Gen 
anos de solidao" ou calquera ou
tra feíta desde o español. Ou sei
ca XGG pensa que para un por
tugués si e para un galega non? 

Acabando digo que sempre que 

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

Telefax (981) 34 27 51 

r----
1 

: Ca 
1 

ZO 

Señ 
moi 
vost 
ránc 
ideo 
ña E 
meL 
gan1 
ese< 
de re 
nad: 
tra t1 

Sen 
non 
xa v 
cico 
que 
resp 

Ou 
altu1 
que 
tódc 
tour 
das 

Vos 
pet1 
crirr 
un 1 

bel 
dos 
nos 
exe 
mái 
vist 
córr 
exp 
ciór 
tem 
péc 

l nos 
l ría 
: indi 
1 entE 
: nad 
1 
L---· 



GALIZA E MUNDO Nº606-28DE¿A~~~~:~ 17 
~~~~~~~~~~~~~~----1~¡~~~~~~~~~~~-;:=====;--

A ALDEA G L O B A L lffl ~ 
V. TIZÓN 

DISQUE. 1'PE.TR.OV160" 
NON PERXUDICA A RÍA, 

PolS ESTÁ ''8101..ÓXlCAMENTC MO~~' 

E ENTERRADA ... 
PoDEREMOS IR A PE. OE.ICA PS CÍES 

SOBRE. A CAPA DE PETRÓLEO 

poida lerei en galega aínda que 
a obra orixinariamen1e estea es
crita en castelán (a miña língua 
materna), será unha perda de 
tempo, mais é o meu tempo e 
mailo meu priviléxio. + 

LOIS DE IA CALLE CARBALIAL 
(ALCOBENDAS - MADRID) 

O Galego e 
o Desportivo 
A associa<;áo cultural "Reno
va<;áo-Embaixada Galega da Cul
tura" quer fazer públicas as se
guintes considerac;óes, como en-

ARRE! 
NANINA SANTOS 

Entereime de que no semanário de humor platónico "XO", avi
ciñáronme á espécie cánida, mamíferos carniceiros cuxo tipo é 
o can -con dono ou sen dona-, e agradézollo. Porque atinaron 
nas semellanzas e deron cos meus gostos. 

Tamén alí citáronme para un programa, seica espléndido, da 
TVG, que coñecía polo pó que levantou após a primeira emi
sión. Falo dese que conduce Marina Castaño e se chama "Ágo
ra, agora", e explicoo porque como eu non sigo a tele, sempre 
penso que igual alguén o confunde con calquer outro das tan
tas cadeas televisivas. 

Ali, naque! programa, seria eu co-viciña de xente de tanta ex
celéncia como Pilar Miró, Carmen Salanueva, Rosa Conde ou 
Pepa a Loba. A verdade, vóulles dicer que recusei o convite e 
máis o envite porque prefiro ficar na casa cos Pinta e Pancho, 
amén dos ]honny, Rim, Moro, Troski, Laica, Zar, Bebo, Linda 
e outros mais , canse cadelas da aldeia, das que si vou sendo 
vi ciña. 

Non sen lle dar as grácias por se lembrar de min para un pro
grama de tanto interese, posen heilles dicer que se procuren 
outra mamífera humana diferente, distinta a min, que cadraría 
mal entre ese elenco de artistas de sona. + 

tusiastas que somos do Desporti
vo da Corunha, referidos ao facto 
do no Estádio de Riazor se nao 
empregar em público o idioma da 
Gal iza poi a megafonia, etc ... 

1.- Ante o feíto referido pomo
nos em contato com a Directiva 
do clube a que protestamos. 

2.- A resposta do Desportivo foi: 
que era o Concelho da Corunha, 
seus administradores com o alcai
de a cabec;a, o responsável exclu
sivo da mantenc;áo do Estádio de 
Riazor. Uso da megafonia, etc ... 

3.- Como queira que seja, os 
regedores do Estádio se-

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Carta dunha Garza Real ao túzaro escopeteiro que no rio de Padrón lle 
zorregou unha perdigonada deixándoa de por vida eivada da sua asa direita 
Señor Túzaro escopeteiro: Por sagradas, das leis da nasa nai non caben o ódio nen a xenreira. guentada. Pois velaí o señor Luís, 
moi de ideoloxía belicista que natureza. No noso código caben o amor, a o meu salvador, non dubidou en 
vostede sexa e aínda conside- fidelidade, a nobreza, o respecto me prestar os primeiros auxílios; 
rándome vostede a min inimiga Dígame, que sensación pracen- a amizade, pero endexamais a Nen máis, nen menos que en co-
ideolóxica súa por aquilo da mi- teira e a que grao de clímax che- mesquiñeza, a impiedade ... llerme e acariñarme coas súas 
ña estirpe monárquica, xa que o gou o seu pracer ao disparar coa próprias mans, cobrirme e abri-
meu apelido é, Real; nembar- súa arma de fago contra unha 2ª. Non obstante isto, tamén ou- garme coa súa própria chaqueta, 
gantes teña moi presente, túzaro simple e indefensa Garza Real? 1ra causa é certa. Coidado, a Na- (nese intre eu aterecía co frío), 
escopeteiro que isa non lle dá tureza non pode perdoar impune- acacharme nunha cesta de vím-
dereito a ir alebosa e indiscrimi - Nembargantes unha causa si lle mente 1ódas/as agresións; a Na- bio, desde alí da súa leira no seu 
nadamente, ceibando tiros con- quera dicir ou tureza non perdoa o imperdoabel! tractor trasladarme ate a súa ca-
tra todo bicho viven1e. mellar di1o tres, sa, e desde a súa casa no seu 

vexamos : Os irreparábeis danos causados próprio coche, a modo de ambu-
Será que a estas alturas aínda Que a un ecosistema, ben sexa por láncia trasladarme, ipso facto até 
non se deca1ou vostede de que 1 11 • Que vostede 

sensación 
un irresponsabel coma vostede a sede da Sociedade Galega de 

xa vivimos nun tempo "demogár- que nas vísperas ou por calquera outro insensato História Natural (S.G.H.N.) sita no 
cica", quera dicir, democrático no do Nadal-93, im- pracenteira humano, tanto senda persoas fí- n.º 4 da Rúa da Oliveira en San-
que ante todo ten que imperar o pune e tachen- sicas organismos administrativos tiago de Compostela, desde onde 
respecto aos demais? dosamen1e me e a que grao oficiais. Velaí deterioros paisa- lle escribo a presente carta. 

disparou un tiro chegou o seu xísticos pasando por alto a Lei 
Ou seascaso será que a estas cunha escopeta, de Impacto Ambiental, contami- Recibíume o "sociohistóriconatu-
alturas tampouco se decatou de crevándome, in pracer nacións de ríos por verquidos in- rista" Agos1iño, quen inmediata-
que nós, as "ARDEIDAE", é dicir, eternum, a miña ao disparar dustriais, irracionais concentra- mente me fixo as primeiras curas 
tódas as garzas, garcetas e abe- á dereita, saiba cións parcelárias, ilóxicas incine- de urxéncia. Lavoume ben a feri-
tauros somos espécies protexi- que eu mesma contra unha radoras e en fin, irracionalidades da con auga osixenada, deume 
das por lei? supliquei á indefensa "econaturambientalistas". lso a uns toques con tintura de iodo 

"GRAN GARZA" Natureza non o pode perdoar para que as feridas causadas po-
Vostede túzaro e cazurro esca- para que desde Garza Real? nen o perdoa; pero olla, a todos lo chumbo da perdigonada non 
pe eiro acaba de cometer un o seu séptimo nos vai pedir cantas e todos se infecten, -segundo dixo- e lo-
crime de lesa "Ardea cinerea", ceo lle infunda irnos ter que pagar as canse- go acochoume nunha caixa de 
un delito tipificado e sanciona- unha pinisquiña cuéncias desas desfachateces. cartón cáseque feita á miña me-
bel perante a própria lexislación de sensibilidade, por se aínda no dida e inmediatamente fixo unha 
dos da súa espécie, dos huma- seu corazón quedara unha migui- En terceiro lugar cómpre que chamada de teléfono ao centro 
nos. Por suposto, o delito máis ña de espranza para o sentimento saiban que entre os seus seme- oficial de recuperación de aves 
execrabel, máis detestabel e ético. E tamén lle transmitín á llantes humanos existen xentes de Oleiros (62 62 41 ). Expúxolle 
máis noxento desde o ponto de GRAN GARZA, que aínda a pesa- de ben, xentes que aman a vida o caso e seica lle dixeron que ao 
vista ornitófilo. Nen sequera res de todo, eu, esa simple Garza e respeitan as leises da nature- día seguinte, mañá mesmo a pri-
cómpre que me moleste en lle Real ferida e eivada para sempre za; xentes coma un tal Luís da meira hora me recollerán aquí 
explicar cales son as disposi- da miña á dereita, lle perdoo. parróquia de San Miguel de Bar- kpara escomezar canto antes ca 
cións legais nas que se con- cala no concello da Estrada; o tratamento e coidados axeitados 
templa a nasa condición de es- Nós sempre perdoamos, inclusi- meu salvador, que non dubidan ao diagnóstico. E máis nada.• 
pécie protexida, nen moito me- ve a quen nos quita ou intenta en nos socorrer. 
nos o que iso significa; boh, se- quitárnos a vida terreal. No naso A Garza Ral eivada da súa á 
ría perde ou tempo!, xa que os código garzuno non cabe o vaso Verá, Luís, ao me ver na situa- dereita por un túzaro escopeteiro 
indivíduos do seu cubil nunca "olla por olla". Non, señor túzaro ción na que vostede me deixou, 
entenderían nada de nada, nen e patán escopeteiro; no naso ca- sen poder voar, ¡a nosa única ra- XOAN M. SANTAMARIA CAMEAN 
nada entenderán das leis máis razón e porén no naso código zón de existir! , ferida e ensan- (SANTIAGO) 

- - - - - - - :- :-:-.- .. - .. - .--:-;-: "7 '":" 7 ':" 7' ~ :-:- ::-::-.- .- .. - .. - .. :-:..-:-_-:.. -:.-:.. ':"-.. -=..::= ;:;::-:-:.-:.-.~.::: ~·:: ~ -;,,-;-; - - - - -- - - ----:.-:.-:-:-: :-:-:- :-:-- - ~ :-_-:-.- -_ -:.-:.-:-:-:- :-:-:- :-:-:- :--:- - .. - - - - - - - - - - -

Un labrego de 
Ourense é perguntado 
pola folga. "Habia que 
facer máis e máis 
fortes". "Por que di 
isa?" "Para que vaian 
baixando os que están 
arriba e podamos 
subir os que estamos 
abaixo". 

O locutor do 
programa Miradoiro da 
Rádio Galega anúncia 
que vai falar Fandiño. 
Fandiño le as 
efemérides da 
xornada. "Hai 16 anos 
que se fundou A Nosa 
Terra actual". Dito isto, 
debeulle entrar medo 
a que estivese a 
escoitar Xosé Luis 
Blanco ou Sixto Seco, 
e lembrou que era "o 
boletin dedicado a 
informar das 
actividades das 
organizacións 
dependentes do 
Bloque Nacionalista 
Galega". Bravo 
Fandiño! Quen lle dera 
aos de A Nosa Terra 
ser independentes e 
galegas coma ti! 

Manuel Rodríguez, 
proprietário do 
estaleiro Rodman, 
home emprendedor e 
ben relacionado coa 
administración central, 
non pára de bater nos 
teléfonos. Chama, un 
por un, aos críticos de 
Petrovigo, porque non 
quer que lle chafen o 
proxecto de gasolineira 
na ria. Até conseguiu 
que no Faro treman as 
paredes cando chega 
unha carta crítica ao 
respeito. Pero 
Rodríguez non 
conseguiu convencer 
ás tres dúcias de 
asociacións cidadás, 
marisqueiros e 
pescadores da baixura 
que están a 
mobilizarse. 

La Voz de Galicia 
titula a catro 
colunas: "Os 
termómetros 

' ... . ' ,¡ • • \ .. 



marcaron nos 
Estados Unidos os 
80 graus baixo cero". 
O edifício intelixente 
que tanto enorgullece 
a Santiago Rey e que 
lle custou cinco mil 
millóns de pesetas 
non sabe que en 
Estados Unidos os 
graus mídanse polo 
sistema Farenheit. Ou 
seña que serian 
menos de 30 graus 
centígrados. 
O próximo ano 
deberian investir 
outros cinco mil 
millóns, ou ainda que 
fose menos, 
en xornalistas 
intelixentes. 

O mellor que se 
pode facer contra o 
bilingüísmo é polo en 
prática. "Prohibido, 

• proibido, repostar, 
repostar, con las 
luces, coas luces, 
encendidas, acesas". 
Os usuários do Talgo 
están até o nabo da 
megafonia políglota 
do tren: Ladies and 
Gentllemen , our next 
stop is Guillarei. 
Monsieurs les 
passagers, notre 
prochaine arret est 
Guillarei, Geherte 
Reisender, unsere 
nexte stop ist Guillarei. 
E todo para dicer que 
o tren vai chegar a 
Guillarei. • 

•••••••••••••• 

GLOBAL 

EXfCGiciÓÑ t\ ic:o LÓXk;A 

Cadroume velo hai pouco, cando o Umia 
andaba tresvertido e a vila de Caldas me
dio asulagada de tanto enxurro. 

O tipo facíase acompañar dun asistente 
con paraugas, tiraba de motorola lerian
do polo baixiño e parecía dar ordes a un 
invisible dispositivo táctico capaz-de do
mina-la situación. 

Esta cara sóame unha chea -pensei 
para min- e non me fixo falta premer 
moito a memoria para recordar que o 
vira noutra parte do Salnés, ó lado dos 
alcaldes afectos que levaban ó rego ós 
expropiados pola maldita autovía , para 
que asinasen sen rechistar a miseria 
oficial que xenerosamente lles ofrecían 

VALEDORES 
X. PIÑEIRO 

como prezo palas leiras. 

Logo fixéime máis. Para min que a foto 
daquel fulano saíra na prensa cando os in
cidentes da Fonsagrada; e, cando o do Ca
són, ¿non foi aquel mesmo tipo o que nos 
botou o coche enriba ata case partirnos a 
defensa, todo alporizado porque, según 
el , ali non había nada do que informar? 

Debía ser por mor daquel desacougado 
vento de borrasca , pero non me foi difí
cil imaxinar ó suxeto nas terras asulaga
das polo encaro de Lindoso, nas augas 

que envelenou o "Mar Exeo ", no aban
dono das casas fendidas n a parroquia 
mártir das Encrobas. 

- ¿Quén raios é este ghi<;:ho? - pregun
téille a un cadelo de mandamái , un de
ses futuribles do Olimpo que xa tira de 
"Visa-oro" polo aquel do cargo. 

- Un da oficina do valedor -re po toume. 

- ¿Do pobo? -precisei moi amoscado. 

Seguramente o tal cadelo debía andar al
go bébedo porque constestou: 

- ¡Qué pobo nin que rabo de gaita, do 
valedor do goberno, naturalmente!. + 

guem a des
prezar o nosso 
idioma, e eles 
dependem di
retamente do 
senhor Paco 
Vazquez, gue-

náo use a língua 

Os regedeires do Estádio seguem galega. 

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

a desprezar o nosso idioma. 4. - Na G a 1 iza 
dous casos san
grantes deste ti-

rrista para mais senhas! 

O povo da Corunha tem que sa
ber, nas próximas eleigóes locais 
quais sáo os partidos ou partido 
político que propícia que no Es
tádio de· Riazor, a diferenga do 
que acontece em Balaidos, se 

po, o alcaide da 
Corunha e o da Povoa do Cara
minhal , este último segundo as 
nossas notícias já é "ex-alcai
de"? Amem!+ 

jOSÉ-RAMON RODRIGUEZ E 
TOMÉ MARTINS RODRIGUEZ 

(MADRID) 

Esta seccion está aberta ás informacións, opinións 

ou críticas enviadas polos leitores sobre calguer 

tema, incluidadas fotos ou deseños. 

As colaboracións poderán ser resumidas. Prégase gue 

a sua extensión non exceda das 60 liñas 

L------------------------------------------------
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CULTURAL N2 606 

O Centro de Investigacións Ramón Piñeiro nace 
multimillonário frente ao escaso investimento normalizador 
As suas funcións superpóñense ás da Real Académia, o ILG, a Universidade e o Consello da Cultura 

• XAN CARBALLA 

Pasado un ano desde 
que anunciase o Diário 
Oficial a sua criación, a 
Xunta ten case a ponto 
a posta en marcha 
formal do denominado 
"Centro de 
Investigacións 
Lingüísticas e Literárias 
Ramón Piñeiro", con 
dependéncia orgánica 
da Consellaria de 
Educación. O 
inve timento anunciado 
inicialmente de perta 
de mil millóns de 
pesetas, con orixe no 
opaco reparto dos 
primeiros cartos da 
débeda lingüística, 
causa asombro en 
comparación coa 
escaseza dos 
orzamentos de 
institucións como o 
Consello da Cultura ou 
o universitário Instituto 
da Língua Galega. O 
coordenador científico 
do Ramón Piñeiro será 
Constantino Garcia 
nomeado 
paraoficialmente por 
Fraga. 

Manuel Fraga aproveitou a entre
ga do Fernández latorre de xor
nali mo a Con tantino Garcia, 
frente a toda a plana maíor de la 
Voz de Galicia e con Garcia Sa
bell tamén pre ente, para unxir 
extraoficialmente ao tarnén direc
tor honorário do In titulo da Lín
g ua , como futuro coordenador 
científico do denominado "Centro 
de Inve tigación Lingüí tica e 
Literária Ramón Piñeiro", que se 
ha in talar na dependéncia rea
bi 1 itada dunha antiga re idéncia 
en A Bárcia, perto de Compostela. 

De de a intención inicial de insti
tuir na Universidade unha Cátedra 
Ramón Piñeiro, a esta cuase for
malizada nova institución, o cami
ño foi longo. Os partidários de ho
menaxear a figura do intelectual 
de Láncara non podian imaxinar 
que aquela proposta mudara na 
grande operación de control da in
vestigación en que a converteu a 
X unta. 

De primeiras o obxecto e a orde
nación do Ramón Piñeiro está ex
posto no decreto de criación do 
11 de Febreiro pasado. Daquela 
facíase unha extrana mistura de 
"investigacións filolóxicas, literá
rias e antropolóxicas". No decreto 
da Conselleria de Educación, en 
cuxo organigrama fica sumido o 
centro, recoñécese que "no campo 
da lexicografía e da lingüística 
cóntase con centros ben definidos 
de traballo", 

Constantino García acapara postos no ILG, na Real Academia e, agora, no Ra
món Piñeiro. 

Non resiste comparación 

Orzamento, estatutos e funcións 
do Ramón Piñeiro non resisten 
comparación lóxica coas finalida
des doutros organismos con fun
c ións semellantes. O primeiro 
agrávio comparativo estabelécese 
co Consello da Cultura, por máis 
que este organismo permaneza si
lencioso e non faga pronuncia-

mento de nengun tipo, apesar de 
que o seu papel estatutário á hora 
de planificar e orientar a política 
cultural, lingüística e mesmo in
vestigadora, quedou completa
mente deslocido. O Consello da 
Cultura terá un presuposto para 
1994, pendente da sanción parla
mentária, que apenas chega aos 
170 millóns, apesar de sofrir un 
crecimento de case un 50% a res-

EVITAR O INCÉNDIO FINAL 
No momento que Europa liquida formalmente as fronteiras, aqui decídese 
encher de cautos, valados, alfándegas e peaxes á investigación, e pechar 
con outra chave a caixa forte do saber, ao estilo da torre hexagonal de O 
nome da Rosa. Esperemos que sen incéndio final. 

A criación dunha tea de araña burocrática é unha verdadeira especialidade 
de quen fai das apariéncias política. Dese xeito estaríamos dotados dunha 
chea de organismos de referéncia mentres os criados anteriormente esmo
recen na sua formalidade ou 
cando se pronúncian con forza 
-por exemplo o Consello de 
Cultura, ideado por Piñeiro, 
frente ás obras no Camiño de 
Santiago- non se lles fai caso e 
déixanos en evidéncia. 

As actuacións da Xunta de Ga
licia en matéria de normaliza
ción lingüística, cultural e in
vestigación non obedecen a 
máis proxecto que á pirotéc
nia. U1ó as criacións da Heme
roteca e Biblioteca Nacionais 
que anunciou Fraga hai xa cin
co anos no seu primeiro dis-

• ••••••••••••••••• 
A criación dunha 

tea de araña 
burocrática é unha 

verdadeira 
especialidade de 

quen fai das 
apariéncias política. 

curso de investidura? Gastar mil millóns nun centro de investigación su
pérfluo é unha labazada sen respeito a esforzos de décadas. Uns esforzos 
que arrincan desde o Seminário de Estudos Galegos que preside un dos 
seus fundadores, Lois Tobio, e continuan na floresta que con agarimo foi 
a1imentando o nacionalismo, mesmo nas suas diferentes conceicións e 
sensibilidades, en organizacións de base e todo tipo de institucións nas 
que foi deitando o seu espírito de construir unha cultura nacional galega. 

A coincidéncia sempre dos mesmos nomes en postos clave tamén dá que 
pensar e non estaria de máis que uns cantos Guillelme de Baskerville, 
axudasen a desmontar o labirinto que paseniñamente todo o enguedella. + 

peito de 1993. O actual presidente 
do organismo, Xosé Filgueira 
Valverdade, ocupará con Carlos 
Casares e unha terceira persoa sen 
designar, un posto na Comisión 
Rectora do Ramón Piñeiro, en de
signación directa do Conselleiro 
de Educación. 

As outras institucións claramente 
desairadas polo novo centro son o 
Seminário de Estudos Galegos e o 
Instituto da Língua Galega. No 
caso do Seminário, do que se ce
lebra o 70 aniversário e sobre o 
que hai un pronunciamento parla
mentário a prol da sua recupera
ción, definese Isaac Diaz Pardo, 
verdadeira alma mater da sua vin
dicación permanente, "coido que 
é un disparate, unha manobra de 
Fraga para, criando institucións, 
distraer do fundamental. O medo 
ao Seminário é o medo á interdis
ciplinariedade, ao coñecimento 
dos verdadeiros problemas de Ga
liza. É mellor criar institucións 
culturalistas, facer como cos gai
teiros. O triste é que se utilice o 
nome de Ramón Piñeiro, que se
ria o primeiro que o xulgaria unha 
trangallada". 

No caso do Instituto da Língua 
Galega sorprende que sexa preci
samente o presidente honorário 
da institución quen agora aban
deire o Ramón Piñeiro. Xunto 
coa Real Academia o ILG, con 
23 anos de existéncia, ten asigna
dos claros cometidos pola Xunta 
de Galicia, no que atinxe á nor
mativización. A maiores os seus 
obxectivos e a sua actividade en 
todo este tempo solápase por 
completo coa anunciada polo Ra
món Piñeiro. "Desenvolvemento 
da investigación científica e téc
nica no campo da lingüística ga
lega, sincrónica e diacrónica. 

Formación de especialistas en 
Língua Galega. Asesoramente 
técnico a institucións e persoas 
relacionadas coa normalización 
da língua galega. Promoción e 
colaboración de debates, xorna
das, congresos e reunións cientí
ficas sobre estas matérias". Ade
mais o ILG ten en curso a prepa
ración e edición do Volga, o Gran 
Diccionário da Língua Galega, 
Atlas Lingüístico, Gramática, 
Gramática Histórica e Arquivo 
do Galego Oral. 

Mais é no que atinxe aos cartas no 
quemáis se sinala o paradoxo. No 
93 o ILG recebeu meio millón da 
universidade, doce millóns de 
subvención pública, un par de mi
llóns da Fundación Barrié e axu
das soltas para diversas bolsas de 
estudo. O malestar en ámbitos 
próximos ao ILG non se oculta 
ainda que tampouco se fixo públi
co por nengun portavoz. 

N omeamentos políticos 

Ademais dos anteditos só se fixe
ron públicos os nomeamentos dos 
responsábeis das áreas de Lingüís
tica e de Literatura. Para a primei
ra delas estaría designado o cate
drático de Lengua Española Gui
llermo Rojo, e para a de Literatura 
Dario Villanueva, catedrático de 
Lingüística e candidato alternativo 
na sombra para o Reitorado da 
Universidade de Santiago. Na 
operación, que poderia controlar 
no futuro unha grande parte da in
vestigación na Galiza cando se 
poñan en marcha os denominados 
Departamento de Antropoloxia e 
História e Información e Difusión, 
contémplase un certo acordo de 
fondo entre PP e PSOE que pro
curarían tirar protagonismo ás po
sicións nacionalistas.+ 

Piñeiro fora o ideador do Consello da Cultura Galega, que agora queda en evi
déncia no centro de investigacións que leva o seu nome. 

. ' 
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DIAS 

• Filosofia e 
Democrácia 

A Aula Castelao de Filosofia 
anúncia a sua XI Semana Galega 
de Filosofia, a celebrar en 
Pontevedra do 4 ao 8 de Abril. 
Entre os ponentes que 
desenvolverán temas ligados ao 
título xenérico de Filosofia e 
democrácia, estarán Alain 
Badiou; Boaventura de Sousa 
Santosa, da Universidade de 
Coimbra; Margarita Ledo Andión 
e Joán Martínez Alier. 

Os temas a desenvolver serán "A 
xenealoxia da democrácia"; 
"Capitalismo e democrácia"; 
"Socialismo e democrácia"; 
"EEUU e a democrácia en 
América Latina"; "Democrácia e 
mass-media", "Democrácia e 
periférias" e "Democrácia e 
sociedade alternativa". A aula 
abriu un prazo, que finaliza o 1 de 
Marzo, para receber 
comunicacións que se incluirán no 
dossier prévio. As condicións de 
envio é que esteñan escritas en 
língua galega, inf on:natizadas e 
cun máximo de trescentas liñas. 
Máis información no fax (986) 85 
5020.• 

•Fallado o 
certame de 
caricaturistas 

Femando Ruibal, pontevedrés de 
23 anos, gañou as cen mil pesetas 
do galego de caricaturistas noveis 
que por segunda vez convoca 
Casa da Xuventude de Ourense, 
no marco da 11 Bienal da 

Caricatura. 

Apresentáronse 
ao certame 33 
autores con 163 
caricaturas, 
sendo as 
persoaxes máis 
recorren tes 
Fraga e Beiras 
(unha dúcia de 
veces cada un), 
estando nun 
segundo grupo 
Arsénio 
lglésias, Paco 
Vázquez e 
Cela. O xurado 
estivo 
composto por 
Xosé Lois 
González, 
Carlos 
Quesada, Ornar 
Pérez, Xavier 
Riomao, 
Henrique 
Torreiro e 
Benito Losada, 
que concederon 
tamén accésits 
de 25.000 

Xosé L. Méndez Ferrín visto por Fernando Ruibal. 

pesetas a Roberto Arguelles 
(Vigo), Ramón M. Cabarcos 
(Lugo), Osear Méndez (Santiago e 
Alberto R. Guitián (Lugo ). 

A série gañadora incl uia 
representacións de Diaz Pardo, 
Freixanes, Ferrin, Beiras, Arsenio 
Iglesias e Reixa. • 

•Homenaxe a 
Castelao 

Xunto aos actos organizados en 
Rianxo para o vindeiro domingo, 
a agrupación cultural O Pacho, 
convida a un acto que terá lugar 
<liante do busto a Castelao nos 
Xardins de Méndez Núñez da 
Coruña, o domingo dia 30 ás 12 
da mañá, no que se dará leitura a 
un manifesto. Segundo unha nota 
feíta pública pola agrupación, a 
sua invitación a entidades 
of~ciais para celebrar como 

corresponde a efeméride do 
nacimento do político e 
intelectual galego, foi tépeda e 
con pouco interesa, polo que 
chama á povoación a sumarse a 
esta homenaxe. • 

• Prémio para 
Martin Veiga 

Outro galardón para o xoven 
poeta de N oia, Martín Veiga 
Alonso, ainda quente do forno o 
galardón Espiral Maior pala obra 
As últimas ruinas, a asociación 
cultural Auriense, convocante do 
"II Certame Poético Xuvenil 
Ramón Cabanillas'', deuno como 
gañador pola obra "O declinar da 
memória". O xuri estivo formado 
por Xosé Manuel Vélez, 
Edelmiro Vázquez Naval, Rosa 
Maria Cid Galante, Xosé Lois 
González Vázquez e Montse 
Nóvoa.+ 
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Atentamente (sinatura) 

Fantasporto, unha cita 
co cinema fantástico 
Do 4 ao 13 de Febreiro celébrase o Festival 
de Cine do Porto 

• ÓSCAR LOSADA 

Do 4 ao 13 de Febreiro 
terá lugar a 
decimocuarta edición 
do Festival fantástico. O 
ano pasado asistiron 
95. 000 espectadores a 
este evento que 
mobiliza e transforma 
durante unha semana 
tinxida de soños e 
pesadelos fictícios. 

A escolma de filmes do Fantas
porto é sempre moi intelixente e 
o director Mario Dorminsky trae 
producións de gran interése e 
nalgúns casos ahondo constrasta
das por acadar prémios noutros 
festivais. 

Peliculas triunfadoras en Sitges, a 
grande referéncia para os amantes 
do fantástico, ollaranse no F antas
porto, como Cronos do mexicano 
Guillermo del Toro (mellar guión 
e actor principal, Federico W ard
Leal an d), The Wicked City de 
Hong-Kong (mellores efectos es
peciais), a británica The Secret 
Adventures of Tom Thumb (Pre
mio ao mellar director, a Dave 
Berthwick) ou O acto en 
Question, co-producción arxenti
no-holandesa que acadou o prémio 
da crítica en terras catalanas. 

Xunto a estes filmes, na sección 
oficial haberá duas estreas mun
diais. A primeira é a esperada últi
ma realización dun dos directores 
máis reputados <leste xénero, o 
norteamericano John Carpenter do 

STORVAN DOMINIG BOUCHAUD 
Horpe Ce/tique. CD 

que se poñerá "Body Bags". onde 
volta aos domínios do terror. Ta
men será estrea mundial "Apex" 
de Philip Roth e, xunto a elas, dis
parase da europea "Necronomi
con" de Brian Yunza. 

Compre salientar a numerosa pre
senza na sección oficial de filmes 
holandeses, unha cinematografía 
que comeza a sobrancear no con
texto europeu. 

A Semana dos Novos Realizado
res, na sua cuarta edición é un es
pazo adicado a óperas primas sen 
limitación temática. Dentro dela , 
podemos salientar a xa coñecida 
en Galiza "O Mariachi" ou "Bo
xing Helena" de Jennifer Lynch, 
a filla do director de "Blue vel
ret". F astasporto non remata aíno 
seu degaro de dar a coñecer o 
maior número de fitas aos espec
tadores lusos e os galegas que se 
acerquen, conta cunha sección 
oficial de curtometraxes, na que 
se teñen visto produtos de moi 
boa factura, ademais de oferecer 
unha sección retrospectiva, este 
ano adicada ao cinema británico 
que vai ser visionado na totalida
de dos seus estilos, divididos en 
varias fases. Desde o fantástico da 
productora Hammer, até a fanta
sía moderna de En compaña de 
lobos de Neil Jordan, pasando pa
las últimas realizacións de Ken 
Loach, Sthepen Frears ou Alan 
Parker, o clasicismo dun James 
Ivory e o cine de humor dos 
Monthy Python. 

Ainda hai máis neste certame, a 
sección informativa ti tu lada Pano
rama dos Films do Mundo con 
Derek Jarman e George Romero 
como nomes sobranceiros. • 

DAN ARBRAZ 
Songs. CD Digor'n Abodenn. CD 

Un dos mellores grupos do músi
co tradicional bretona. Fronk Le 
Bloos, Hervé Guillo, Christian 
Foucheur, Fréderic Somzun. 

Ao virtuosismo deste gran arpista 
engódese o sutileza e o m6xio. 

Evocación intimista dunho dos 
mellores guitarros do folk europeo. 

ENRIQUE X. MACIAS 
É un compositor golego, 
considerado entre os máis 
importantes do músico clásico 
contemporáneo e experimental. 

BATTLEFIELD BAND 
New Spring. CD 
Clásico do folk escocés. Alon 
Reíd, Austoir Russell, John Me 
Cusker, Ion Me Donold. 

BARZAZ 
Ec' honder. CD 
Unho dos propostas no 
octuolidode, máis interesantes dos 
músicos de raíces en Europa. 

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 
3.600 pta. dobre CD 



As 
oportunidades 
perdidas da 
literatura 
Toda a terra é 
dos homes 
A reportaxe periodística serve, 
normalmente, para profundar un
ha información. Outras, como o 
caso que nos ocupa, quizá non 
aprofunda tanto na información 
pero convérte e en literatura pura, 
no bo sentido da palabra. Cómpre 
non esquecer que boa parte da 
mellor literatura do século XX 
ten e escrito en xornais e revistas 
de información xeral. Nós, os ga
legas, ternos os exemplos de Cun
queiro e Otero Pedrayo. A "Con
taminación" do xornalismo por 
parte da literatura, e viceversa, ten 
dado obras cume neste século. 
Queras non tanto, e outras onde to
do é confundido, e cando se pensa 
que se stá a ler unha novela resul
ta que é unha reportaxe, e cando o 
leitor ten nas mans un texto que 
máis ben parece unha reportaxe, o 
autor quixo facer unha novela. Aí
bridos que non on nen periodis
mo nen literatura. Exemplos re
cen tes, dous prémios Balnco
Amor, sen ir máis lonxe. 

Mais cando o autor sabe o que 
quer facer, cando ten talento e/eu 
xénio narrativo, pode traspasar, 
sen querelo nen intentalo, as fron
teiras dos xéneros. Por ser á vez 
documental, reportaxe e literatura.: 
eis o que acontece co volume To
da a terra é dos Homes. Galegos 
no mundo (1), de Uís Menéndez. 

O volume de Luís Menéndez está 
baseado, segundo din os editores, 
nunba série emitida polo TVG 
Galicia no mundo, da que era res
ponsábel. Non vin un só programa 
da devandita série, por aquelo da 
di táncia, non podo saber como 

111 

Leituras 
111 

saiu o orixinal por antena, e da
quela atereime ao volume ·escrito. 
Tampouco queremos entrar en 
disquisicións ideolóxicas que se 
podían dar nun momento ou ou
tro. O que nos interesa é o escri
to. A vida dos homes que per
corren estás páxinas. E o ponto 
de vista narrativo do seu autor. 

Toda a terra é dos homes ten 
duas leituras. Unha corno do
cumento: saberemos muitas 
cousas sobre a vida e mila
gres de muitos galegas que , 
andan ou andaron polo 
mundo en <liante. Sabere
mos que, por exemplo, os 
emigrantes galegas en 
Suíza -a 
maioria- aca
daron un esta
tus determi
nado. Ou co
mo se chama 
o galego que 
-supostarnen
te- vive máis 
lonxe de Ga
liza. E por 
que. Son da
dos interesan
tes. Son vidas 
que chaman a 
atención. 

Menéndez 
converte a 
vida deses 
emigrantes 
económicos, 
políticos, 
aventureiros 
en literatura 
da boa. 

Mais o máis interesante é a ma
neira de contar esas vidas, ou a 
búsqueda dos personaxes. 

Luís Menéndez converte a vida 
deses homes -deses emigrantes 
económicos a rnaioria, políticos 
outros, aventureiros os menos- en 

literatura da boa. 
Converte a sua búsqueda en litera
tura. Fai do seu libro literatura sen 
esquecer o material (humano) co 
que está a traballar. E a nación á 
que pertencen, ainda que algúns 
deles reneguen -en ccerta manei
ra- dela Ás veces, o autor déixase 
levar polo sentimentalismo -as pá
xinas dedicadas a Cuba-, pero iso 
é cando aparece el en primeira 
persoas. Cando dá paso ao obxec
to do seu libro, os galegos espare
xidos polo mundo, fracasados, hu
millados ou triunfadores, o libro 
gaña en hurnanidade e en calidade 
literária. Os relatos máis intere
santes, son aqueles en que o o
tagonistas, máis que 1grantes 

Canta de discos 

Mestura de movidas 

Veñen de tirar da prensa o seu 
primeiro disco. Os compoñentes do 
grupo estiveron en todas na movido. 
viguesa e outros traballaron en Madrid 
en bandas como os Ronaldos. Trátase 
de A Marabunta, que producen unha 
primeira impresión de sabor latino 

pero que na sua base agachan 
poderosos resortes do rock, o blues e 
outras influéncias. Aniquilando tópicos 
e resultando convincentes, atopamos 
nunha mesma canción un tumabo de 
piano bailando amarrado cun órgano 
hammond ou unha guitarra de corte 
rockeiro. Recomendábel en todas as 
maneiras.+ 

XURXOVAZ 

económicos ou políticos, son, di
gamos, aventureiros: o primeiro e 
o último. Non porque a súa vida 
sexa máis interesante do que ou
tras, ou que as penalidades destes 
homes sexan maiores que as dos 
outros; non. Pero son os máis inte
resantes, os mellar narrados, por
que o autor descobre e descóbre
nos o seu corazón, o que latexa no 
seu íntimo, demostrando asi que a 
literatura nunca explica a vida, 
nen a contén. 

Galegos no mundo, tal é o subtítu
lo do libro. Tanto en Europa coma 
en América, en África corno en 
Nova Zelándia. Histpórias ignora
das de miles de homes (e mulleres) 
nacidos na Galiza e esparexidos 
por todos os recantos do mundo. 
Miles de histórias, de aventuras e 
de paixóns, esquecidas pola litera
tura e polos escritores galegas. 
Non existe, gaste ou non, unha li
teratura das epopeias, das traicións, 
dos fracasos e dos triunfos da emi
gracións galega a todos os lugares 
a que esta chegou. Toda a terra é 
dos homes, a meio da reportaxe, 
case sen maniquísmos ideolóxicos, 
achéganos a un mundo descoñeci
do por case todos nós, rnália as de
claracións que se poidan facer. E 
faino informando, pero, sobre todo, 
faino de tal maneira que nas vidas 
que nos apresenta Luís Menéndez 
( ouh, a epopeia de Malpica en Pe
rú) albiscamos tantas traxédias, 
tantas paixóns, tantos amores, tan
tos ódios, que vemos nelas centos 
de oportunidades perdidas da nasa 
literatura. 

Toda a terra é dos homes é, evi
dentemente, unha excelente repor
taxe. Pero é algo máis: é unha 
aproximación humana ao noso 
grande drama contemporáneo atra
vés dalgúns dos seus protagonis
tas. O grande mérito de Luís Me
néndez é, a partir de casos indivi
duais, facemos sentir a universali
dade do drama da emigración.+ 

XGG 

1) Col. Narrativa n.2 115. Editorial 
Galaxia. Vigo, 1993. 216 páx. 

Todos vimos parar a esta praia absurda da cotidianeidade. 
Velaquí a historia dun naufraxio. Náufragos do desencanto. 

A traxedia dos xoguetes rotos. A anunciación dun escritor cheo de posibilidades. 

NA MESMA COLECCIÓN 

TALEGO 
Xosé Ballesteros 

Premio García Barros 1993 XERAIS 

~~ 
~~ 

CULPABLE DE ASASINATO 
Úrsula Heinze 

Premio Blanco Amor 1993 

EN SALVAXE COMPAÑA 
Manuel Rivas 
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canta de libros 

História do próximo 
campión 

Aproveitando a onda crescente do 
Coruña, Xerais editou un traballo dos 
xomalistas Xesus Flores e Xosé Mejuto, 
que percorren en detalle a História do 
Deportivo. Máis de trescentas páxinas 
serven para realizar un camiño que máis 
alá do fútbol debuxa o retrato de várias 
épocas da cidade. Desde o Arsénio 
futbolista ao adestrador, pasando pola 
lembranza dos Acuña, Veloso, Suárez e 
Amancio. Desde a ledícia do momento 
dóce de hoxe até o amargor dos anos 
setenta en que non se vía a lus no fondo 
do túnel.+ 

Poesia 
colectiva 

Poesia dos 
Aléns é o 
título do 
libro no que 
o Grupo 
Dolmen de 
Ourense, 
agrupa o 
seu traballo 
de criación ilustrado por 
artistas como Quessada, Acisclo 
Manzano ou Maria Ruido. Non é o 
primeiro traballo do colectivo, que xa 
editou hai dous anos "Sete poetas 
ourensáns". Desta volta tentan unir a 
poesía viciña galega e portuguesa. Son 
dezasesis autores (José Joao Sardinha, 
Manuel Blanco Luis, Norberto 
Cardoso, Edelmiro Vázquez Naval, 
Maria Xesus Pato, Marifé Santiago, 
Victor Campio, ... ) e unha homenaxe a 
dous clásicos Pura V ázquez e Egito 
Gon9alves. A edición recibíu apoio da 
Dirección de Política Lingüística e as 
cámaras portuguesas de Chaves, 
Botivas e Montealegre. + 

Os dentes da noite 

Este é o título do último libro de 
poemas do mozo Xosé Manuel Lema 
Mozo, membro do colectivo poético 
Bias Espin, da Costa da Morte. Está en 
Ediciós do Castro e del di Manuel 
Rivas, "Lema pertence a ese tempo en 
que os poetas 
se peiteaban 
co vento e 
eran quen 
de ver pola 
néboa,cos 
ollos da 
luz que 
atravesa a 
vidraza. 
Ese 
tempo 
pasou e 
non 
pasou, 
así 
que non vos falo 
dunha ficción senón dun dos seres 
máis vivos que coñezo. Lema chámase. 
Dos de Nemancos". + 
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Protagonismo 
da música 
O piano 
Escrita, dirixida, producida e pro
tagonizada, maioritariamente, por 
mulleres, O piano está a ter unha 
boa acollida de público, o recoñe
cemento da crítica e a atención dos 
meios. Escrebeuna e dirixiuna a 
neozwlandesa Jane Campion, que 
logo de "Sweetie" e "Un anxo na 
miña mesa", concreta aqui a sua 
terceira longametraxe; Jan Chap
man produciuna e Holly Hunter 
protagonizouna, acadando o Globo 
de Ouro deste ano e o Prémio de 
Interpretación Feminina en Can
nes. Con elas está Harvey Keytel, 
extraordinario, e Sam Neill, me
diocre e aburrido como en "Parque 
Xurásico". Ana Paquin, unha ac
triz infantil, moi comunicativa e 
expresiva, ponlle a guinda a este 
reparto, en conxunto ben escollido 
e correctamente dirixido. 

O filme, de envoltório moi eficaz 
e factura sobérbia, recolle uns ce
nários oceánicos moi ben fotogra
fados e xamais se inclina a disfa
razar o sentido do contido, nunca 
secuestrado pota imaxe. Non é 
pois a posta en cena unha canle 
en si mesma, senón que srve como 
atributo externo do narrado. Esta
mos nas antípodas do cine ameri
cano ao uso, e achegámonos a un
ha certa estética europea (cicais 
británica?) na cadéncia do relato, 
na sua precisión estética-formal, 
na composición e no ton da narra
ción, no coidado da ambientación, 
na mesura latente, nunca valeirada 
da tensión dramática que o drama 

Cinema 
111 

aponta. O guión, agás algunhas 
zonas febles e mal resaltas, -ten 
interese e corpo, está en conxunto 
ben estruturado e amosa, nas par
tes visuais, solvéncia e tratamento 
equilibrado. 

Nárrase a história dunha mulleres
cocesa muda, e pianista, que a me
tade do século pasado viaxa a No
va Zetándia para casar cun facen
dado inglés que vive entre os mao
rís a quen explota vendendolles 
botóns. Chega desde o seu Glas
gow natal acompañada por unha 
filia e ven coa sua voz rota, pero 
expresándose através das notas do 
seu piano: no-
tas, sons, esca-
1 as, bemois e 
sensacións que 
representan e 
simbolizan o 
seu xeito de di
cer e o fío a 
meio do que se 
comunica, sinte 
e reflicte os 
seus estados de 
ánimo, as suas 
paixóns e, ta
mén, a súa tra
xedia interior. 
O piano e a lin
guaxe da músi
ca, constituen a 
metáfora da súa 
voz, o nexo que 

Cando o 
piano 
perece, 
Ada decide 
perecer 
con el, orfa 
xade 
expresión e 
baleira de 
uniónco 
mundo 
exterior. 

lle permite viver, conquerir o amor 
e concretar os desexos. É o cordón 
umbilical que a mantén suxeita á 
vida, mesturando a existéncia de 
Ada coa do piano: os duos, piano e 
muller son ao final unha mesma 
personaxe. Por iso, cando o piano 
perece Ada decide perecer con el, 
orga xa de expresión e baleira de 
calquera unión co mundo exterior: 
é a chegada do siléncio total. 

Mais, non remata asi o filme, e os 
1 O minutos finais rematan por 
constatar un epílogo que manca de
finitivamente a fundura evidente 
dun guión que, en liñas xerais, se
mella moi atractivo. Pero en "O 
piano" ternos tamén outros polos 
de interese. Poucas fitas moderna
mente teñen maior débeda co seu 
entramado musical ("Cita con Ve
nus" ou "Azul" "percorren por 
ideas semellantes). A música como 
elemento esencial do drama, como 
reveladora de claves, a música e os 
sons como território da traxédia. O 
compositor Michael Nyman convír
tese con ela no auténtico protago
nista de "O piano". Nado en Lon
dres en 1944 xa leva vendida máis 
de cincocentas mil cópias cos te
mas da película, dado este innece
sário de referir, por canto o talento 
do músico non precisa deses avales. 
Formando no Kings College e na 
Royal Academy, fu.ose celebre po
tas suas colaboracións con Peter 
Greenaway ("O contrato de debu
xante", "Conspiración de mulle
res") e co francés Patrice Leconte 
("O marido da perruqíera", "Man
sieur Hire" ). A sua seguridade ccr 
mo criador, o seu método de traba
llo (neste caso non estamos moi 
lonxe do modelo eisensteniano de 
"Alexander Nevski" e a partitura de 
Prokofiev) e a súa excepcional for
mación clásica, non carente de que
rén ci as populares e folclóricas, 
(aquí, para os temas que a mesma 
Holly Hunter interpreta, buceou na 
tradición musical popular da Escó
cia do século XIX) e o seu sentido 
da imaxe sonora, nunca tan aquila
tada co guión como nesta ocasión, 
converten o traballo de Michael 
Nyman nun dos máis interesantes e 
anovadores da música no cinema 
das duas últimas décadas.+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

LIBRO'VERMEllLO DE ESCOCIK 
GORDON BROWN' 

Un repaso ao 
folkbretón 
Datas atrás comentamos a obra 
Tryptique do trio dos irmáns Mo
lard e Jacques Pellen e precisamen
te Jacky e Patrick Molard, aparte 
de ser uns músicos de gran calida
de, aparesce o seu nome en diver
sos discos bretóns ben sexa, como 
no caso de Jacky, como produtor 
ou músico colaborador. Istos ir
máns comandaron anos atrás un 
grupo chama-
do Gwerz, que 
ven de sacar 
un disco en di
recto "Gwerz 
Live" onde se 
recollen as pe
zas máis coñ
pecidas da sua 
andaina, que 
tivo o seu 
maior apoxeo 
aló polo 1987. 
O disco é irre
gular, non tan
to como Trip
tique, con alti
baixoa criati-
vos mais con 
momentos de 

O primeiro 
disco en 
solitário do 
flautista 
Jean Michel 
Veillon ten 
todos os 
compoñen
tes para 
chegar a 
emocionar. 

grande altura, os 1 O minutos de 
"Ar Sorserez" pasan como un s·a
laio cun final aterrecedor. Os mú
sicos teñen moita calidade e a voz 
de Eric Marchand mantén un ton 
de categoría. Xunto a pezas vigo
rosas, outras de conceición erráti
ca; o cal e a area para unha banda 
que se xuntou outravolta para gra
var este traballo. Ao mellor non 
seria kmá idea resu-

~i~~r e~~ f~::c!~~ '.13~ 
den chegar, pois 
existe matéria prima 
talentosa. 

O primeiro disco en 
solitário do frautis
ta lean Michel Vei
llon "E Koad Ni
zan" ten todos os 
compoñentes para 
chegar a emocionar, un flautista 
de calidade excepcional, sintonias 
lenes e uns músicos acompañantes 
de prestíxio (Jacky Molard entre 
eles) que lle oferecen un aprezado 
servico instrumental (violín, bai
xo, guitarra, percusións, etc.) 

Mais o disco emociona en moi 
contadas ocasións e máis ben pasa 
bastante desapercibido mália a in
conmensurábel facilidade de Vei
llon para tirarlle sons ás frautas. As 
cancións lentas non acaban de en-
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ganchar e son as rápidas as que lle 
aportan unha necesária sensación 
de ánimo á obra. Non é de todo 
afortunado este debú en solitário 
do artista bretón do que se espera 
moito máis en vindeiras entregas. 

Precisamente Veillon xunto á voz 
de Yann-Fanch Kemener son as 
partes sobranceiras do grupo Bar
zaz . Eles son os alic"erces na exe
cución musical da formación, sen 
quitar méritos aos demais compo
ñentes que desenrolan un bon tra
ballo nos seus cometidos: Alain 
Genty cun baixo de son moderno 
eficaz, Gilles Le Bigot certeiro no 
acompañamento de guitarra e Da
vid Hopkins efectivo nas diversas 
percusións que emprega. 

An Dez K oz Dall é o segundo dis
co da banda e nel amasan cotas de 
calidade con temas, todos eles 
cantados, moi ben traballados e 
con grande elegancia rítmica. 

Kemener canta con grande altura 
e intensidade mentras Veillon déi
xase notar labrando coa frauta un 
fluido manto sonoro de exquisitez. 
Barzaz son un grupo a seguer pola 
sua concepción musical ainda que 
deben trabaltar máis para que as 
actuacións en directo non carezan 
de garra. 

Curiosísima é a música que pre
senta o grupo Glaz nun disco que 
leva por título o nome da forma
ción. Pretende misturar folle, rock 
e pop nunha valente e fallida in
tentona que merece outra oportu
nidade. A conxunción de estilos 
non resulta todo o productiva que 

seria de desexar e 
os ambientes que 
conquire a Vi/lean 
pipe de Reman le 
Bars non se ven 
acompañados polos 
restantes instru
mentos. Esa indefi
nición é unha pexa 
enorme para o pro
duto final. Cecais o 
conxunto deba de
finirse máis polo 

que quere facer, se unha música 
achegada o tradicional ou aportar 
forte e decididamente por entrar 
nas listas de éxitos, orientación 
pola que se poden inclinar dado o 
resultado deste traballo. Agora 
que están de moda os grupos con 
cantante feminina, a voz de Natha
lie Brignonen pode abrirlles certas 
portas. A capa da obra, ao contrá
rio que case todas as bretonas, po
sue unha gran calidade artística 
baseada na estética do comic. 

Os grupos de gaitas bretóns máis 
coñecidos en Galiza son a Bagad 
de Kemper e a Kevren-Brest Sant 
Mark. Son agrupacións de calida
de, a que tamen ten a Bagad de 
Lann-Bihoue que, na conmemora
ción dos seus 50 anos de existén
cia, editou un disco que vai máis 
ató da interpretación como grupo 
de gaiteiros, incorporando un acor
deón e unha flauta que fan máis 
agradábeis de escoitar algunhas 
das pezas do repertório da banda. 

A Bagad non queda só nos temas 
tradicionais do seu país e fai esca
padas ou folclore irlandés e gale
ga con resultados positivos. Inclu
so o grupo "faille as beiras" ó 
rock and roll na excelente e orixi
nal "Rock'n Pipes". Disco de prá
cida escoita e <loada dixestión au
ditiva, fuxindo de certa pesadez 
que se apodera dos traballos de 
agrupacións de gaitas cando non 
existe variedade sonora.• 

ÓSCAR LOSADA 
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É autor do primeiro estudo sobre este instrumento do século XIX por riba, ao tratarse de pezas po
pulares, rápidas, aumenta a difi
culdade. Pero adicándolle horas 
poderase tocare, porque se os ve
nos teñen dedos e tocan de cam
ilo, nós tamén podemos facelo. E 
é que é moito máis difícil a re
quinta que a gaita. Moito máis!''. 
Segundo Pepe Baamonde, do gru
po coruñés Aturuxo, a gran parti
cularidade <leste instrumento é 
que, dispondo dunha escala como 
a gaita, ten catro notas para abaixo 
e catro notas para arriba. Daquela, 
dixítase entre médias de duas oita
vas. "Cando a gaita está a dar un
ha escala normal, ti tes que dixitar 
entre a metade superior da primei
ra e a metade superior da segunda. 

Enrique Montero 
'A requinta é o complemento ideal da gaita' 
• FRANCISCO ARRIZADO 

"Agora hai un emprego 
masivo da requinta por 
moitos grupos do 
floclore musical galego. 
Un emprego sen 
estudos que fai que 
moitos a utilicen como 
se fose unha frauta 
traveseira", di Enrique 
Montero, autor dun 
libro sobre este 
instrumento nas terras 
do Ulla. O libro, 
editado pola 
Deputación de Lugo, 
inclue recopilación de 
dados, fotografias, 
partituras e nocións 
para saber tocala e 
afinala froito de tres 
anos de investigación. 

"A requinta é unha frauta, un tra
veso barroco do XVIII que se to
caba en Orquestras e grupo de Cá
mara. O mistério é saber como se 
meteu na música popular e dentro 
desta coa gai a, porque ou se 
acompaña con música de gaita ou 

non é requinta", Enrique Montero 
aponta a posibilidade de que o gri
lón perdido estexa nun artesán que 
duplicou unha requinta que lle le
varan a reparar e veu posibilida
des de adaptala á música de gaita. 
"O primeiro problema que ten o 
instrumento é que como non se 
coñece ben a xente usábao sen ri
gor e ademais, como ten menos 
volume ca gaita obrigaba a darlle 
unha persoalidade própria. A 
maiores non babia quen fixese re
quintas. Agora comezan a intere
sarse polo tema: Luciano Pérez, 
do Obradoiro da Deputación de 
Lugo, quitou unha; en Berres, no 
berce da requinta, hai outro señor 
que tamén as fai. Pero hai que ter 

Paco Feixó, cocmeiro 

ollo que houbo moitas frautas que 
pasaron por requintas" 

O Obradoiro ten unha produción 
limitada porque se adica a un am
plo abano de instrumentos. Como 
noutros insturmentos de vento 
úsase madeira de granadillo anela
da en marfin. Ainda tratándose 
dunha madeira dura, para evitar o 
dano da humidade leva un trata
mento de óleo como acabado final 
para facelo unha chisca máis im
permeábel e compacta. 

A requinta 
nas terras do Ulla 
Enrique Montero fixo o traballo 

de investigación da requinta no 
Ullán, por ser unha bisbarra que 
abrangue 40 quilómetros ás beiras 
do rio, entre Padrón e Ponteledes
ma. Nesa zona hai perto de cen 
grupos, que con mellor ou pior 
sorte usan requinta e fóra da bis
barra só hai casos esporádicos 
(Tui, Vigo ... ), 
"aquela é unha zo-

Coa gaita actuas 
dunha maneira e 

na na que levan a . 'T d 
música dentro. A en 0 orixe 

no barroco, 
o mistério é 
saber como 

requinta pásalle 
como ao clarinete 
ou ao acordeón, 
que se toca nas or
q uestras pero ta
mén popularmente. 
Son instrumentos 
cultos que se adap
taron á música po
pular. Propriamen
te a requinta é o 
pai da frauta oboe, 
metálica, que todos 
coñecemos" 

coa requinta dou
tra. Cando as gai
tas soan un pouco 
es tridentes de 
máis a requinta 
mátalle e a suxe
dade" 

a requinta 
chegou á 

Enrique Montero 
ten o eu próprio 
en o da inve ti

gación folclórica 
que o levou até a 
requinta, "para 
01in folclore é in-

música 
popular". 

A história ten máis 
de cen anos "esco
men zo u a usarse 
desde meados do século XIX dei
ca a década dos sesenta deste sé
culo. Situo o seu uso nese periodo 
en base á documentación de que 
se dispón". 

A pergunta de se a requinta é de 
difícil uso, di Montero "hai que 
tocalo só entre o segundo e máis o 
terceiro rexisto. É un instrumento 
que ten unha dixitación difícil e, 

vestigación. Xa 
e tiven en vário 
grupos e sobreto
do o que faciamos 
(Aturuxo , Brinca-

deira , Cantigas e Agarimos) era 
unha representación, 01ái ou 01e
nos fiábel, do que se facia ante . É 
moi <loado sacar catro ponto ou 
adaptar a hoxe unha mú ica, pero 
a iso non lle dou valor. Hoxe hai 
moitos grupos, pero só me intere
san os que van ao campo, recollen 
algo valioso, e móstrannolo. Os da 
onda Sección Femenina de hai 
vinte anos non pagan a pena".• 

Emigrantes esquecido 
pola Administración 

'A nosa cociña pode axudar a vender os produtos galegas' 
"Fóra identifican o produto galego 
como bon pero eren que preci a
mos vendelo porque temo que co
mer -explica, aludindo á nec idade 
de dar categoría á no a matérias 
prima e ao país en xeral. A auto
ridade empre estiveron mái pre
ocupada por en inar Benidorm 
que Portonovo. Fóra aben da Gali
za que o mái exportado é a per oa, 
iso significa pobreza. Haberia que 
cambiar a imaxe do paí no exte
rior". Contodo, os gaJego gozan de 
con ideración na emigración, ainda 
que "son despreciado e e quecido 
pola Administración, que non quer 
o seu retomo porque non hai traba
llo e deixaria de enviar divisas". 

•H. VIXANDE 

Paco Feixó emigrou á 
Suíza con 19 anos 
porque, como mecánico 
torneiro que era, aqui 
"non habia moitas 
posibilidades 
profisionais". Ao chegar 
entrou na hosteleria, 
onde se preocupou por 
ascender até ser cheff de 
cociña dunha cadea 
hosteleira. Adquiriu unha 
formación completa en 
todos os aspectos da 
hosteleria e coñece a 
fundo as mellores cociñas 
europeas e do mundo. 
De volta na Galiza ven de 
acadar grande fama 
mercé á sua participación 
nun programa de cociña 
na Televisión de Galiza. 
Tamén escribiu o libro "A 
cociñar con Paco Feixó", 
recén saído do prelo de Ir 
Indo Edicións. 

"Ternos os mellores produtos do 
campo mariño do mundo, indica. 

A nosa cociña básase en que os 
pratos saiban á matéria coa que 
están feitos, non á salsa que le
van por riba, ao contrário que a 
francesa". 

Feixó fai unha aposta persoal na 
elaboración dos seus pratos: "Eu 
fago cociña miña, son un coci
ñeiro criativo, que busca sabores 
novos cos produtos de sempre. 

Unha cociña nova, lixeira, san, e 
actual". 

Para este cociñeiro, que non res
taurador (rexeita ese termo), non 
podemos facer cociña moderna e 
automaticamente esquecer a tradi
cional. "Os produtos identifican a 
unha terra -di-, ternos que utiliza
los. Pero o que hai que mirar é de 
se habemos facer lacón con grelos 
botar menos cantidade e comelo 
con menos frecuéncia. Non hai 
que quitar11e a grasa a todo, hai 
que tratar de consumir en menor 
proporción". 

Francisco Feixó gábase de ter 
dado a coñecer a nosa cociña por 
Europa adiante, con demonstra
cións en numerosos restaurantes. 
Asegura que ten éxito no seu em
peño e di que a iso axuda a novi
dade da mesma e a sua calidade. 
"Fai falta unha aposta non só dos 
cociñeiros a usar matéria prima 
galega, senón tamén por parte 
das institucións para promocio
nar a nosa cociña". Esta difusión 
está vencellada á expansión dos 
produtos do país, opina Feixó. O 
proceso parte de dar a coñecer 
pratos típicos e isto cómpre 
acompañalo dunha presenza dos 
produtos galegos na feiras inter
nacionais, de xeito que haxa un
ha identificación entre unha e 
outros por parte do público, asi a 
cociña galega axudaria a vender 
pola Europa adiante os nosos 
produtos. 

Cociñar con Paco Feixó xa é habi
tual nas casas galegas: cobrou fama 
através dun programa de televisión 
no que ademais de ensinar a elabo
ración de pratos con produtos gale
gos, fai un esforzo normalizador no 
que trata de casar cociña e idioma. 

(<A que a xente come todos os dias 
e a saúde obriganos a consumir 
produtos de mellor calidade, de aí 
o boom da cociña -asegura. Hai 
preocupación por variar a dieta e 
cámbian os hábitos de consumo''.. 

Para Feixó non se aproveita o des
punte da cociña porque a hostele
ría non está profisionalizada. "É 
necesário montar un consel1o re
gulador e implantar estudos regla
dos para o aceso á profisión". 

No terreo persoal, Feixó estuda 
montar un 'restaurante cun hotel, 
ainda que non decidiu o lugar onde 
faceto, na Galiza en todo caso.+ 
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UN CONSTRUTOR DE EMOCIÓNS 
RAMÓN V ÁZQUEZ MOLEZÚN 

O primeiro de Outubro faleceu en Madrid o arquitecto de orixe co- 1 

ruñesa Ramón V ázquez Molezún. Graduado en Madrid en 1948 e 
pensionado en Roma desde 1949, o labor de Molezún iníciase en 
1952, data na que se une con José Antonio Corrales, o seu sócio e 
compañeiro, con quen ia realizar a maior parte dos traballos. A sua 
vida profisional viuse inzada de prémios desde que recebeu o pri
meiro deles: o Prémio Nacional de Arquitectura en 1953 até o de
rradeiro, a Medalla de Ouro da Arquitectura en 1992. 

AROIBA 
Situación: Praia de Beluso, Bueu. 

Construción: 1969 

Refúxio que se fixo construir Molezún na praia de Beluso para 
disfrutar do mar de Galiza. Neste mesmo mar, frente a Bueu fo
ron aventadas as suas cinzas. 

A construción, profundamente respeitosa co seu entorno naceu 
sobre os restos da vella fábrica de salgazóns da Roiba. Os seus 
muros de pedra quedan mergullados nas marés altas. 

O produto arquitectónico resultante, coa sua hábil combinación 
de materiais e a volumetria convulsa, todo isto subliñado polo 
potente plano inclinado da coberta, semella ser un accidente xeo
lóxico existente na praia desde a noite dos tempos. 

VIVENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
Situación: Rua de Concepción Arenal, A Coruña. 

Construción: 1972 / 197 4. 
Colaboradores: Gerardo Salvador e Rafael Olalquiaga. 

A edificación emprázase a carón da finca --<::on vocación de 
pulmón verde da ateigada Coruña- e do monumental edificio 
da vella Fábrica de Tabacos. O conxunto componse de dous blo
cos de oito plantas, achegados á única medianeira do solar e 
doutro bloco isento, de altura variábel en función das amphtudes 
dos espazos circundantes, dispondo dun baseamento comun, de 
duas plantas, destinado a oficinas e locais cornerciais. 

Caracterizase exteriormente polos seus revestirnentos de baldo
sas de gres en fachadas e polos seus amplos rniradoiros, que re
memoran á arquitectura tradicional do país. 

As obras da parella acadaron axiña moita sona debido á gran
de expresividade dos seus produtos arquitectónicos, executa
dos nunha época na que a escasez material e cultural do Esta
do xunto coa existéncia dun férreo control político sobre os 
aspectos estéticos da construción constituian importantes obs
táculos a vencer. Oeste xeito dous dos edificios da equipa --0 

Pavillón de España na Expo de Bruxelas (1958) e o Instituto 
de Herrera de Pisuerga (1952)- convértense en referentes 

fundarnentais da arquitectura española contemporánea. 

Queremos coa publicación das suas obras máis significativas de 
entre as construídas por el na Galiza renderlle unha póstuma ho
menaxe a este galego, protagonista destacado da arquitectura es
pañola contemporánea, que viu recoñecida a sua valia no mundo 
inteiro agás na sua terra nai. 

PLÁCIDO LIZANCOS 
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Convocatórias 

Bolsas para ampliación 
de estudos 
nos Estados Unidos 
Convocadas pola Fundación Pedro 
Barrié de la Maza. Xestionan o ingre
so para completar estudos en centros 
e universidades norteamericanas du 
rante o curso 95/96, ameio do Institu
to de Educación Internacional de No
va Iork. Sufragan os gastos de des
prazamento e matrícula amais de vir 
dotadas con 16.400 $ USA por ano 
para aloxamento, mantenza, libros e 
outros gastos. Son condicións indis
pensábeis ser galego, tillo de galegas 
ou residente na Galiza; ter estudos su
periores terminados cun bo expedien
te académico, e excelente coñece
mento do inglés . As bolsas, 10 en to
tal, son para 12 meses prorrogábeis e 
teñen que se solicitar do 1 de Abril ao 
31 de Maio de 1994. As bases fican á 
disposición do público nas oficinas 
do Banco Pastor ou na Fundación Pe
dro Barrié de la Maza (R/San Blas 1-
2º. 15003 A Coruña), teléfonos (981) 
22 38 30 e 22 51 05. 

Prémio de Xornalismo 
Xosé Aurélio Carracedo 
Poden participar todos os profisionais 
ou colaboradores habituais que exer
zan o seu labor en meios de comuni
cación escritos ou audiovisuais, en 
calquera das suas modalidades. A do
tación do prémio é de 1.200.000 pta. 
distribuido en 400.000 para o primei
ro prémio dos traballos publicados na 
prensa escrita, 400.000 pta. para o pri 
m ei ro prémio dos publicados en 
meios audiovisuais, e 400.000 pta. pa
ra o primeiro prémio dos traballos fo
tográficos publicados en prensa. As 
propostas para optar ao prémio pode
rán ser apresentadas polos próprios in
teresados, pola dirección do meio no 
que foron publicados, por institucións, 
asociacións, colectivos, persoas indi
viduais ou polo próprio xurado. Os 
traballos ou conxuntos de traballos 
que participen no concurso terán que 
ser publicados antes do 31 de Xaneiro 
de 1994, e o prazo de recepción de 
propostas e apresentación dos traba
llos pecharase o dia 10 de Febreiro de 
1994. As propostas deberán ir acom
pañadas de oito fotocópias tamaño fó
lio da páxina ou páxinas en que foron 
difundidas, no caso de publicacións. 
Se se trata de traballos audiovisuais, 
apresentaranse oito cópias en casete 
compacto ou vídeo en formato domés
tico. No caso de traballos sen asinar 
ou con seudónimo, deberá xuntarse un 
certificado do director do meio, no 
que conste a data de emisión e nome 
ou nomes dos autores. Os traballos re
mitiranse á Deputación de Ourense 
(Ruado Progreso 31) baixo o epígrafe 
"Prémio de Xomalismo Xosé Aurelio 
Carracedo". 

Curso de vídeo 
afeizoado 
A Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda, artella un curso de vídeo 
afeizoado a nível de iniciación, coa 
intención de criar un taller audiovi
sual estábel que chegue a funcionar 
de forma autónoma, a xeito de pro
ductora, con todos os interesados. O 
Curso divídese en catro apartados: 
meios audiovisuais, realización e téc-

Música 

Orquestra Sinfónica 
da Galiza 
O Xoves 27 no Pazo de Congresos da 
Coruña e o Venres 28 no Auditório da 
Galiza en Santiago. Interpretan un pro
grama composto por pezas de Honeg
ger, Poulenc e Dvorak, baixo a direc- · 
ción de Gabriel Chmura e coa solista 
Ursula Düetschler no clave. Volta ac
tuar o Xoves 3 de Febreiro, no Pazo de 
Congresos da Coruña, cun concerto 
composto por pezas de Mozart e Bar
tok que dirixirá Edmon Colomer. 

Le Petite Band 
O Xoves 3 de Febreiro, ás 9 da noite, 
dentro do programa de abono do Audi
tório de Galiza. Interpretarán pezas de 
J. Haydn e Mozart, cos solistas Sigis
wald Kuijken (viola) e Ryo Teraka
do (violin). 

nicas de gravación, prácticas, edición 
e producción . Terá lugar do 31 de 
Xaneiro ao 4 de Marzo de 1994; os 
Luns, Mércores e Venres de 20,15 a 
22, 15 h. (coas clases prácticas nos 
fins de semana), no 2º andar do nú
mero 25 da Rua Emília Pardo Bazán 
da Coruña. A matrícula vai a 10.000 
pta. para membros da Agrupación e a 
15.000 para non sócios, que se han 
pagar en dous prazos. Maior informa
ción na Agrupación: (981) 24 43 55 
de 5 a 9 da noite. 

Curso de debuxo 
na Natureza 
Encadrado no IV ciclo de cursos do 
Colectivo de Educación Meioam
biental (CEM) da Coruña. Terá lugar 
os dias 18 e 19 de Febreiro, cunha du
ración de 8 horas, e será impartido por 
Carlos Matos Conde, licenciado en be
las artes pola Universidade de Sala
manca, quen ensinará as técnicas máis 
sinxelas do debuxo, có fin de apren
der a plasmar co lapis na libreta de 
campo todo o que a Natureza nos 
amosa. Maior información no CEM: 
Rua Laracha 10. 15010 A Coruña . 
(981) 26 56 40. 

Acollida 
de nenos saharauis 
A Asociación Galega de Amigos do 
Sahara (AGAS) promove doutravol
ta, tras o éxito da campaña do verán 
de 1993, a acollida de nenas e nenas 
saharauis en réxime de vacacións por 
famílias galegas no verán de 1994. 
Para participar na campaña hai que 
remesar unha nota á AGAS (Isaac Pe
ral, 12-7ºU. 36201 Vigo. Teléfono 
(986) 22 12 47) co nome do responsá
bel , enderezo habitual, enderezo do 
verán, teléfonos, número tillos e a 
idade; amais de especificar calquer 
preferéncia sobre o periodo (30, 45, 
60 dias, Xullo, Agosto, etc) de acolli
da. Ao mesmo tempo a AGAS está a 
promover unha campaña de pedia
tria cos nenas dos campamentos de 
refuxiados do Sahara, na que precisan 
colaboración para mercar os medica
mentos da próxima entrega que cae 
no mes de Abril. Pódese axudar in 
gresando na canta da AGAS, 927-0 
de Caixavigo, ou ben enviando mate
rial sanitário ao local da AGAS: leites 
maternizados, protovit, glucodulco, 
xiringas de insulina, manzanilla, al
godón, gasa e esparadrapo. 

Vídeo 
para afeizoados 
O Ateneo Ferrolán convoca un con
curso de vídeo para afeccionados, 
dentro do seu certame Feitura. lmaxe 
94 a celebrar en Febreiro de 1994. A 
participación está aberta a todas ás 
persoas non profesionais do vídeo 
nunha única categoría de temática li
bre na que non se aceitarán obras 
apresentadas a calquer edición ante
rior do Certame. As obras, non máis 
de duas por persoa, han ir en galego 
e en soporte VHS, cunha duración 
máxima da 20 minutos por vídeo. Pa
ra acceder ao prémio, único de 
50.000 pta., hai que mandar as fitas 
antes do Sábado 19 de Febreiro, ao 
Ateneo Ferrolán (R/Magdalena 202, 
1 º· O Ferro!). Os gastos de envio e 
devolución corren a cargo do partici-

Le Petite 
Band, 
o Xoves, 
3 de 
Febreiro 
no 
Auditório 
da Galiza. 

Orquestra de Cámara 
de Ceske Budejovice 
O Luns 31 de Xaneiro no Centro Cultu
ral Caixavigo e o Mércores 2 de Febrei
ro, ás 11 da mañá, dentro dos Concertos 
didácticos para xoves do Auditório de 
Galiza. Ondrej Kukal dirixe a Orques
tra para interpretar composicións de G. 

axenda 
pante e o Ateneo resérvase o direito 
de reproducir as obras escolleitas, no 
certame Feitura. lmaxe 94 amais de 
quedar en propriedade da obra gaña
dora. Fica estabelecido un prazo má
ximo de trinta días ao cabo do Certa
me para recoller as fitas, de non fa
cer tal pasarán a propriedade do Ate
neo. Maior información no Ateneo: 
(981) 35 79 70. 

Prémio 
de Narración Curta 
do Concello de Marin 
O Concello de Marin convoca o fil 
Prémio de Narración Curta Concello 
de Marin co gallo do Dia das Letras. 
Poden concurrir ao certame todos os 
que o desexen cun único traballo de 
tema libre, orixina1 e inédito, dunha 
extensión limitada entre os 5 e 10 fó
lios, mecanografados a dobre espazo 
e por unha soa face. Para participar 
hai que apresentar os textos, antes do 
29 de Abril de 1994, por triplicado 
sen o nome do autor, acompañados 
dunha plica, na que se indique na 
parte exterior un lema que figurará 
tamén na primeira folla da obra. No 
interior da plica virá o nome do au
tor, o enderezo e o teléfone. A reme
s ión farase á Comisión de Cultura 
Concello de Marin, nun sobre que in
dique "para o III Prémio de Narra
ción Curta Concello de Marin". As 
bases especifican que a concesión do 
prémio, 125.000 pta., non implicará a 
perda dos dereitos do autor e abrigan 
o compromiso de asisténcia a Marin 
para recoller o prémio nos actos que 
se celebrarán o Dia das Letras. Maior 
información na Casa do Concello de 
Marin: teléfono (986) 88 03 00, fax 
88 20 13. 

Prémio de narrativa 
Cidade de Lugo 
Poden concorrer todos os que o dese
xen, con un ou vários libros de narra
cións ou contos inéditos, a unha única 
categoría dotada con 2.500.000 pta . 
As obras mecanografadas a dobre es
pazo por unha soa face, con cinco có
pias en follas tamaño fólio ou similar, 
mandaranse por correio, sen remite e 
baixo lema ou seudónimo, ao Conce
llo de Lugo. Patronato de Cultura. 
Rua Quiroga Ballesteros s/n. 27001 
Lugo. O sobre ten que indicar "Pré
mio de Narrativa Cidade de Lugo" e 
conter unha plica pechada baixo o 
mesmo lema ou seudónimo, có ende
rezo, nome e teléfono do autor no in
terior. O prazo de admisión remata o 
5 de Marzo, ás 13,30 h., e o fallo do 
xurado darase a coñecer o dia 21 de 
Maio. A obra premiada non devenga
rá dereitos de autor na sua primeira 
edición, 3.000 exemplares, e será pu
blicada polo Concello de Lugo. As 
obras non premiadas devolveranse 
aos autores que o soliciten no prazo 
de dous meses desde o dia do fallo. 
Os orixinais que non sexan reclama
dos serán destruidos. Cada autor esta
rá abrigado a suscribir cantos docu
mentos sexan necesários para que a 
edición da sua obra sexa inscrita no 
Rexistro de Propriedade Intelectual e, 
se fose necesário, da Propriedade In
dustrial do Estado español, como asi
mesmo nos correspondentes rexistos 
estranxeiros. + 

Rosini, P.I. Tchaikowski, A. Dvorak, 
Mozart e F. Mendelssohn Bartoldy. 

Planta Baixa 
O pub Planta Baixa de Vigo oferece os 
concertos de Rebelde Rojito, o Ven
res 28; Clan Moriarty, o Sábado 29; e 
Dramáticos, 4 de Febreiro. 

O trinque 

Discos 
Eugénia Melo e Castro é 
coñecida como "a cantante 
portuguesa máis 
brasileira". O seu último 
disco é Lisboa dentro de 

Anúncios de balde 

• Erasmos, traducións. Galega-caste
llano, inglés, francés, alemán, italiano, 
catalán, portugués, euskera. Teléfono: 
(981) 58 32 74. Apartado 776. Santiago. 

• Subscrébete ao Granma Interna
cional, a información de primeira 
mao. 5.200 pta. ao ano, 52 números. 
Recolle o teu boletín na Asociación de 
Amizade Galego-Cubana Francisco 
Villamil , ou solicitao por correo. Vigo. 
Policarpo Sanz 22, 211 Oficina 10, e 
Compostela: Ruado Vilar29, 12B. 

• Aluganse cuartos en Camélias (Vi
go). Só rapazas, direito a cociña. Prezo 
25.000 pta. individual, compartida 
20.000 pta. Perguntar por Mari Car
men no (986) 42 14 54. 

• Reporteiro ceibe, universitário ga
lego em Madrid, oferécese como arti
culista e/ou fotógrafo para publica
cións galegas . Várias especialidades. 
Teléfono (91) 429 67 07. 

• Son un emigrante de 38 anos e gosta
ria manter correspondéncia amistosa 
con muller de arredor de 30 anos que 
goste de ler, pasear, da natureza, etc. 
Podes escribirme á Caixa Postal 1131. 
08080 Barcelona. Eloi Fonseca. 

• A Associa9om da Língua Artábria, 
da Terra de Trasancos, organiza um 
curso de língua que se ministrará aos 
Sábados, do 22 de Janeiro até o 24 de 
Mar90, de 11 a 12 da manbá. O curso 
é de matrícula gratuíta e celebrará-se 
no Edificio Municipal de Usos Múlti
plos da cidade do Ferro!. 

• Profesores titulados en filoloxia ofe
recen clases e traducións de bretón, 
francés, galés, inglés e chinés, ao ga
lega e ao castellano. Nativos da Gran
de Bretaña e da Bretaña. Interesados 
entrar en contacto con Isabel e Nea!. 
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 Fksta 1.1, en perfec
to estado. 125.000 pta. Chamar ao 
(986) 22 67 48, ao meiodia ou á noite. 

• Casa de reposo La Levada ofrece
vos pousada individual ou en grupo a 
prezos especiais para descansar no 
entorno natural. Alimentación vexe
tariana e comodidade en ambiente 
rústico . Teléfono (986) 66 64 13 
(Crecente). 

• Aulas de língua e literatura galega 
ou española, latín, francés, portu
gués e História, mestre licenciado. 
Nivéis de BUP, FP e COU. Teléfonos 
(981) 20 1170e20 23 51. 

Bloody Mary 
O Venres 28, ás 11,30 da noite, no 
Café Liceum do Porriño. Maria Cos
tas (voz) e Emma Pino (piano) com
poñen Bloody Mary e revisan temas 
que interpretaran Marlene Dietrich, 
Marilyn Monroe e Billie Holliday, 
entroutros. 

Vitorino Salomé 
Un dos grandes da mú sica popular 
portuguesa. Ven na compaña do guita
rrista Sergio Mestre e do seu irmán 
Carlos Salomé. O Sábado 24 de Xa
neiro, ás 11,30 da noite, no Café Li
ceum do Porriño. 

Fía na Roca 
Apresenta o seu disco no Café Liceum 
do Porriño. O Venres 4, ás 11,30 da 
noite. 

mim. O sentimento de um 
ocidental. Un prodíxio 
melódico gravado no 
Brasil sob a dirección 
musical de Wagner Tisso . 

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

• Cursos de iniciación ao idioma 
ruso, na Asociación Máximo Gorki 
de Vigo, en colaboración coa Univer
sidade Estatal de San Petersburgo e 
coa Escala Oficial de Idiomas de Vi
go. Matriculas e información no (986) 
22 44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h. 
Asociación Máximo Gorki: R/Mar
qué de Valadare 14, 1°. Vigo. 

• Bicis pola Paz distribue artesanias 
maias dentro do comercio solidário, 
bol a , pulseira , carteira ... co fin de 
financiar o envio de bicicletas a pro
xecto de cooperación. Envio contra
rrembol o. Pedidos ao Apartado 35. 
Chantada (Lugo). 

• Mestre de E.X.B. con experiéncia 
busca traballo relacionado co ensi
no: librarias, editoriais ... Teléfono 
(908) 98 21 48. A Coruña. 

• Son un namorado das pezas de barro 
usadas e merco olas, xarras boti
xos ... Chamar ao (982) 17 04 13. 

• Se queres discos ou fitas do LP 
Romper el cascarón do grupo de rock 
alicantino Badana, pódocho conse
guir asi como outro 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 anti
gas de ouro, prata e bronce. Pergun
tar por Miguel, no (981) 38 20 96. 

• Compro disco-casette ou unha gra
vación do LD que fixeron Clunia Jazz 
e Dores Plata. Tfno. 981/83 .06.77. 
Perguntade por Xabier. 

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

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

• Clases de inglés a domicílio na zo
na de Vigo. Profesor nativo. E cocé 
con experiéncia . Emprégase método 
comunicativo. Todos os nfveis. Teléfo
no (986) 22 81 59.+ 

Noitefolk 
Participan Kepa Junquera de Euzka
di, John Kirpatrick de Grande Breta
ña e Ricardo Tesi de Itália. O Venres 
4 de Febreiro, ás 11 da noite, na NASA 
de Santiago. A entrada custa 1 .200 pta. 
e pódese conseguir na NASA, Hispano 
20, Discos Fans e no pub Atlántico. 

Paso de Piedra 
En concerto o 29 de Xaneiro na sala 
Ratt de Moaña. 

Orquestra Sinfónica 
Nacional de Lituania 
O día 28 no Centro Cultural Caixavi
go. Có director Octav Calleya e 
máis o violinista Lenuta Ciulei, in
terpretarán obra de Berlioz, Paganini 
e Sibelius. • 



Cinema 

Mystery Train 
O Mércores 2 de Febreiro, ás 8,30 da 
noite, no Auditório do Concello de 
Vigo, dentro da programación do Ci
ne clube Lumiere. Con guión e di 
rección de Jim Jarmusch (EUA 
1989), conta no reparto Masatoshi 
Nagase, Youki Kudoh e Rufos Tho
mas, entroutros. Como di o seu autor, 
no cine americano todo é plano e re
mata ben. En Mystery Train, nada é 
plano e todo remata mal. Avánzase a 
golpe de coincidéncias, colisións e 
fracasos, coma en Stranger than Pa
radise e en Down by Law, duas pezas 
que forman triloxia con Mystery 
Train. Entrada 300 pta. 

Semana 
de terror 
no CGAI 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(Durán Loriga 1 O. A Coruña) remata o 
seu ciclo adicado ao terror coa proxec
ción de A noite do cazador de Charles 
Laughton (EUA 1954), o Xoves 27; e 
Drácula de Francis Ford Coppola 
(EUA 1992), odias 28 e 31. Os pases 
son ás 20, l 5 h. ao prezo de 150 pta., 
100 pta. con Carné Xove. 

Xornadas 
do Cine e a Paz 
en Chantada 
O Cine Clube Os Papeiros de Chanta
da, organiza por segunda vez unhas 
xomadas adicadas ao Cine e a Paz, na 
sala de vídeo da Casa da xuventude de 
Chantada, que rematan esta semana. O 
Venres 28, ás 6,30 do serán, o filme A 
Cidade da Alegria abre un debate so
bre A violéncia estrutural e a solidari
dade. O Lun 31, ás 6 do serán, pecha 
o ciclo A Chaqueta Metálica de Stan
ley Kubrik e un debate sobre o Serví
cio militar e a i11submisión. 

Ferida 
O filme de Louis Malle, Ferida, o Xo
ves 27, ás 9,30 da noite, na Casa da 
Cultura de Boiro, dentro das xomadas 
cinematográficas que artellan conxun
tameate o Cine clube Barbanza e o 
Concello. 

Urga 
O dne clube Pontevedra pasa o fil
me Urga de Michel Seydoux e Nikita 
Mikhalkov, o Xoves 3 ás 9 da noite, 
no Teatro Pincipal. • 

F tival d Víd o 
Ciclad d Vigo 
O Festival de Vfdeo Cidade de Vigo 
na sua quinta edición, aprc enta un to
tal de 5 lita que e proxectadan ao 
público en versión orixinal con traduc
ción simultánea, de 6 a 10 da noite, no 
auditório do Centro Cultural Caixavi
go. A TVG cubre o fe tival có pase 
dun re umo de 15 minuto ante do 
peche da emi ión. t 

Publicacións 

O Berro Novo 
A Asociación Xuvenil Lagares de Ca
bra! (Vigo) ven de editar o número 11 
da sua revista O Berro Novo. A publi
cación da detallada conta das activida
des da Asociación sen esquecer as suas 
seccións adicadas a temas como me
mória histórica, banda deseñada, cria
ción literária, Arquivo Fotográfico Ca
bra/es, breves e música, entroutras. 
Sempre con especial atención ao que 
teña relación con Cabra! ou coa Galiza 
pecha a revista unha postal de inverno 

Teatro 

Canas ao aire 
Do Colectivo Émeigual de Malpica. 
Contan, apenas sen palabras, o que pode 
ser unha xomada de pesca nun peirao 
calquer. O Venres 28 e o Sábado 29, ás 
10 da noite, na NASA (Santiago). 

Leóncio e Helena 
A adaptación do Centro Dramático 

Exposicións 

Viola, eséncia profunda 
Monstra antolóxica do pintor Manuel 
Viola no Centro Cultural Caixavigo. 

Arte africana 
Do 3 ao 14 de Febreiro, na sala de ex
posición do Concello da Coruña. 
Completan a exposición as conferén
cias de José Luis Cortés, especialista 
en arte africana (día 2); e máis Miguel 
Llamazares, especialista en música 
africana (dia 3). As duas ás 8 do serán 
no Salón de Actos de Unión Fenosa 
(Femando Macías 2). 

Ilustradoras e 
ilustradores galegos 
Expoñen do 29 de Xaneiro ao 4 de Fe
breiro no Salon do Libro Infantil e Xu
venil da Coruña, baixo o lema Galiza
solidaridade. U nha pro posta pola 
paz e a convivéncia. 

Centro Cultural 
do Porriño 
Duas monstras. A colección de moe
das de Manuel Táboas Martínez, con 
pezas dos reinados de Carlos ill, Isa
bel II, Amadeo I, Afonso XII e Afonso 
XIII; e as esculturas de madeira e 
bronce de Matilde Reinoso. 

Veiga Roel, 
fotografías 1954-1964 
Até o 18 de Febreiro, de 11 a 14 e de 
17 a 21 h., no Pazo de Fonseca (San
tiago). 

Seminario 
de Estudos Galegos 
A monstra artellada co gallo do 70 
Aniversário do Seminário de Estudos 
Galegos, fica exposta na Casa do Co
xo de Rianxo. 

Casa da Parra 
Duas monstras pictóricas: Evocacións 
e espazo de Carmen Fernández 
Chacón, e máis obra de Antonio Mir. 

Compostela 
na arte galega 
Máis de 60 obras de artistas con Com
postela como referéncia no Edificio 
Sarmiento do Museu de Pontevedra. 

Museu Municipal 
de Ourense 
Acolle unha monstra do pintor Xaime 
Quessada e outra composta polos pro
xectos apresentados para o pavillón de 
feiras e exposición de Ourense. 

Laureano Quesada 
Amo a as uas pinturas na Galeria Obe
lisco da Coruña. 

sobre os abusos toponímicos do 
MOPT. Os interesados poden dirixirse 
á Asociación: Rua Santa Mariña 95. 
36318 Cabral-Vigo. (986) 25 07 03.t 

Galego sobre o texto de George 
Büchner. No cenário do Teatro Co
lón da Coruña, o dia 1 de Febreiro, 
ás 11 da noite, e os días 2 e 3, ás 10 
da noite. 

A corte do faraón 
Con Norma Duval, o 29 de Xaneiro, 
no Centro Cultural Caixavigo. + 

axenda 

Escarapón de Natália P. García. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Francisco Criado 
Pintura na Galeria Sargadelos do Ferro!. 

Eva Carrera 
Expón as suas pinturas, até o 14 de Fe
breiro, no Rincón dos Artistas (Mar
qués de Valadares 35. Vigo). 

Actividades 

Monstra de Apicultura 
e Arboricultura 
Os días 29 e 30 de Xaneiro terá lugar 
en Arzua a XII Monstra de Apicultu
ra e Arboricultura, organizada pota 
Asociación Galega de Apicultura en 
colaboración co Concello de Arzua. 
Durante estes dous dias haberá unha 
exposición-venda de materiais e ave
ños para o apicultor de casas comer
ciais de toda Galiza, España e Portu 
gal, amais da venda de árbores de 
horta de distintos viveiros. O dia 30 
estará adicado aos comsumidores, 
con degustacións de mel con queixo, 
froitos secos, hidromeles e outros 
produtos. Completan a monstra víde
os dirixidos aos apicultores, sobre 
técnicas apícolas. 

Perpectivas 
do Sector Agrário 
Os días 28 e 29 de Xaneiro, no Institu
to Galego de Información o Seminário 
de Estudos Galegos (SEG), celebra as 
VII Xomadas da sua Area de Ciencias 
Agrarias. Co gallo do déci~o aniversá
rio da sua constitución, a Area de 
Ciencias Agrárias do SEG decidiu con
vocar unhas xomadas nas que, baixo o 
título Perpectivas do Sector Agrário, 
17 especialistas reflexionen sobre o 
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Marcos 
de Lugo 
Con obra de José 
López Grande, 
Marcos López 
Grande, Maxi
miliano e José 
Luis Rodríguez 
Pedreira. 

Xoan 
G. Baltar 
Pintura no Ate
neo de Ourense. 

Elsa Ínsua 
Tintas e óleos na 
Aula de Cultura 
de Ourense. 

A 
Guerra 
civil 
O colectivo Va
cunache-lo teu 
carneiro? artella 
unha monstra fo-
tográfica sobre a 

guerra civil española. Aberta até meia
dos de Febreiro, no Bar Parrús (Aréva
lo, 18) da Coruña. 

Prémio de pintura 
Xosé Malvar 
Obra dos 20 artistas escolleitos para o 
1 Prémio de Pintura para novos valo
res Xosé Malvar no Pazo de Fonseca 
(Santiago). O primeiro prémio foi pa
ra Xurxo Martiño e os dous accesits 

que aconteceu á agricultura galega nes
tes últimos dez anos e discutan sobre 
as vias de saida que se albiscan para a 
crise do sector. As Xomadas comezan 
o Venres 28, ás 10 da mañá, cunha ina
guración presidida polo Rector da Uni
versidade de Santiago, e pechan o Sá
bado 29, coa intervención do Conse
!Jeiro de Agricultura. Tamén a Area de 
Ciencias Agrarias, apresenta nas Xor
nadas a edición facsimilar das actas e 
discursos do Congreso Agrícola Gale
go de 1864. Maior información no Ins
tituto Galega da Información (San 
Marcos. Santiago de Compostela). 
(981) 58 64 77 e 58 65 12. 

Semana de 
San Petersburgo 
A Asociación Máximo Gorki de so-
1 idaridade entre os povos e máis o 
conservatório Mayeusis, artellan a 
Semana de San Peterburgo en Vigo 
cunha série de conferéncias e mesas 
redondondas que se celebrarán do 31 
de Xaneiro ao 4 de Febreiro. O Luns 
31, no rectorado de Vigo e ás 8 do se
rán, terá lugar a apresentación cunha 
mesa redonda-colóquio sobre Rúsia, 
a sua situación actual e perpectivas 
de futuro, na que participarán a Rec
tora da Universidade de San Peters
burgo, A. Verbitskaia; o Vicerector 

foron para María Covadonga Val
dés Aguirre e máis Amparo Arre
dondo Viqueira. 

A Xeración Doente 
(1871-1902) 
Obra de Ovidio Murgía, Parada Jus
tel e Xaquín Vaamonde, entroutros, 
na sala de Lugo da Fundación Caixa 
Galicia. 

Fotografia 
no Pazo 
de Arturo Cifuentes 
Pintura na Nova Sala de Exposicións 
Caixavigo. 

Luz Darriba 
Monstra de pintura na Sala de Arte 
Caixavigo. 

Xosé Carlos Barros 
Pinturas, até o 11 de Febreiro, na Gale
ria Bacelos de Vigo (Luis Taboada 11). 

Concurso Internacional 
de Minigravado 
Cidade de Ourense 
Unha escolma dos gravados apresenta
dos ao concurso no Ateneo de Ferro!. 

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

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

do Conservatório Rimnski Korsakov, 
V. Uspenski; e un redactor de RTV 
Canal-5 Leningrado, V. Sokolov. 

O Martes 1, ás 7,30 do serán, na Es
cala Oficial de Idiomas, A. Verbits
kaia, pronunciará a conferéncia O en
sino superior dos idiomas na U niver
sidade Rusa; o mesmo dia, ás 8 do 
serán, no Clube Mayeusis, V. Us
penski e V. Sokolov oferecen a charla 
De Leningrado a San Petersburgo , 
história e realidade. O Mércores 2, 
ás 8 do serán, no Paraninfo da Uni
versidade, Elena Zemova, membro de 
Mulleres de Rúsia, falará sobre A mu
ller na Rúsia de leltsin. O Xoves 3 de 
Febreiro, ás 5 do serán, no Clube Ma
yeusis, café-tertúlia sobre a Educa
ción musical en Rúsia a cargo de V. 
Uspenski; ás 7 do serán, no Auditório 
do Concello, terá lugar un concerto 
da Coral Máximo Gorki; e ás 20 h., 
tamén no Auditório do Concello, A. 
Verbitskaia, V. Uspenski, V. Shoko
lov e Elena Zemova, participan nun
ha charla aberta baixo o título Rúsia. 
Un salto no vacío? O Venres 4 de Fe
breiro, derradeiro dia das xomadas, 
terá lugar un dia de portas abertas nos 
locais da Asociación Máximo Gorki. 
Maior información na Asociación 
Máximo Gorki: Marqués de Valada
res 14, 1 º (Vigo).+ 
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A grandes 
superficies, 
grandes 
remédios 
•M. VEIGA 

S on xa o símbolo das folgas. As 
grandes superfícies teiman en abrir 
as portas, custe o que custe, ainda 

que non teñan clientes. "Abren por mili
táncia", comenta o líder da CIG, Manuel 
Mera. Semellan a nobreza no castelo a 
piques de ser derrubado por unha nova 
sublevación irmandiña. Unha nobreza fo
ránea: A/campo, El Corte Inglés, Conti
nente. 

i= un desafio. Coma se os clientes dos 
restantes dias do ano non merecesen me
llor trato que mandarlle os antidistúrbios. 
NoCorte Inglés de Vigo un cabo da policía 
nacional referiuse aos mil cincocentos ma
nifestantes que arrodeaban o edifício di
cendo que "só hai insubmisos e ce/farras". 
Os xefes de planta e demais directivos 
ollaban desde detrás dos cristais as balas 
de goma, mentres pasaban a man esten
dida, nervosa, por riba dunha xeralizada 
alopécia. A doce metros da porta de entra-

da de persoal un neno de trece anos era 
batido no chan por catro policias que lle 
causaban unha raxa na frente. 

Oito detidos, unha hora e média de car
gas policiais, vários feridos. Finalmente 
El Corte Inglés ten que pechar. Tamén 
pechou Continente en Lugo. "Debía pe
char todo o ano, comenta un labrego, ti
ran as nasas leitugas e tranas de Holan
da, unhas que aguantan frescas un mes. 
Seica teñen moita química ... "+ 

A xente ben informada ven a ••• 

e AMORTIGUADORES (SERVICIO OFICIAL KONI) e ALINEADO ELECTRÓNICO DE DIRECCIÓN e CAMBIOS DE ACEITE E FILTROS e 
e VENDA DE RODAS: KLEBER, UNIROYAL, MICHELIN ... e FRENOS: PASTILLAS E RECTIFICADO DE DISCOS e 

ACHEGATE A AVDA. DA FLORIDA 161, Lr 20 23 79 (3621 O VIGO) 

TRES EN RAIA 

Telexornal 
• G.LUCA DE TENA 

S e aquí non hai máis música ca 
das opinións da rádio e da tele
visión, dos diários, e o universo 

espectador baila ao seu compás, co
mo pode ser un éxito tan rotundo a 
folga xeral? 

Quen dixo que todo o que se anúncia 
por antena véndese? A manifestación 
debala coma unha marea sobre todos 
os telexornais, por riba de todas as 
mentiras prévias do transistor. O coro 
da protesta deixa en ridículo a toca do 
grilo do receptor privado. A pancarta 
sen límites da información oficial rea
parece na marcha do 27, feíta cachi
zas e repintada de contra-mensaxes. 

Non hai persoa dentro desta imensi
dade que se librase durante máis de 
corenta días dos anatemas de cal
quer emisora sobre a folga. Por eles 
sabíamos que todo o que tivese in
tención de traballar seria amparado 
polas armas; que os parados non es
tán amparados por arma nengunha e 
que un lonxano portaavións das fi
nanzas atracará o dia que os traba
lladores apresenten a sua rendición 
incondicional. 

Ternos que celebrar o grandioso fra
caso de tanta publicidade carísima 
contra a folga, disparada desde pla
tós millonários, condensada por pru
mas que se alugan a prezos de tenor 
de ópera. Termando todos xuntos 
desta lousa, e axudados por Isidoro e 
a sua máquina, coidaban tapar un bu
rato para moito tempo. O que conse
g u i ron é multiplicar as tobeiras e 
acompasar a respiración da protesta. 
Esperaban a rendición universal e 
apareceulles un país enriba da silla. 

Desconfíen sempre dos loros de repe
tición que senténcian esa parvada de 
universidade para ricos de que aquí 
deixamos de pensar hai tempo porque 
a televisión xa pensa por todos nós. + 

VoLVER AO REGO 

U 
n xornalista da Rádio Galega 
entrevista na mañá do Dia da 
Folga aos correspondentes de 

dous periódicos: un inglés e unha nor
te-americana. -Pero, nos Estados 
Unidos o direito de folga está recoñe
cido na constitución? -Non estou cer
ta, mais coido que si. Hai unha histó
ria de folgas bastante grande no país. 

Outros loros doutras emisoras e mais 
das televisións fan mención repetida á 
que a folga é un direito constitucional. 
A reiteración dunha evidéncia vóltase 
sospeitosa. Se cadra, igual que sobran 
os sindicatos, na mente dalguns tamén 
está suprimir o direito de folga. Tímida
mente ainda, peden unha regulación. 
Alguns suxiren que se fagan os Do
mingos ou en horários tora do laboral 
ou con tantos servizos mínimos que 
non se "prexudique" a ninguén. 

Están confundidos. A folga é moit9 
máis que un direito constitucional. E 
un direito humano, como a liberdade 
de expresión e o direito ao traballo. A 
este paso haberá ·que reclamar a 
Amnistía Internacional.• 




