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Coas primeiras retencións de pagamentos sobe a temperatura do conflito da cuota láctea

Ferve o leite galego
A aplicación da supertaxa, a sanción por produdr por riba da cuota asignada, puxo aos gadeiros galegas nunha situación
comprometida e levounos a deixar de subministrar ás empresas lácteas, as encarregadas de cobrar a penalización. A consecuéncia
última é o desabastecimento e debilitamento da indústria autóctona, algo que poderia marcar o fin do sector na Galiza.
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MARTA CAPOTE

XENTEDE
MALAMORTE
Alfonso Álvarez Cáccamo

Miguelanxo
Prado:
1
0s debuxantes
non somos
populares, ainda
que nos prémien'

Joaquim Arenas:
1
Se o Estado é
plurilingüe, por
que un madrileño
non ha saber
catalán?'

O asasinato de
Nigrán reabre
a sospeita sobre
actividades
irregulares na
policia viguesa

"Nós non concebimos unha
Catalunya sen catalán, é parte
do noso ser como país, e así o
recoñece o Estatuto". Quen isto afirma é Joaquim Arenas, director desde 1984 do Servei
d'Ensenyament del Catalá da
Generalitat de Catalunya, e estivo toda esta semana explicando a proposta normalizadora do catalán no ensino, en
conferéncias organizadas pala
Mesa pala Normalización Lin(Páx. 14-15)
güística.

Os dous axentes da Escala Básica da Policía acusados do cuádruple asasinato de Priegue-Nigrán tiñan pasado polo País Basca, e esta circunstáncia merece
un subliñamento especial nas
versións que deixan trascender
os seus compañeiros á marxe da
información oficial sobre o tráxico
suceso. Tamén, pode engadirse,
as dotacións policiais de Vigo hai
tempo que viven baixo sospeita
e, se cadra, esa traxédia de Ni(Páx. 5)
grán abonda nela.

1

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 morte.

galaxia

A obra Trazo de Xiz de Miguelanxo Prado conseguiu o Prémio
Alph'art ao mellar cómic estranxeiro no XXI Salón de Angulema, o máis importante a nível
europeu. Con este recoñecemento, ao autor galega prémianlle unha calidade evidente,
incorporándoo ao fato de primeiras figuras no denominado noveno arte. Este álbum xa tora
galardonado ca prémio anual na
Franza dos libreiros especializados en cómic.
(Páx. 19)

Non hai gadeiro na
Galiza que non teña
problemas coa cuota
láctea, nen empresa
autóctona que non
tema a sua
desaparición por
mor da supertaxa. O
Governo aplicou a
mellar receita para
acabar co sector:
enfrentalo, daquela
ás centrais deulles o
mandado de recadar
a supertaxa para
desviar o conflito.
Mais ninguén caiu
na trampa e o sector
leiteiro uniuse con
fortaleza.
en
<(

As explotacións industriais son as que ~
máis padecen os problemas de S2
superar a produción designada <

O Estado, a Unión Europa e as multinacionais aliadas
para se faceren cos mercados do leite galega

A cuota láctea -limitaba a produción,

a supertaxa proíbea de feito
H.VIXANDE - X.C.GARRIDO

No mes de Decembro as sete
vacas Maria do Carme Quinteiro,
de Riomao, en Loimil, sobrepasaron os 22.000 litros de leite por
campaña que tiña asignados de
cuota. Maria do Carme está sen
cobrar, mais a sua láctea estalle
a recoller o leite. Nestlé non paga, outras empresas si. "Teño
sete vacas e cada unha ven a
producir 4.000 litros ao ano, a
conta da que tiña que ter unha
cuota de 28.000 litros", comenta.
Ante a posibilidade de que o Estado en conxunto supere o límite
de produción leiteira que lle asignou a Unión Europea, o Governo central ven de aprobar un decreto que autoriza ás leiteiras a
penalizar aos gadeiros cunha
cantidade de 50 pesetas por litro
producido por riba da sua cuota
individual. A retención é discrecional e a leiteira decide se a
aplica ou non. É a supertaxa,
unha sanción que xa non é novidade no noso agro e que está a
ter resoáncia en todo o país.
"A partir de agora, senón pagan,
eu non subministro máis leite",
di Maria do Carmo. As 50 pesetas de sanción rondan o prezo
do leite. Moitos gadeiros están
atrapados polo exceso de produción. As pequenas empresas
lácteas galegas, tamén. No ca-

so de Maria do Carmo hai unha
alternativa: ou entregar o leite
á Nestlé sen cobrar apenas nada, ou bebela. "Non podo facer
queixos nen consumila, terei

que tirar con ela", láiase.
Os pequenos produtores -Maria do Carmo xa non entra nesta
categoría- pasáronse ao queiPEPE CARREIRO

xo e tiraron cos prezos deste
produto, que agora véndese sen
control sanitário.
A Mariano Pazos, de Aranga, re-

téñenlle o pagamento do que
produce desde Decembro. A sua
cuota é de 72.000 litros e vai polos 80.000. A empresa láctea
quere forzalo a asinar un contrato mercantil para que pague a
supertaxa en seis prazos, de
non cumprir hipotecaria a sua
cuota. "Se pensan que vou cair
na trampa están tolos", indica.
As empresas, ao ter soberanía
para a aplicación ou non da supertaxa, teñen nas suas mans
aos que se sobrepasaron e queren seguir producindo. Se Mariano non aceita eles non pagan.
Noutros casos as leiteiras esixiron aos produtores un aval bancário por si superan a sua cuota. "Problemas coa cuota témolos a maioria", di Xoán Xosé Senín Durán, de Bendesa-Orazo.
O seu caso é peculiar por canto
problemas persoais obrigárono
a reducir drásticamente a produción; unha vez recuperado voltou a ter un ritmo de produción
alto. "Por isto para esta campaña déronme unha cuota de só
9.000 litros, cando vou polos
30.000. Agora teño 9 vacas e
proxectos de ampliar. Para producir 9.000 litros sobran duas
vacas e iso non dá para viver".
Senín tivo retido o pagamento
pola sua produción e mantén un
contencioso administrativo co
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Na Europa todo son excepcións
Os gadeiros galegas non entenden porque a eles se lles
aplica a cuota láctea. ltália non
comezou a intentar a sua fixazón até a actualidade e ainda
asi camiña amodiño. En Portugal o acorde de entrada na
Unión Europea salvaguardou
este sector e demorou a aplicación da cuota até que o país
non se autoabasteza. Alemaña
acadou subvencións europeas
para retirar o excedente de
manteigas e queixos que ela
mesma xerada. Tras a unificación do Leste co Oeste, os excedentes foron destinados ao
Leste, que pacedia unha grave
crise, e eses mesmos sobrantes foron novamente retirados

do mercado meiante subvencións comunitárias.

A1emaña, ltália e
Portugal, por unha
razón ou outra
non están
sometidas
á cuota de
produción leiteira

A adquisición dun tractor na
Alemaña non está gravado co
·1vA, na Galiza aplícase un
15%. Os créditos son máis baratos na Europa rica. Os subproductos e piensos cos que
os holandeses, alemáns, belgas e daneses alimentan o seu
gado están sufragados parcialmente polos cartas públicos,
mentres no noso país págase
todo a valor real e só se subvenciona o abandono de explotación e a plantación forestal
de eucaliptos. Na terra das
centrais hidroeléctricas en moitas comarcas de Lugo os gadeiros teñen que muxir co tractor porque a poténcia que subministra a Fenosa non chega. +
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Está sobredimensionada
a Danone ou Volkswagen?
Os gadeiros galegas non saben de libre competéncia,
esquecérono. Antes do 86, cando a entrada do Estado na Unión
Europea, Galiza tíñase feito cun mercado no Mediterráneo e
Madrid a base de traballo para ser competitiva e colocar a sua
produción frente a outras empresas da península e de fara.
Pero no 86 cambiaron as tornas e o Tratado de Entrada na UE
supuxo para o Estado español unha limitación na produción
leiteira, cando o seu consumo interno non estaba coberto . Galiza
foi a grande prexudicada.
Coa imposición da cuota láctea unha parte do mercado español
reservábase para a produción doutros estados de Europa.
Galiza non participaba do xogo do reparto con condicións
semellantes aos outros; en realidade era vítima da
discriminación por activa e por pasiva.
Todos os estados que compoñen a Unión Europea teñen
algunha excepción que garante a pervivéncia de un ou de máis
sectores ou áreas estratéxicas, o Estado español tamén , pero o
leite non está entre eles. Por riba, o Governo peca dun
europeismo mal entendido que o leva á constante renúncia á
defensa dos intereses interiores, entre os que Galiza non está
considerada. A UE é todo menos liberal , o intervencionismo é a
norma, pero é un intervencionismo alemán , francés, danés e
nunca sureño. lsto é algo que se ten denunciado de cote.
Por activa, o leite galego sofre a discriminación porque o Estado
pon todas as trabas á consolidación do sector. A limitación para
a sua expansión é a eiva máis grave: a supertaxa é a sua
.expresión actual. Pero non é o único atranco ; cando as nasas
centrais leiteiras están a piques de quedar desabastecidas as
multinacionais teñen o camiño expedito para penetrar no seu
mercado histórico. O Governo é complice. No futuro seguiremos
a consumir leite producido na Galiza, ainda que elaborado en
plantas de propriedade estranxeira, pero os nasos mercados, os
que de verdade nos dan a riqueza, mudarán de mans.

Governo para tratar de que se
iie recoñeza unha cuota maior.
"Ademais , como a supertaxa págase en Ecus, a devaluación da
peseta encareceu esta sanción",
protesta Senín.

Por pasiva, somos perdedores porque o Estado nega axudas
que outros si teñen. O leite dunha vaca alimentada con penso
subsidiado polo Estado, aclimatada con petróleo subvencionado,
muxida con maquinária que non paga IVA, como sucede en case
toda Europa (menos aqui), é, á forza, máis barato. Se ademáis
hai que transladalo ao mercado através de camiños de trazado
sinuoso e piso deteriorado, cando outros teñen autoestradas que
cruzan a península de Norte a Sul, podemos falar de que a nosa
existéncia é miragosa.

Zafarse como sexa
Segundo Rodríguez, de Portomarin, logrou zafarse de pagar a
supertaxa porque un viciño cedeulle a sua cuota: "el tivo problemas coa tuberculosa e deixou de producir; daquela eu decateime e fun onda el para que
cedese a sua cuota entanto non
recupera produción", asegura.
"Moitos gadeiros recorren, en
realidade, ao aluguer, algo que
é ilegal --Oi Xabier Gómez Santigo, do Sindicato Labrego Galega. Pódese ceder a cuota, pero
non comerciar con ela. Hai unha
prática especulativa constante
que é consecuéncia da existéncia da própria supertaxa".
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Contado, tanto Segundo Rodríguez como o seu viciño recorreron a un método que evita a
penalización por producir de
máis ou de menos. "Se superas a cuota tes que pagar a supertaxa, se baixas litros perdes
cupo e se queres aumentalo
tes que producir máis , algo que
está sancionado", protesta Xoán Xosé Senín, sinalando unha
contradición que denúncian ,
sobretodo, as explotacións industriais.
O SLG asegura ter constáncia
de retencións de camións cisternas no Concello da Pasteriza. Estes actos son obra de incontrolados aos que Danone
descontou a supertaxa. Segundo o SLG, as retencións remataron unha vez que os gadeiros recibiron o seu diñeiro. Danone asegura que esta información é falsa, mentres Lídia
Senra di que "é natural que
oculten isto, porque é un desprestí x io para eles". A Nos a
Terra non foi quen de localizar
a nengun dos supostos impli-

Proba elocuente de que a supertaxa compromete seriamente o
futuro donoso leite e que pon baixo seguro risco de perda do
seu mercado diante das multinacionais é que a empresa pública
Complesa está a desobedcer ao Governo e non aplica esta
sanción aos seus subsministradores.
Os gadeiros e leiteiros que agora xuntos reclaman ante o
Governo a suspensión do pagamento da supertaxa son os
supervivintes do Medúlio: outras comunidades leiteiras do
Estado xa renunciaron a reivindicar o direito a producir, nós
estamos no canto de facelo.
De momento hai mobilizacións convocadas, pero resoan os
pronunciamentos a prol dunha taiga xeral agrária, se ha explotar
isto que sexa por obstinarse en producir, non por renunciar a
facelo .+

ANOSA TERRA

'A UE está
deseñada para que
as multinacionais
estexan protexidas
pala intervención
estatal e que nós,
os produtores,
paguemos esa
intervención"

cadas na retención e o Govern o Civil de Lugo afirma que
non ten constáncia de nengun
feito semellante.

A ditadura
das multinacionais
A ditadura das multinacionais
tamén é denunciada por todos
os elementos deste sector produtivo no naso país. As centrais
leiteiras galegas corren o risco
de desabastecimento, as multin ac i onai s non; neutras ocasións , cando toparon con esa
eventualidade, importaron o leite procedente doutras das suas
plantas procesadoras na Europa. O transporte encarece o
produto, pero os resultados a
prazos meios son moi rendíbeis.
"Como van cumprir as leiteiras os
seus compromisos se quedan
desabastecidas?", pergúntase
Mariano Lema, do Sindicato Labrego Galego. "As compañias galegas van perder cuota de mercado diante das multinacionais,

vanse debilitar e rematarán por
cair nas suas mans", continua a
dicer Mariano Lema. Larsa, que
tiña o 30% do mercado na Galiza, é agora da Unión Leiteira
Normanda. Leyma, antes outra
das grandes, vendeu a fóra a metade do seu capital. "A terceira fase seria a substitución de todo o
sector por parte das empresas e

A supertaxa
penaliza con 50
pta. por litro
producido de máis
e o prezo actual é
de 51 pta.

os produtores estranxeiros", afirma Lema. "De todos xeitos as
multinacionais teñen as plantas
de envasado na Galiza, tamén
están pegadas á terra, é absurdo
que produzan fóra e que traian o
leite desde lonxe", replica Carlos
Posada, Delegado Territorial do
Ministério de Agricultura na Galiza. Mentres Posada pronúncia
estas palabras, nunha habitación
contígua, nas instalacións do Ministério na Coruña, permanece
pechada unha parte da Mesa para a Defensa do Sector Lácteo,
trátase dos produtores, pois as
empresas están nese momento a
negociar en Madrid. "A Mesa
combina a presión social coas
conversas coa admini$tración",
aseguraba momentos antes a dirixente labrega Lídia Senra.
"Non vexo relación imediata entre a supertaxa e a invasión do
(Pasa á pasina seguinte)
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SEGURIDADE CIDADÁ

Alguns policias vigueses xa foran investigados ao ser detido o n·arco Telmo Domínguez

O múltiple asasinato de Nigrán
renova a sospeita sobre actividades paralelas
• PRIMITIVO CARBAJO

Os dous axentes da
Escala Básica da Policía
acusados do cuádruple
asasinato de PriegueNigrán tiñan pasado polo
País Basca, e esta
circunstáncia merece un
suliñamento especial nas
versións que deixan
trascender os seus
compañeiros á marxe da
información oficial sobre o
tráxico suceso. Tamén ,
pode engadirse, as
dotacións policiais de Vigo
hai tempo que viven baixo
sospeita e, se cadra, esa
traxédia de Nigrán abonda
nela.
O segredo sumarial decretado
polo xuiz arredor do caso impide
coñecer en detalle canto ocorreu
nas longas dezaoito horas que
precederon á morte, a sangue
frío, do industrial graniteiro e da
sua familia. Ainda son moitas as
interrogantes por desentrañar.
Manuel Lorenzo Vázquez, de 39
anos, e Jesús Vela Martín, de
41 , entraron na casa de David
Fernández Grande sobre as
19.30 horas do luns 31. ldentificáronse como policías, segundo
a versión oficial, e perguntaron
por David , tillo maior do industrial e un dos dous supervivintes
da matanza. David Fernández,
o filio, de 22 anos, sometérase
recentemente a un tratamento
de deshabituación do consumo
de drogas e foi el quen, tralo suceso, identificou a Manuel Lorenzo , por ter mantido unha
conversa con el, na antiga comisaria de Vigo, hai máis de un
ano, despois de ser retido nun
incidente relacionado ca tráfico
de drogas. A información oficial
remata aí, pero hai outras circunstáncias que o segredo sumarial convida a apurar.
Certamente, os dous policías
detidos pasaran polo País Basco. Manuel Lourenzo tora escolta do Delegado do Goberno nesa comunidade, e Jesús Vela,
natural de Barcelona, chegara
de Bilbao cunha sanción que o
apartaba do servizo durante tres
anos e un mes. Ninguén especifica os motivos que deron lugar
a esta sanción, que rematara
hai várias semanas. Non obstante, permanecía no que chaman "segunda actividade" -como unha xubilación adiantadapor problemas psicofísicos. Fontes de Interior salientan que ambos os dous presentan no seu
expediente profesional faltas
abondo: por mala conducta, discusións, indisciplina, absentismo laboral .. .
Nesas circunstáncias non é de
estranar que percibiran un salário minguado. En condicións normais seria dunhas 140.000 pesetas líquidas ao mes. Pero advírtese que, nomeadamente Manuel Lorenzo, moi propenso a
arroutadas e chulerías, levaba
un tren de vida que non cadraba

cos seus ingresos por
nómina, polo
que ben poderia vir dedicándose a outras actividades paralelas
que todos calan e que, sen
embargo, é
un segredo a
voces.

Servizos
paralelos
Modas persoai s á marxe,
como tintarse
o pelo ou levar un brinco
na orella, que
non sintonizaban cos critér i os de indumentária máis
comuns no
corpo policial,
as actividades
máis cuestionábeis apontan á oferta
particular de
servizos de
seguridade
por parte de
alguns policías . Dunha
banda, en loca is noctur~
nos , como
fil
discotecas, e,
pala outra, de
~
vixiáncia en
~
zonas residenciais. A de
David Fernández investira 30 millóns de pesetas en sistemas de seguridade para o seu chalet, mal sabia
Priegue, onde
que o perigo estaba tan próximo.
os Fernández
vivían e incluso construían outra
nández Grande aos seus asasixiáncia e protección?
casa, entra de cheo nasas cirnos por tratos desa índole? Necunstáncias. Coñecia David Fergociaran con el algun tipo de viO empresário porriñés dispuña

º

TIROS AO AIRE, GARDAS MARXINAIS
G.L.T.
No remate da Ditadura, os meios de comunicación
inauguraron o tratamento informativo de incidentes
entre funcionários armados e a cidadania. Previamente, a censura da Leí de Prensa Fraga facia
matéria reservada de todo o que tocase ao cumpri mento das leis entre as forzas da orde pública e
o exército.
Unha das navidades da Transición foron polo tanto
os comunicados dos governos civis dando pública
explicación do delito cometido por garda. O segredis- - - - - mo e a neurose corporativista dos tempos de Franco asentaban unha sintaxe
da ocultación pola que un
policia bébedo que se liaba
a tiros nunha barra americana se convertia nun
"axente fóra de servizo ao
que se lle disparara inopinadamente a arma regulamentar nun local público".
O sarcasmo popular non tardou en crucificar os
"disparos ao aire",, a "agresión" dunha persoa desarmada contra un destacamento de gardas ou os
axentes que "se viren na abriga" de disparar. As inxúrias contra os cidadáns implicados converteuse
nun recurso habitual. No remate, o intento pueril de
agachar as faltas dalguns axentes producía o efecto contrário porque implicaba a toda a Policía.

Catre mortos por tiro na caluga, unha testemuña
irrecusábel e os anos que correron desde o final
da censura non mellaran o estilo dos comunicados
de Interior. Os asasinos son, segundo o Governo
Civil, gardas que estaban cun pé fora do carpo,
marxinais, conflitivos, neuróticos, descentrados.
Unha rareza absoluta máis próxima do lumpen ca
do regulamento policial. Nada se di, como era abrigado, das causas das sancións nen por que estes
axentes continuaban en
activo. Esta ocultación
non lle fai ben nengun á
- - - - - credibilidade das forzas
da arde pública.

Nada se di das causas
das sancións nen por que
estes axentes continuaban
en activo.

Moitos viciños dos arredores de Vigo saben desde
hai ben anos que alguns
policias oferecian servizos
privados á proprietários de
residéncias de verán . lmpos íbe I encontrar un
exemplo máis acabado de
imposto de protección e
unha ilegalidade funcionarial máis razoabelmente
exposta á desconfianza pública. Ou Interior tala
con claridade do delito que ven de cometer dous
gardas, con todas suas implicacións, ou a vella
sombra da dúbida sobre as explicacións públicas
das fallas cometidas pala Policia se extenderán a
todo o carpo e degradarán un pouco máis a confianza no Estado de direito. +

dunha gran capacidade económica e, sen dúbida, pensaba en
protexela con medidas de seguridade : a casa que construía a
carón da que a fam ília ocupaba
actualmente e onde se perpetrou a traxédia, está dotada dun
servizo de seguridade avaliado
en trinta millóns de pesetas.
Contou nese proxecto con asesoramento policial?, estaban os
seus asasinos implicados nas
tarefas de protección? Desde lago, coñecian a sua disponibilidade económica e, nas versións
oficiosas que circulan arredor do
caso, asoman atisbos dunha relación prévia que non esgota a
esporádica, xa referida, do seu
filio David co policía Lorenzo
Vázquez.
A dotación policial de Vigo, por
outra banda e salvando as individualidades de rigor , non asemella contar con toda a confianza nen sequer dos seus superiores en Madrid. Lémbrese o
"caso Telmo's" e mesmo as
máis importantes operacións
contra o narcotráfico, das que
os servizos policiais vigueses
foron excluidos.
Asemella precipitado, por simple, determinar que ambos os
dous policías pensaban realizar
a masacre o luns pala tarde,
cando se apresentan na casa: a
cara descoberta e identificándose coma policias, deixando tras
de si un rastro doado de seguir.
Despois pasaron 18 horas -moitas horas do demo- sobre as
que pesa o segredo do sumário.
Cal foi o proceso de negociación do resgate? Houbo vexacións? Como é posíbel que até
a unha da tarde do día seguinte
non se acade nengun tipo de
arranxo? ...
Todas son perguntas polo de
agora con resposta agachada.
Cando finalmente o asesor fi nanceiro de Fernández Grande
chega cos 20 millóns requeridos,
os policías están identificados
palas suas vítimas. Foi iso o que
os determinou a matar a toda a
família? Senllos tiros na caluga e
cun coxin polo medio para evitar
o estrépito dos disparos ...
A Garda Civil encontrou sobre o
chan os carpos do empresário,
David Fernández Grande, de 58
anos; da sua muller, Pilar Sanromán Fernández, de 48; da tilla
de ambos, Marta, de 26, integrada xa ás tarefas da empresa
paterna, como o seu irmán David, e da asistenta, Ana Isabel
Costas Piñeiro, de 23 anos,
quen chegara á casa ás dez e
media da mañá.
Mais fican dous testemuñas de
excepción. Os tillos, David e
Pedro, de 22 e 14 anos, puideron ceibarse das ataduras e pechar a porta da habitación na
que foran encerrados polos secuestradores: eles puxeron directamente á policía sobre a
pista dos seus compañeiros
asasinos, que na noite do martes eran detidos nas suas casas
despois de cear nun restaurante da cidade: Jesús Vela estaba
a baixar o lixo como o máis comun dos cidadáns. •
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Carlos Posada, Delegado do Ministério de Agricultura
'A supertaxa non compromete o futuro do leite galega'
"Se hai supertaxa é porque
non hai risco de desbastecimento", asegura Carlos Posada, o Delegado do Ministério
de Agricultura. O temor expresado pelas centrais galegas a
non poder cumprir os compromisos cos seus clientes é golbalizado por Posada, que estima que no caso de os gadeiros que superaron a cuota non
entregaren leite por aplicación
da supertaxa por parte das
empresas, sempre haberá outros que si o fagan, "a cuestión
é que compitan para localizar
a eses produtores. O que está
claro é que se hai excedentes
non pode haber desabastecimento . Outro dado é que o
prezo do litro de leite está alto.
O que estou facendo é sinalar
contracións no discurso dos
membras da Mesa".
Pero a libre competéncia á que
alude Carlos Posada non está
fundamentada sobre o mesmo
terreo para todas as empresas
(Ven da páxina anterior)

noso mercado por parte das
multinacionais". Xosé Turnes,
Director de Aprovisionamento
de Leyma mónstrase moderado
na sua análise, pero recoñece
que si "hai certa desvantaxe entre as empresas galegas e as
multinacionais, ainda que esta é
por cuestións de coñecimento e
introdución nos mercados". Porén, Turnes manifesta medo a
un desabastecimento frente ao
que as transnacionais nada teñen que temer.
"A cuestión de fundo é que a UE
está montada de modo que as
multinacionais están protexidas
pola intervención do Estado e
nós, os produtores, coa supertaxa pagamos esa intervención",
indica Xoán Xosé Senín.
Os planos estatais permiten á
Galiza autoabastecerse, pero os
seus mercados tradicionais, no
Mediterráneo e Madrid, quedan
para os franceses e en xeral para os outros europeus. Cando a
Carlos Posada recórdaselle que
o Estado español é deficitário
en leite o Delegado do Ministério esgrime que a produción da
Galiza triplica o seu consumo.

leiteiras, recordan as centrais e
os sindicatos.
"Hai empresas con planos de
expansión, esas si poden quedar desabastecidas, pero é un
problema individual desas casas, non de todo o sector", asegura o Delegado do MAPA.
"Frente á política de crecimento
individual, está a alternativa da
agrupación de empresas, un
exemplo é o grupo lácteo galego", di Posada, ainda que nen
o Governo central nen o autonómico monstraron preocupación por esta cuestión até que
Larsa caiu nas fauces da Unión
Leiteira Normanda, coa complicidade da Xunta da Galiza, segundo denunciaron repetidamente os sindicatos.
Frente á afirmación de Carlos
Posada de que non hai riscos
de desabastecimemto no panorama leiteiro galego, un feíto contradi o argumento:
Complesa, de Lactária EspaO recollido é o chamado leite
negro. Actuacións como as de
Montouto provocan un dobre
prexuízo: por unha banda deixan aos produtores reais sen
probas de que leite era deles, e
por tanto non teñen direito á
cuota, e por outra banda déixaos desprotexidos frente aos intermediários, que poden aplicar
os prezos que decidan e que se
apróprian da sua cuota.
"Eu xa non aceito carta negro",
resposta Maria Rosa Santos
Mañá, tamén viciña de Castrotión, Oca. Durante nove meses
estivo producindo leite negro,
pero tras un recurso cuxo resultado considera surprendentemente positivo, conseguiu un
aumento substancial na cuota
asignada e non está disposta a
perder direitos.

ñola, unha filial de Tabacalera
e participada maioritariamente por capital público, ven de
facer caso omiso ás directrices da administración e decidiu non reter aos seus subministradores a parte correspondente da supertaxa. Se nun

O Estado impón
o cobro da
supertaxa pero
Complesa, unha
empresa pública,
non o fai porque
teme quedar
desabastecida
No canto de que este ano non
se aplique a supertaxa, algo
que defende a Mesa e que o
Ministério nega que se vaia a
producir, Maria Rosa Santos
estima que "iso só é retrasar a
solución a un problema que é a
existéncia da cuota láctea". Para Mariano Lema, do SLG, a rixidez do sistema facilita a su-

Superar a cuota
está penalizado e
non chegar
significa a redución
de asignación

princípio Complesa si escoitou e cumpriu
as ordes que
viñan de arriba, ven logo
recuou: as
amenazas proferid as polos
provedores de
non aprovisionar de leite á
central do Estad o comprometian o futuro
dunha empresa que pode
rematar no
sector público
galega, se Fe1i pe González
se avén a vende la, cando o
solicite Manuel
Fraga na sua
reunión do dia
13 na Mon cloa. As pretensións do presidente Fraga son que pase a

formar parte do grupo lácteo
galega .+

pervivéncia dos grandes e impede que os pequenos aumenten o seu volume.
O nível de graxa no leite tamén é
motivo de queixa. As leiteiras
exisen un mínimo do 3,7%, en
caso contrário penalizan ao produtor cunha baixa no prezo. Pero
en moitas ocasións a cuota asignada estabelece unha densidade
que en porcentaxe de graxa é do
3,6 ou menos. "Se produzo por
riba dos 3,6 teño que pagar a supertaxa, pero se non chego a 3,7
penalízame á central", explica un
gadeiro da Terra Cha.
No cálculo da cuota que corresponde a cada productor é decisivo o concurso das centrais leiteiras e os erres son constantes.
Outro gadeiro, viciño do anterior
-nengun dos dous quere iden-

tificarse por temor ás represálias da empresa recolledora- tiña unha média de porcentaxe
de grasa en torno ao 4 por cen ,
pero a cuota deste ano indícalle
que non debe sobrepasar o 3,6.
"Eu perdo miles de litros por esta razón ". A cuota mídese en
quilogramos, pero é traducida a
litros. O volume depende da
densidade, de aumentar a porcentaxe de grasa diminue a
cantidade de litros porque aumenta o peso, que é o verdadeiro baremo. Os litros cos que
contaba este gadeiro son, agora, moitos menos. "Lácteos Lence trabucouse -asegura o prexudicado-, pero non creo que
ese leite que produzo de máis
por esa razón vaia para a algures, mais ben sospeito qu e se
perde, que nen sequ er é aproveitado pala empresa". +

d~ dividir o sector fomentando

Leite negro
"Nós non producimos legalmente porque o repartidor quedou
coa nosa cuota", comenta Xosé
Barcala Pereiras, viciño de Castrotión , Oca. Situacións como
esta reprodúcense con frecuéncia. A intermediación de recolledores independentes está a provocar desamparo sobretodo entre pequenos gadeiros, produtores do leite quente que carecen
tanque de trio porque a sua dimensión impídello e que teñen
no leite un complemento de renda e un refuxo frente á crise. O
recolledor declara o leite como
produción própria, asi elimina
gastos; en teoría a cámbio entrega unha factura conforme
houbo unha transacción. Pero
nunca é asi. "Montouto (o intermediário que recolle a produción de Xosé Barcala) pediunos
pagar en negro durante dous
meses, pero xa van para nove",
asegura o prexudicado.
.
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•Estados Unidos
pode atacar á
República de
Corea
Segundo afirmou o voceiro do
Ministério de Asuntos Exteriores
da República Popular de Corea,
EE. UU. está a preparar unha
intervención armada contra este
estado. A Administración
norteamericano enviou dias
pasados urxentemente a Corea
do Sul ao director da CIA, para
facer os preparativos da guerra,
segundo a administración de
Pyongyang.
Estes preparativos prodúcense
despois de que quedasen rotas
a terceira ronda das conversas,
ao querer a Axéncia da Enerxia
Atómica, controlada polos
EE.UU, inspecionar todo o
território sen limitacións. Ambos
governos acordaran que os
Estados Unidos cancelarían os
exercícios militares donde
ensaia a invasión de RPdC,
Sprit-94, mentres que Corea do
Norte aceitaría a inspeción das
armas nucleares nunha esfera
limitada.+

• EE.UU reconece
implicitamente
ao Sinn Féin
A viaxe de 48 horas de Gerry
Adams, líder do Sinn Féin
irlandés, aos Estados Unidos,
tivo moita máis repercusión do
xa importante feíto de que se lle
concedese o visado. En
círculos políticos interprétase
esta permisividade do Governo
americano como un claro apoio
ao proceso de paz emprendido
no Norde de Irlanda. Clinton xa
anunciara que apoiaria este
proceso ao dar a coñecer o
acordo entre Dublin e London.
A viaxe colleu maior realce ao
ser recibido o líder nordirlandés
por senadores e congresistas
americanos, pero sobre todo
cos representantes do influinte
grupo de presión de
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•Guerreiro
convencido de que
UGnonse
integrará no BNG

•Solicitan a demisión
do Alcalde da
Gudiña

Anxo Guerreiro,
coordenador de Esquerda
Unida na Galiza, mostrou o
seu convencimento de. que
Unidade Galega non se
integrará no BNG, pois as
bases dos seus antiguos
aliados "non están de
acordo". Comentou tamén
que "ainda que en UG hai
partidários de integrarse no
BNG, hai moitos que non
están por este labor".
Guerreiro avogou pala
pervivéncia da coalición UGEU "como proceso de
reagrupamento da esquerda
nacional galega".

O BNG ven de pedir a demisión do alcalde da vila ourensán da Gudiña por
supostas implicacións en irregularidades da sucursal da Caixa Galicia da
localidade, da que está apartado por
irregularidades desde o pasado Novembro.

O lider de UG, alineado cos
postulados de Nicolás
Sartórios, e os renovadores
que pretenden un
entendimento co PSOE,
afirmou que para os
comícios europeus o seu
inimigo será o BNG,
anunciando que en Marzo
celebrarán unha xornadas
nas que participarán os
eurodiputados de IU.

norteamericanos de orixe
irlandés. O ministro británico de
Asuntos Exteriores evitou
criticar a concesión do visado,
ainda que London non gustou
deste xesto americano. Os
unionistas, pola sua banda,
mostráronse moi contrariados.
Adams afirmou que para lograr
a paz é ceseráio un desarme
integral en Irlanda do Norde e
que o IRA non podía ir a un
desarme unilateral sen que
abandoase este território o
exército da Grande Bretaña e
non aceitasen os unionistas ·
tamén ese desarme.+

•Coalición ,Galega
concorrera
coPNV
Coalición Nacionalista é o nome
da candidatura que, liderada
polo PNV, integrará tamén a
Coalición Galega, para
comparecer aos comícios
europeus a celebrar o 12 de
Xuño. Con eles integraran a
candidatura membros de
Coalición Canári e Unión
Valenciá.

Esta vez hai cámbios a respeito
de hai catro anos. Se conseguir
2 deputados un será
permanentemente do PNV; se
só conseguen un único
representante, turnaranse en
Bruxelas cun tempo que se
estipulará segundo os votos
conseguidos en cada
demarcación.+

• Mário Conde
expedientado
O Banco de España
expedientou a Mário Conde e á
equipa reitera do Banesto.
Estes directivos bancários terán
que responder co seu
património personal se o banco
central atopa irregularidades na
sua xestión, unha das cales
seria o de pintar os balanzas. A
decisión que viña senda
demandada polos sindicatos e
forzas progresistas, tomouse ao
dia despois de que o banco
comezase a cotizar de novo na
bolsa. As previsións eran de
que cotizase a menos de 500
pesetas, pero a cotización das
suas accións acercáronse as
800. Ainda asi, perderon máis
de dous tércios do seu valor.+

Dentro do proceso
precongresual de Unidade
Galega, na asemblea de
Vigo impuxéronse teses
contrárias á entrada no
BNG , que a agrupación
defenderá no congreso a
celebrar o mes que ven.•

• Folga en
Cama riñas
Toda a vila de Camariñas
quedou paralisada o 2 de
Febreiro por unha folga para
protestar contra o consumo
de drogas e a delincuéncia.
A folga apoiada polo póprio
alcalde e pola dereita
tradicional da vila, que se
opuxeron tenazmente á
folga xeral da semana
pasada, ia dirixida contra do
Governo Civil, de quen
demandan máis efectivos
policiais "para controlar a
drogadictos e a
delincuentes". A
governadora contestou que
son bastantes os etectivos
pero en Camariñas
consideran moi poucas as
detencións que se practican.
Afirman que moitos
drogadictos se trasladaron
desde o Sul á Costa da
Morte e que tamén se
trasladaron as descargas
para esta zona.•

Segundo informa Xoán Carlos Silva o
afastamento de Guillermo Lago á frente da sucursal da entidade de aforras
precisa para o BNG da Gudiña dunha
aclaración pública porque "o alcalde
non pode estar baixo sospeita permanente". A frente nacionalista considera
que o siléncio tanto do alcalde como
do Partido Popular ao que pertence,
abonda na sospeita, e dirixiu un escrito á alcaldía pedindo aclaracións públicas e en caso contrário pedindo que
demita.+

• Peden que as
mulleres dos
pescadores estexan
na Comisión de
Seguridade
A Rede Galega de Loita contra a probeza e a exclusión social (REGAL),
pediu ao Consellerio de Pesca que integre a unha das suas organizacións
aderentes, a Asociación de Mulleres
Rosa dos Ventas na Comisión de Seguridade e Salvamento Marítimo.
A REGAL considera que a desintegraicón social , familiar e de marxinación
persoal derivada das condicións de
traballo a bordo é motivo máis que dabondo para que as mulleres dos mariñeiros teñan voz na comisión "porque
o resultado de deterioro físico e psíquico afecta directamente ás famílias e
sobretodo ás mulleres que seguen a
vivir como autént icas viúvas de
vivos.+

•Alegatos contra
as minicentrais
Adega e a agrupación ecoloxista Outeiro do Carballiño , tañen apresentado
alegacións contra o proxecto de construción dunha minicentral denominada
Pozo da Fábrica no Río Arenteiro. No
seu pliego de conclusións os ecoloxistas consideran que o informe sobre
efectos ambientais carece dun estudo
sobre a pluviosidade da zona e o caudal do rio que fai inviábel nengun proxecto deste tipo; non se estudan os
vertidos que provocaria a central nen
outras fontes de contaminación que
orixinaria como ruidos, olores, emisións luminosas, eutrofización, turbiedades, desmontes e resíduos vários;
non estudan o efecto sobre a fauna
nen sobre a vexetación pola elevación
do nível das augas.
Segundo Adega e Outeiro o informe é
completamente insuficinte e mesmo
contraditório, como cando indica que
non se contemplan obras de acceso
ou instalaciósns temporais "cando por
outro lado fálase de rexeneración con
espécies arbustivas e árbores nas zonas castigadas por movimentos de terras cando noutro apartado din que
non haberá tales movimentos. Rematan por pedir que a Comisión Galega
de Meio Ambiente informe negativamente o proxecto "que causaría un dano irreparábel no meio ambiente da
zona".+

GALIZA E M NDO

-------------------------

DEBATE NO PSOE
A dimisión de Sánchez Presedo como
Secretário Xeral do PSOE na Galiza e
portavoz parlamentar estivo auspiciada
polo vicepresidente do Governo
español, Narcís Serra, ca obxectivo de
evitar a dispersión e procurar apoios
dos que non estañan de acordo con
Francisco Vázquez. Desde a Moncloa
pretenden tamén que a delegación
galega acuda ao Congreso por
separado.

Sánchez Presedo non dimitiu
até que os colaboradores de Felipe González
llo pediron:
ANXO IGLESIAS

A operación estivo auspiciada por Narcís Serra

Sánchez Presedo dimitiu para permitir
un reagrupamento frente a Francisco Vázquez
•A. EIRÉ

O intento de restarlle delegados
galegas aos guerristas foi o que
levou a Sánchez Presedo a presentar a dimisión de todos os
seus cargos no partido, incluindo
o de portavoz parlamentar. Desde Madrid, o próprio Narcís Serra, fíxolle ver como coa sua permanéncia ao fronte do PSOE
galega, Presedo, estaba restándalle apoios a Felipe González,
polo encirramento persoal existente con outros dirixentes como
Francisco Vázquez.
Un membro do staff do PSOE
galego explicábanos como "as
diferéncias persoais están sobranceando xa en Galiza a loita
política sen que aqui haxa xeito
nen maneira de reconducilas.
Ollábase a Sánchez Presedo
como un atranco para calquer
entendimento posíbel no congreso a celebrar o próximo mes
en Madrid. Presedo marchou
doido por tanta traición, pero tamén para facerlle un servício ao
partido. Moitos agora xa non terán disculpas para apoiar a Felipe González e terán que aclarar
as suas posturas".
Ainda asi, este dirixente socialista tiña que recoñecer que "posiblemente fose moito millar que
Presedo dimitise despois de terse celebrado as eleicións". Non

está de acorde con aqueles que
afirman no partido que a sua
continuidade se debeu máis ás
loitas internas de Madrid que ás
necesidades do partido na Galiza, ainda que entende que "como Secretário Xeral non podia
xogar o papel que el gastara, senón que tiña que estar en censonáncia coa direeción de Madrid
e a dirección estatal apoiouno".
Desde o chamado sector vazquista afirman que "a orden de
dimitir deulla Serra desde Madrid despois da derrota sufrida.
As bases que, por primeira vez,
se manifestaron democrática e
publicamente descalificárono totalmente. Quedou demostrado
que o partido na Galiza non está
con Antolí n e para Serra xa era
só un atranco" .

Recompor o panorama
Os distintos sectores en puxa
dentro do PSOE galega están a
tomar posición cara o congreso a
celebrar en Compostela na mes
de Maio. Se os vazquistas están
seguros de poder tomar a dirección do partido despois do trunfo
acadado na eleición de delegados para o congreso estatal, desde o chamado sector renovador
agardan que xa no mes de Marzo en Madrid queden despexadas as dúbidas no PSOE, con
González como lider indiscutíbel.

Consello de Administración.
Presidente: Francisco Carballo. VlcepN!sldente:Xaquin Acosta
Consellelro Delegado: Xosé Fernández Puga.
Secretérlo: Manuel Valga. Vogals: Francisco Torrente, Cesáreo
Sánchez, Xosé M1 Dobarro, Xosé M 1 Salgado e Carlos Xohán
Diez.
Director: Alfonso Eiré López

Correspondentes: A. Prieto (A Coruña), Manuel Vilar (Santiago),
H. Sanfiz, M• X. Arias (Ferro!), F. Arrizado (Lugo), X. Castro Ratón
(Vilagarcia), Antón Malde (As Mariñas), Anxo Rosende (Ortega!),
X.M. Suárez Estévez (0 Condado Baixo), H. Naval (A Mariña), X. López
Témez (0 Bierzo), G. bocampo (Valdeorras), Paulo Naseiro (Terra
Chá), X'..M. Santiago Cagigao (Barbanzal), Manoel Bello (A Montaña),
Manuel Diaz (Melide), Xosé R. Castro (O Carballiño), X. Gabriel Pacin
(A Fonsagrada), A. Dlaz Amor (Ribadeo). M.A. Torres (Verin), Pilar
Saavedra (Monforte), Daniel Lazaré, Pepe Rei (Euskadi), M. Rodríguez

Desde o sector renovador afírmase que defenden as teses de
"Serra, Leguina e o próprio Felipe González. Somos unha piña
e estamos como a maioria do
partido a nível estatal".

O intento de restar
delegados aos
guerristas levou a
Presedo a
presentar a
dimisión de todos
os seus cargos no
partido.
A secretária xeral do PSOE vigués, Dolores Villarino, anunciou
que os cinco delegados vigueses renovadores, acudirán a Madrid pola sua canta, cando Carlos Príncipe tiña anunciado que
se integrarian coa maioria. Villarino, que xustificou a medida
porque "nos deixaron á marxe
na convocatória de delegados",
afirmou tamén que "nós estamos

con Felipe González e apoiamos
as suas teses, outros din que o
apoian, pero logo votan en contra do que el defende".
A comarca de Vigo pretende xogar un papel próprio no congreso
galego. Villarino destacou que
"na Galiza fan falla noves líderes
que non tiveran nada que ver
con procesos anteriores". Para
os vigueses, Carlos Príncipe poderia ser un futuro candidato á
presidéncia da Xunta ou a secretário xeral. Ambos bandos están
na etapa da percura de alianzas,
co grupo de Ceferino Diáz como
os elementos máis codiciados.
Desde o lado de Francisco Vázquez están a pensar en González Laxe como un dos elementos
integradores, ainda que se tala
tamén de Pérez Touriño.

Eleición da xestora
Pero antes de que cheguen os
congresos, o PSOE galega ten
que dotarse dunha xestora a
xeito de dirección, ao quedar
como único órgano o Comité
Nacional. As diferencias tamén
son evidentes entre os distintos
grupos cara a constitución deste
organismo transitório sen que
cheguen a un acorde para definir a sua composición. As diferéncias están tanto no xeito de
constituir a xestora como nas
funcións que vai ter esta.

ANOSA TERRA

Empresa Xornallstlca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A.

Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa,
Horácio Vixande, Anxo Iglesias (fotografia).

Pensan que asi terian a lexitimidade necesária para dirixir o partido na Galiza. A demisión de
Presedo axudaríaos a gañar o
próximo congreso galega.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

O sector vazquista apresentou
o mesmo dia da dimisión de
Sánchez Presedo unha candidatura de dezaseis membros
que non foi aceitada. Un dos
membros máis destacados deste sector, o ex secretário de organización, Xosé Nogueira, afirmou que non é bo que a xestora sexa nomeada só co 60 por
cento do apoio do Comité Nacional, considerando que este
órgano xa non é representativo
ao ser desautorizado palas bases nos distintos congresos comarcais. Nogueira cree necesário "un amplo acordo", pero considera que na xestora non debe de estar nengun dirixente
que "non tivera a confianza da
sua agrupación ou comarca".
Quer dicer, abogan por unha
composición que teña en canta
a representatividade dos delegados eleitos para o congreso
de Madrid e non a do actual Camité Nacional.
Os renovadores, pola sua banda, esixen que todos os membros da xestora sexan elexidos
polos membros do Comité Nacional. Para opoñerse a que a
xestora a formen os militantes
xa elexidos para o congreso de
Madrid, afirman que "deberán
talar as bases, entrando militan- tes anónimos". O dia 4 quedará
constituida a xestora se non hai
un novo aprazamento.•
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ESTRATEXlAS DO NACIONALISMO

Sinala Beiras despois de visitar Estrasburgo

Na CE confian en que calemos
porque a clase política está comprada'

1

•MANUEL VEIGA

"Unha das prioridades
comunitárias actuais é
apoiar ao Leste de Europa,
para evitar a
desestabilización social
nesta área", sinala Xosé M.
Beiras. O portavoz
parlamentário do BNG que,
xunto con cutres membros
da sua organización, se
entrevistou recentemente
en Estrasburgo co
presidente e secretário do
Parlamento Europeo,
afirma que está política vai
causar problemas na outra
parte, na Ocidental, "onde
estamos nós".
Representantes do BNG, tanto
deputados como concelleiros,
tiveron entrevistas, o pasado 19
de Xaneiro en Estrasburgo, con
representantes parlamentários
e foron recebidos por membros
do Grupo Arco Iris, do que forma parte o galega José Posada. O deputado eleito por CG
realizou as labores de anfitrión.
"Eu perguntei, sinala Beiras,
que vai pasar con nós se as
prioridades se establecen no
Leste, se aquí non se vai pro~µ~
cir tamén desestabilización?".
Segundo Beiras a única consigna que nos imparten e "que tañamos té no modelo de Maastricht e sobretodo queren dar
apariéncia de que aqui existe
unha plena unanimidade social.
Necesítana para que soportemos cámbios como a reforma
laboral e todas as medidas restritivas en pesca, agro, asteleiros, etc.". O dirixente do BNG
atreveuse a sinalar que "a confianza dos mandatários europeos só pode ter como base a
certeza de que a clase política
en Ocidente está comprada".
Beiras aponta que o papel do
BNG no parlamento europeo seria relevante en dous sentidos.
"Conseguiriamos información
privilexiada que hoxe non está
non nó ao naso alcance, senón
ao dos gal egos en xeral, porque
os deputados que hai alí é coma
se non existisen. E tamén se
poderia aceder a flecos que
para eles non son relevantes,
pero para nós si, caso das redes de transporte transeuropeas
que non chegan a Galiza".

o presidente do Parlamento Europeu, Egon Klepsch, sauda a Xosé M. Beiras en preséncia do eurodeputado José Posada e do Secretário do Parlamento, Enrico Vinci.

A PAC conculca
o Tratado de Roma
A curto prazo en Europa deixarase de cultivar unha superfície
equivalente a Portugal que poderia multiplicarse ainda por
dous ou tres, baixo a influéncia
dos acordos do Gatt. Estas terras que hoxe se destinan a uso
agrícola ou gandeiro pasarian a
ser forestais ou quedarian a
monte. Esta é unha das confidéncias ás que tiveron acceso
os representantes do BNG , despois de poñerse en contacto cos
responsábeis da Comisión de
Agricultura.
Alguns dirixentes comunitários
son conscentes, sinala o BNG,
de que a terceria fase actual da
reforma da Política Agrária Común conculca artigas claves do
Tratado de Roma.
No tocante á pesca, capítulo que
merece só unha subcomisión
dentro da área de agricultura,
técnicos da comunidade afirmaron que a redución da flota nun
40% non obedeceu a critérios
biolóxicos ou económicos, senón
que foi un apriorismo político imposto pola Comisión Europea.

Oportunidade
para os portos
A Unión Europea potenciará o
transporte por mar como xeito
de ensarillar vários pontos do
transporte terrestre. Para iso
está previsto o potenciamento
dos portas. "Contado, sinala Beiras, as oportunidades que se
abran depederán de que os por-

tos teñan unha boa xestión administrativa e de que se eliminen
os problemas burocráticos e iso
é competéncia dos Estados.
Vigo ou a Coruña poden ser portas de gran cabotaxe, pero coas
tarifas actuais non serian com petitivos". Beiras lembrou tamén
que se a función dos portas vai
ser a de server de enlace co
transporte terrestre, Galiza estará condicionada polo seu aillamento por estrada e ferrocarril.
"O apoio ás rexións máis desfavorecidas non é decisivo cando
todas as demais políticas sectoriais non teñen en canta os deseq uilíbrios rexionais", sinalou ,
doutra banda, o portavoz do
BNG. "Que importa o que nos
concede o Feder se nos perxudica a po1í1ica agrária, pesqueira
ou a seguida cos asteleiros .
Ademais os fondos de axuda
son repartidos polos Estados e
ninguén controla ese reparto.
Velaí o caso de cartas que deberian ir ás rexións do Obxetivo
1 (as máis desfavorecidas e entre as que está Galiza) e foron
parar á Expo de Sevilla.

Elaboración dunha
alternativa a Maastricht
O BNG participará proximamente
nun foro convocado por várias
forzas políticas portuguesas para
tratar temas de política europea.
Asitirán organizacións de todo o
continente e no mesmo abordarase o deseño de modelos alternativos, señan parciais ou globais, ás propostas derivadas do
actual Tratado de Maastricht. •

UN PRIMEIRO PASO DE UG
M. VEIGA

A ponéncia política, aprobada polo Consello Nacional de Unidade Galega na sua reunión do pasado dia 22, abre a cancela que impedia a integración de UG no BNG. Non é a primeira vez que se
aproba unha resolución nesta liña, pero semella a
máis clara e a máis sincera.
Contado, a sua leitura deixa insatisfeitos ao9 que
agardaban unha reflexión de maior fondura. E certo que se recoñece o fracaso eleitoral e que se realiza unha análise miúda dos pasos tácticos realizados. Fálase mesmo dunha "ditadura da conxuntura" que premeu sobre a coalición con EU. Moito
se pode debater neste eido, mais non parece que
a marxinación parlamentária de UG se deba somente a razóns conxunturais, tales como o límite

do 5%, os "efeitos tan nobres como efémeros" da
relaci6n co centro galeguista ou a "polarización
PP-BNG".
O Congreso a celebrar o vindeiro 6 de Marzo pode
servir para que UG defina mellar a sua liña política
en matérias tan decisivas como a redución da frota
pesqueira, o futuro do agro e dos estqleiros ou a
eficácia dos fundos estruturais da UE. E isto o que
pode despexar o camiño de confluéncia co BNG.
A unidade, dentro da pluralidade, do nacionalismo
é posíbel por primeira vez. Mais, para ser duradeira, debe apoiarse nun programa, máis que nas
necesidades de sobrevivéncia ou nos acordos
tácticos.•

GALIZA EMUNDO
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AINDUSTRIALIZACIÓN DA BEIRAMAR

A ineficácia da xustiza
MANuELCAO
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Ultimamente, o sistema xudicial está de moda en moitos países
aínda que por razóns moi diferentes. En ltália parece ser o impulsor da operación "mans limpas" actuando como rexenerador
do corrupto e disfuncional aparato político dominante desde finais da 11 Guerra Mundial; nos Estados Unidos produce senténcias espectaculares e esperpénticas levadas ao cinema e á TV,
senda o sistema xudicial un entramado máis do espectáculo en
vez dunha instáncia de resolución de conflitos en base, principalmente, ás normas xurídicas producidas polos lexisladores
eleitos polo pavo.
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A autoridade portuária de Vigo quer Incluir no Plano Especial do Porto unha instalación coma a de Petrovigo. Oeste xeito
pretende obviar a licéncia municipal.

O pleno condicionou a licéncia á aprobación do Plan do Porto

Viciños e mariñeiros acusan
á Alcaldia de non mollarse
no caso de Petrovigo
•G.LT.

O alcalde de Vigo, que en
Maio do 93 calificou de
"barbaridade" a Area de
Servicio Marítima da
empresa privada
Petrovigo no recheo de
Bouzas, non quer agora
pronunciarse contra o
proxecto. PSOE, PP e
PSG-EG trasladan o
debate até a terminación
do Plan Especial do Porto
que ten que redactar a
Autoridade Portuária. A
Xunta do Porto e Ria
pretende incluir no Plan
unha instalación como a
de Petrovigo no recheo de
Bauzas.

Durán esixiu o pronunciamento
do Pleno contra Petrovigo así
como a reclamación a outras
instáncias da Administración o
saneamento integral da Ria e o

A Autoridade

traslado dos acordes aos governos da Autonomía e do Estado.

Un trámite escurantista
Calificando de escurantista á
Autoridade Portuária pala forma
de tramitar o expediente de Petrovigo, Lois Pérez Castrillo ratif icou a oposición do BNG ao
proxecto e reclamou do Plan
Especial do Porto precisión sobre a clase de indústrias que
non se poderán instalar na beiramar da cidade.
O representante do PSG-EG, Xesus Costas adiantou as mesmas
razóns ca o do PP, ao centrar o
problema no saneamento integral
da ria. "Non te mollaches nada,
Suso", berrou desde o público
con forza o presidenté a Asociación de Veciños de Bauzas.

O Alcalde de Vigo, como membro do Consello de Administración da Autoridade Portuária,
asinou o pasado 30 de Decembro a resolució n pola que se
concede licéncia de instalación á
empresa Petrovigo. Nos considerandos desta resolución asinada por Carlos Príncipe, a Autoridade Portuária considera de
expresa aplicación sobre o recheo de Bauzas o Plan xeral de
Ordenamento Urbano de Vigo
do 88, que incorpora un convénio urbanístico entre a
Xunta do Porto e o
Concello. Con todo,
a Autoridade Portuária pretende acomodar o novo Plan
do Porto ás esixéncias e necesidades
do proxecto privado
de Petrovigo, con
trasvase continuo
de gasóleo sobre a
beiramar e subministro a flote dentro
da ria a barcos en
tránsito.+
Príncipe, de anatematizar Petrovigo a respaldar á Autoridade portuária.

O pleno do Concello de Vigo celebrado o dia 1 incluiu na arde
do día o asunto da estación de
gasóleo para barcos en tránsito
a debatir ás nove da mañá. A
Asociación Pota Defensa da
Ria-Cíes e a Asociación de Veciños de Bauzas despregaron
unha pancarta na que lembraban embarrancamentos de petroleiros na costa con secuelas
de longa duración.
O presidente da
Asociación de Mariscadores da Ria de
Vigo, Xosé Durán,
resumiu ante o Pleno as causas da
oposición á solicitud e de licéncia de
Petrovigo. Falando
en neme dunha plataforma que abrangue asociacións de
mariscadores, bateeiros e pescadores
da ria, Durán dixo
que o proxecto encerraba un grave

perigo para unha ria xa maltratada por recheos autorizados
pola Autoridade Portuária, do
que é cifra e exemplo o de Bauzas. "Defendemos máis de dez
mil postas de traballo directo de
mariñeiros, mexiloeiros etc. -sinalou o presidente da Asociación- e denunciamos o risco de
accidente e contaminación mariña dun elevado tránsito de barcos de grande tonelaxe".

Cóntase que nos USA, o teléfono que se ten máis a man é o do
avogado pois un indivíduo sen avogado case non é cidadán . As
leis e regulamentos non están nunca claros e todo depende da
interpretación que os xuíces de t~r~o xu!gu.en opor_tu~a. ,Nada
estraño, se consideramos que o dire1to principal, o d1re1to a propria vida, está continuamente en cuestión e neng~~ha institución colectiva o ampara dado que depende das opc1ons que tomen todo un colectivo micro de indivíduos que teñen direito a
portar armas.
Estados Unidos e, hoxe, o último país desenvolvido onde impera
a lei da selva, onde todos teñen direito a todo, e polo mesmo,
ninguén ten direito a nada. Os problemas do sistema xudicial
americano, aparte da delincuéncia case imparábel, está a xerar
graves problemas ás empresas incrementan.do a súa insegur~da
de e os seus custos. IBM tivo que alugar ha1 pouco en Washington un edificio inteiro para aloxar á equipa de avogados que o ia
defender nun proceso contra o Estado. Frente ás virtudes que resaltan os seus defensores, o sistema xudicial americano é ineficiente e custoso, pero o lobby dos avogados e a cultura individualista e expoliadora do povo americano dificulta a súa reforma.
Para a economía resulta fundamental o corrcto funcionamento
ar~itra~i~
do aparato xudicial que ha de estar afastad.o tanto
dade como da íneficácia das normas. As lers e a sua apllcacron
poden tanto paralisar a vida económica como dinamizal.a. Na recente absorción da ex ROA o recoñecimento aos ant1gos proprietários de reclamar os seus direitos xudicializou gravosame:nte a vida económica converténdose nun atranco para o reasrgnamento dos activos, polo que se viren abrigados a modificar a
lixislación favorecendo a resolución rápida dos conflitos por vía
indemnizatória.

?ª

A ineficácia e arbitrariedade do sistema xudicial español é unha
constante histórica, pése á enorme cantidade de normas xurídicas que se aproban pero non se cumpren. O popular dito de
"hecha la ley, hecha la trampa" é aleccionador do mal funcionamento do sistema, pero non nos indica a raíz do problema.
Aparte da crítica á excesiva politización da xustiz~, para a .ec:onomía importan máis a eficácia das noríflaS relativas ao direrto
mercantil, a persecución dos delitos económicos, o coltrol urbanístico, o castigo da corrupción e os negócios ilegais, o control
da actividade económica do Estado, etc. Casos como o derrubamento da presa de Tous, aceite de colza, lbercorp, Banesto,
Juan Guerra, Al Kassar, etc., deberían ocupar e preocupar máis
aos tribunais que a Leí de Normalización Lingüística do Parlamento de Cataluña.+

Portuária pretende
acomodar o novo
Plano do Porto ás
esixéncias e
necesidades do
proxecto privado
de Petrovigo.

----------------'O
sistema xudicial americano
é ineficiente e custoso, pero o
lobby dos avogados dificulta
a sua reforma'

AOPOSICIÓN AO SERVIZO MILITAR
militar. Tres mozos galegos encóntranse actualmente no cárcere pola sua condición de in-

O próximo 6 de Febreiro celéb rase en Compostela unha
manifestación contra o servizo

submisos. Neste artigo denúncia o autor a permanéncia do
recrutamento forzoso.

RECOBREMOS O PULSO
DUARTE CRESTAR

Nun 19% medrou a insubmisión no ano
93, e nun 46%" o volume de obxección de
conciéncia recoñecida oficialmente. Estas
cifras veñen agramando no mrco da pomposamente implantada Lei de reforma do
Servizo Militar, que botara a andar en Xaneiro de 1992. A posta en marcha desta
lei acompañou unha escalada represiva
contra os insubmisos, que, polo de agora,
fixo dar cos ósos na cadeia a tres galegos.
Esta normativa, a terceira que, na matéria, emprende un Governo do PSOE desde o 82, recabou no seu momento o voto
favorábel da maioria abafante do Parla-

mento español. A frontal oposición das
agrupacións anti-militaristas era desacreditada coa lexitimidade que lle confería
tan avultado amparo parlamentar.
Propósitos deste afán reformador esran,
en eséncia, a recomposición da malparada imaxe social da míli, máis o reforzamento das penas sobre a insubmisión.
Baixo unha inusual cobertura divulgativa,
anunciouse a redución do tempo de permanéncia en filas, a mellara das condicións de
realización do Servizo Militar, a míli á carta
e importantes maoces de eleición para os

dos destinos aos lugares de residéncia; o
mantimento dun estado de privación de
direitos no interior dos domínios castrenses; a inoperáncia dos mecanismos previstos para a defensa dos soldados ;o endu recimento do cadro de exclusións e
nos permisos, ciscan manchas de incertidume eneal dos resultados satisfatórios
das medidas adoptadas.

recrutas, a erradicación das novatadas e
maos tratos da vida cuartelária, o traspaso
das tarefas non militares para o persoal civil, a promulgación dunha Carta de Dereitos e Deberes dos Soldados.
Sen negar a evidéncia de cámbios de variado alcance, a conxelación das retribucións mensuais aos soldados é en equipamentos; a persisténcia dunha sinistrabilidade preocupante; a limitada capacidade de decisión que se lles reserva aos
mozos en canto aos destinos, especialmente a aqueles que carecen de titulación; o incumprimento da aproximación

A Oficina do Defensor do Soldado (ODS)
denunciaba estes feitos en Outubro do
ano apasado, calificando o sorteo informático dos quintos de "tongo-loto" e censurando que o mantimento da Xuntiza
Militar como xurisdicción especial exclua
á xustiza real dos recintos dos cuarteis.
O órgao conseultivo da C.E. e da OTAN,
Consello Europeu de organizacións de
Soldados, daba en apresentar no Parlamento europeu un plano de emerxéncia
diante das condicións lamentábeis nas
que se desenvolve o Servizo Militar no
Estado español.

#

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 Gale.g as S.A., empresa editora, convoca:

O fornecimento que están a experimentar
as formas existentes de refugamento do
Servizo Militar, através da obxección de
conciéncia, insubmisa ou non, apontan na
dirección de que a míli segue, a suscitar desagrado entre a mocidade, A par, a enxurrada represiva desencadeada non foi que,
polo que se ve, de conter a insubmisión.

#

AMPLIACION DE CAPITAL
por valor de 35.000.000 pta.

A cuestión realmente ventilada nas diferentes esferas sociais no período precedente á reforma era a continuidade do recrutamente forzoso. Este aspeito crucial
foi esquivado polos artífices da lei, máis
por aqueles que a respaldaron, o PP sinaldamente. Os mozos continuarían senda recrutados e confinados en cuarteis
para seren formados como soldados, preparados para a acción bélica. E neste
ponto detívose, máis unha vez, o proceso
renovador. A mili non pode mudar se non
deixa de ser o que é e facer o que fai.

(a cobrir entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 1994)

j'

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

todas elas de Vigo, especificando
"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is Galegas
S.A. 4/1994", e nome, enderezo e
NIF de quen o fai.

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

• Domiciliación do
Pago até 6 meses

• Mediante ingreso nas
contas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA
GALICIA O.P.,
30-9346-G do BANCO
EXTERIOR O.P. ou
40233801 de CAIXA VIGO O.P.,

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

5.000 pta. máis de prima, se ainda
non o é.
Pode recabar máis información no
teléfono (986) 43 38 30 ou ben nas
oficinas de A NOSA TERRA, sitas na
Rua Príncipe 22 baixo, de Vigo.

Como ano tras ano, máis de 12.000 mozos galegas serán enviados ao longo do
presente 1994 a distintos pontos da xeografía española para prestaren o Servizo
Militar. Outros vários milleiros para a
Prestación que o substitue. O Estado español prosegue a conservar para si a potestade de decidir que tai coa vida destas
persoas durante unha parte da sua existéncia. Asegúrase polo demais o mergullo da sua povoación masculina nas disciplinas e instrución militares e máis no
credo patrioótico de Estado.

Vigo, a 11 de Decembro do 1993.

Polo Consello de Administración
O Presidente

• Prezo de cada acción
5.000 pta. cada, se vostede xa é
accionista.

ENVIE ESTE BOLETÍN DE S

Aquelas proclamas que significaban que
o recrutamento obrigatório supón un
agrávio á dignifidade humana e unha tara
para a democrácia; unha imposición intolerábel por parte do Estado español que
favorece o militarismo e o inútil gasto militar; proclamas todas que enchian os
panfletos anti-míli de tinais dos 80 e princípios dos 90, recogran unha nova actualidade diante da manifestación que terá
lugar en Santiago o 6 de Febreiro.

Francisco Carballo

UBSCRICIÓN

1 Sr. Dtrector.
.

ente/de aforro
o á miña canta corr
. , Culturais Ga1egas
ata se sirvan atender con carg
,
resentados por Promoc1ons
ta
documentos de cobro que seran ap
mensalidades de .. .............. .. .. p .
Rógolle que a partir desta d
N12 ................... ......................... :s
accións da seguinte forma: ...........
S.A. en conceito de compra e ......... .

TITULAR DA coNTA

Apelidos ... ............. ... ......... . ·········· ······

N.l.F ..... ..... ....... .... .. ..... ..... .... .
Nome ............. .... ....
........... ....... . .. .. .. .. .. ..... ........
.... . ...... ....... .. .. ......

~ ;e~ · · · · · · · · · · · · · ~tY:i;•· · · ·
Teléfono .... .... .. .. .. ......... .. ...

Banco/Cai.xa ............ ····· ......... .··················· ····
. º
Enderezo··· .. ····· ···" ···· ·· ··
.Axénc1a N-..........
.. ... ..

Proclamas, tamén que fican imborrábeis
nas mentes dos tres mozos insubmisos e dos que están por vir- que non puderon
partir a prestar axuda humanitária a Bósnia por estaren pagando co cárcere o
atrevimento de seren fieis ás suas conviccións solidárias.

···· ··················

Localidade

........... .......

. ......... .

Pr:v~C~. d~· · · · · · · · · · ·• ;• · · ~ ·~ 9~· ·

Hu············
. .. .. ... ...... .. ... ....·.. ...... . ..

.Asinatura do interesa o

Proclamas que debemos despregar outra
volta todas aquelas xentes que estamos
interesadas na autodeterminación da
nosa nación, para que sexa libre de todas as botas, tamén da militar.+
Dt.:ARTE CtlESTAR, é membro da Asemblea
Nacional de Obxección de Conciéncia (ANOC).
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OESPOIS DA FOLGA

. con estes meios de comunicación non se pode talar de democrácia", Xesus Mosquera da UGT
1

A negociación seria o sensato,

pero se non a hai seguiremos', Xesus Díaz de ccoo
•MANUEL VEIGA

Os líderes
sindicais
denúncian o
silencia mento
das masivas
movilizacións
nos meios de
comunicación.

Mália a moderación nas
suas palabras e a
recepción de González a
Redondo e Gutierrez,
nengun líder sindical se fai
ilusións sobre unha
negociación. "É posibel
que se dea unha
polarización social moi
negativa", sinala Xesús
Mosquera, secretário xeral
de UGT-Galiza. A
coordenación para novas
accións entre os
sindicatos operantes en
Galiza pode comenzar
nos próximos días. CCOO
xa se ten dirixido por carta
a UGT e CIG neste
sentido.
"O feito de que non haxa unha
negociación non é un fracaso
para os sindicatos", sinala Xesus
Mosquera. "Que outra alternativa tiñam os", pergú ntase. "Fixemos o que tiñamos que facer".
O certo é que o governo central

meiro vez desde a chegada da
democrácia, duras críticas contra
os meios de comunicación. "É
moi grave o que está a pasar",
afirma Xesús Mosquera. "Unha
sociedade mediatizada polos
meios de comunicación non pode chamarse democrática".
Xesús Diaz lembra unha discusión
mantida co Delegado do Governo,,
García Sabell na Rádio Galega. "E
hipócrita que se fale da campaña
dos piquetes cando no Estado estivero n de serv izo entre 120 e
130.000 policías. Se tivesen ese
celo contra os narcos!"
O secretário xeral de CCOO ere
que a propaganda anti-folga non
é casual. "O 14-D houbo unha
maior amb igu idade por parte
dos empresários, pero esta folga tiña un neto carácter de clase e os meios de comunicación
actuaron segundo o critério dos
seus proprietários".
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anúncia unha segunda onda de
reform as, agora na seg uridade
social. Para o Ministério o actual
sistema de pensións resu lta insostibel. A maiores Xesus Mosquera considera que a negociación colectiva vaise poñer difícil.
Xesús Diaz sinala que "o que

quere a patronal é dilatala para
acollerse á reforma".
O secretário xeral de CCOO de
Galiza ler:nbra tamén o papel da
Xunta : "E importante o debate
dos orzamentos. Vamos denunciar ademais o incumprimento

dos acordes anteriores".

A folga foi
'un éxito absoluto'
Todos os líderes sindicais coinciden en valorar o éxito da folga,
ao tempo que emerxen, por pri-

Diaz oferece, P,Or último, un dato
significativo . "E certo que a administración públ ica parou menos o dia da folga, pero é que a
Xunta decretou servizos mínimos para 7.500 traballadores e
o total é de 12.500. •

r-------------------------------------------------------------,
Despedir primeiro e contratar
! 1 É hora de que alguns sindicalistas
despois
abandonen o PSOE'1 Mera da CIG

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

En Galiza asínanse ao ano 260 .000
contratos, o 96% de tipo eventual. "Din
que se están a facer agora moitos contratos -sinala Xesús Mosquera, secretário xeral de UGT-Galiza- pero a maioria son contratos de aprendizaxe que
sustituen a contratos anteriores feitos
baixo o amparo das axudas ao fomento
do emprego". Segundo o lider uxetista,
coa nova fórmula apenas se criou emprego, pero os que xa o tiñan e agora
cantan cun novo tipo de contrato, o de
aprendizaxe, pasan a cobrar a metade
e, ademais, non teñen dereito ao paro".

"Unha das nasas prioridades, a partir de
agora -sinala Xesús Diaz, secretário xeral das CCOO de Galiza- será a de controlar os novas contratos ao milímetro,
porque a lei ainda establece algunhas
salvagardas que os empresários quererán saltar, como a de que os contratos de
aprendizaxe abrigan a dedicar un 15%
do tempo a formación. Tamén vixiaremos
que non se supere a idade estipulada".

"Coido que é o momento de que os
membros e dirixentes da UGT e CCOO
que militan no partido do governo se
cuestionen ese papel", afirma Manuel
Mera, secretário xeral da INTG-CIG.
"Se hai coeréncia, a contradición é tan
grande que non pode durar", engade.
Xesús Mosquera, secretário xeral da
UGT-Galiza recoñece que esa contradición ''terá algun dia un custo político",
pero define o tema como "complicado"
e prefire non pronunciarse, "posta que
iso dependerá de decisións personais".

Xesús Diaz tamén aponta que a dinámica actual é a de "despedir primeiro e recontratar despois, con menos dereitos".+

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

"Os sindicatos deben ubicar aos traballadores, pero non pronunciarse políticamente. lso corresponde aos partidos'', sinala pala sua parte Xesús Diaz
de CCOO.
Manuel Mera en cámbio ve inevitabel
que os sindicatos se "politicen". "Unha
causa é a autonomía dos sindicatos,
sinala, que ninguén discute, e outro
que dea igual quen governe. Se os traballadores quedamos á marxe serán
outras clases ás que ocupen o staff
dos partidos".•

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

A SOCIEDADE DO ESPECTÁCULO CONVÉRTESE EN PIQUETE
MIGUEL CANGO

Denantes, perante e despois da folga do
27-X houbo un piquete manipulador e desinformativo representado polo establishment mediático que actuóu, con algunhas excepcións, por meio da violéncia
simbólica para impar valoracións interesadas. Na manipulación e desinformación uns meteron a man con finesse,
mentres outros carregaron as tintas até
extremos abraiantes.
Os principais programas e, sobretodo, as
tertúlias e informativos, levaron a cabo un
ataque sen precendentes á taiga, ignoraron as masivas manifestacións, sen piquetes!, as maiores da democrácia, anticiparon o seu fracaso total, ao igual que o dos
sindicatos, aos que denigraron gravemente. Pintaron un apocalipse terrorífico impulsado por hordas obreiras entregadas a unha orxia de violéncia, co fin de converter
aos traballadores en "clases perigosas".
No despregue desinformativo ocupan o
primeirísimo lugar António e Luís Herrero, Federico Jiménez Losantos, Amando
de Miguel e Justo Fernández. Este piquete escrebeu unha das páxinas máis
negras do periodismo radiofónico espa-

ñol. Seguen: Concha García Campoy e
boa parte da sua escudaría: L. Díaz, J.
Rioyo, J. Tapia, J. Estefania, Urbaneja,
E. Sotillos, etc .. . ; a de Luís del Olmo: P.
Cernuda, A Ussía, J. Tusell, Sáenz Guerrero, Senillosa,
Jáuregui, etc.,
agás P. J. Ramí- - - - - rez, R. del Pozo e
seguen outros; a
de
Gabilondo
(Barril, etc., menos J. Navarro).
O programa A viver que son dous
días e os seus co1abo r ad o res
do
PSOE e proPSOE (Pérez Royo, M. Fernández,
García Añoveros,
etc.); Encarna
Sánchez coa sua
Mesa camilla, etc.
Sen esquecer a liña dura de L.M. Ansón
(ABC) e ao multimédia de Jesús Polanco
e Juan Luis Cebrián (El País).

como indica obxectivamente a caída do
consumo de enerxía eléctrica (o 24,2%,
máis que en días festivos; o 38,2% ás 9
da mañá, cando o 14-D, á mesma hora,
o descenso tora do 40%.

-

Aos yuppies felipistas, PP, CIU,
PNV, CEOE de
Cuevas, etc., hai
que engadir los
renovadores de
IU. Pablo Castellanos acaba de
declarar que González lle ofereceu
o Ministério de
Traballo a Sartori u s. Almeida e
López Garrido,
apoiaron coa boca pequena a f9lga do 27-X, pero
convocaron durante a precampaña unha asemblea do
seu grupo Nueva Izquierda, na que atacaron duramente a Anguita e ao sector
maioritário de IU, que viña apoiando decididamente e desde un princípio a folga.
-

-

-

-

-

'Os sindicatos co seu
rexeitamento do papel
dos meios de
comunicación non
mataron o mensaxeiro,
senón que criticaron aos
pregoeiros do poder'

A folga toi, sen embargo un grande éxito

Os sindicatos, co seu rexeitamento do papel dos meios de comunicación, non mataron o mensaxeiro, senón que criticaron
con fundamento aos heraldos e mixtificado res , pregoeiros do poder político
(PSOE e PP). E significativo que as rádios governamentais e as privadas atins,
o dia antes da folga, desen reiteradamente nos seus partes declaracións contundentes de Fraga lribarne contra a folga e
que os días seguintes puxesen a Matutes, cabeza de lista do PP para as eleicións
europeas, defendendo a reforma laboral.
Ramilo, o presidente da patronal galega,
entrou nas emisoras estatais o dia da taiga dicendo: "A policía en Galiza deberia
ter dado moitos máis paus".
Os grandes armacéns, o poder bancário,
os anunciantes son os que fornecen de
saborosos contratos blindados e multipagas ás estrelas dos meios ; son os que
crian a sociedade do espectáGulo, a imaxe e a representación. O poder de representar o mundo é tamén o de conformalo
e impoñelo.+
é profesor de Socioloxia
na Universidade de Santiago

MIG UEL C Al\'CIO

MOVIMENTOS DE SOLIDARIEDADE
O Movimento do O, 7%

O Movimento 0,7°/o,
que reclama un
compromiso do
governo para adicar
esa fracción do
Producto Interior
Bruto para
investimento en
paises
subdesenvolvidos.
Luis Garcia Ramos,
un coruñés afincado
na Cataluña, é o
presidente do
movimento que ainda
non está plenamente
organizado no noso
país ainda que xa ten
convocado diversos
actos e mobilizacións.

promove desviar recursos
para o desenvolvimento
do Terceiro Mundo.
Unha das ideas claves
está en invertir o critério
das multinacionais,
de obter só beneficios,
e conseguir reinvestir cartos
en proxectos de desenrolo.

Propoñen adicar unha fracción do Produto Interior Bruto á cooperación co Terceiro mundo

O Movimento do 0,7%
c~meza a organizarse en Santiago e A Coruña
• OSCAR LOSADA

A folga de fame celebrada en
Madrid no pasado Decemnbro
arrincou un compromiso para
que esa cláusula se inclua nos
orzamentos estatais desde
1996. O movimento iniciárase
en 1982 en Cataluña, e desde
aquela todos os partidos políticos aderíranse en diversos documentos á iniciativa, pronunciamento que quedaron moitas
veces en papel mallado. A folga
de fame foi a badalada de máis
repercusión, "os compañeiros
de Madrid coa sua folga de fa-

me provocaron unha forte reacción na sociedade: nunca vira
unha resposta tan xeralizada e
positiva", dinos Garcia Ramos.
Cada dia morren 50.000 persoas
de fame e as organizacións non
guvernamentais son a ponta de
lanza das inibicións dos governos, "as ONG poden ser a voz
dos que non a posuen porque lla
tiraron. Pero debemos ter claro
que non hai un só Terceiro Mundo, e que cada país ten a sua
idiosincrásia e unha solución específica aos seus problemas,
ainda que o inimigo comun a re-

ducir, porque vai ser imposíbel
eliminar, é a inxustiza".
García Ramos explica sinteticamente cales son os principais problemas a abordar, "hai que facer
unha profunda revisión agrícola
no terceiro mundo, para utilizar
mellar as tecnoloxias modernas.
Tense que dispar dun mecanismo
de mellara de sistemas de consumo, evitando que para o autoabastecimento fiquen as piares terras. Hai que lograr acordos dos
organismos internacionais que
impliquen un acordo dos governos e as multinacionais para che-

gar a un pacto social, de maneira
que por riba do beneff cio como
único fin e desviando parte desas
ganáncias en reinvestimento para
promoción e desenvolvimento".

Comeza en Galiza
Ainda comezan a darse os primei ros pasos para organizar
plataformas do 0,7% no noso
país. Hai uns dias houbo unha
manifestación en Santiago e o
movimento criado na Coruña
espera o recoñecimento legal
para comezar a funcionar. A organización estatal, mália manter

contacto cos diversos grupos,
non ten unha liña estratéxica comun e todos os grupos funcionan con autonomia.
Os protagonistas da folga de fame difundiron un comunicado
no que reclamaban que a porcentaxe de axuda destinada ás
prioridades sociais dos paises
necesitados aumentase do 1o
ao 36% en 1996 e que rematase a paradoxa de que os que
piar empregan os recursos recibid os, por exemplo con altos
gastos militares, máis cartas de
cooperación recebisen. +

DISTRIBUCIÓN DA RENDA

Un economista de Massachusetts demostra que a integración social favorece a todos

Máis iguais, máis ricos
•G.L.T.

As diferéncias sociais
atrancan a economia. A
integración das capas
sociais marxinadas melloran tamén a situación
dos máis favorecidos.
Polo camiño da estadística económica e da
análise matemática, o
profesor do Instituto de
Tecnoloxia de
Massachusetts (MIT)
Roland Benabou, chega
á conclusión de que a
igualdade non só libera
aos pobres senón que
mellara aos ricos.
Benabou presentou o seu traballo Heteroxeneidade, Estratificación e Crecemento, no congreso

do Centro para a Investigación
termos económicos de segregada Política Económica celebración de rendas, educación e indo en Baiona. Na sua canta do
tegración.
nove, o igualitarismo dá mellores resultados en termos estricFormulando os factores difetamente económicos. "A ecuarenciais dentro dun modelo de
ción é sinxela: ahonda con comcrecemento xeral, compraba
probar os resultados para arenque a integración perxudica ás
da de diferentes casos de estramellares rendas pero pasado
tificación social. O que vemos é
un tempo aumenta os níveis de
que a curto prazo, a integración . todos sen necesidade de redisreduce o crecimento económico
tribución e sen aumentar os
pero benefícia a todos a prazo
impostas. Pala contra, coa semeio e longo".
gregacíón, tenden a distanciarse as rendas, prodúcese un
O economista sinala que nos
melloramento de curta duraEstados Unidos, a renda famición dos máis favorecidos asi
liar, os ingresos, a adscripción
como un declinar paulatino da
étnica e o estilo de vida pode
economia.
deducirsedoadamente do código postal de cada contribuinte .
Dous casos puros
"O alto nível de segregación
económica e social refléxase na
O estudo de Benabou compara
última onda de cooperativas de
a dinámica de acumulación de
vivencia que se están as conscapital e de benestar social en
truir en réxime pechado, asi caduas situacións dadas. A primeimo nas importantes diferéncias
ra é a que chama de estratificana dotación e calidade dos serción pechada, na que cada
vizos públicos locais". Benabou
axente social vive nunha comuquer saber se dada unha povoanidade social perfeitamente dición con diferéncias internas tefenciada. A pegunda é de interemos mellares resultados en
gración, entendendo por tal que

a composición das diferentes
comunidades ten un grao absoluto de homoxeneidade. O autor
xustifica a eleición de dous casos puros para eliminar os condicionamentos de procedéncia,
as calidades diferentes de escalarización etc. "Escollín un procedemento que tratase con frialdade -explica o economista- as
causas de estratificación para
centrar a miña atención en dous
caos que chamariamos puros".

producción polo procedemento
de distinguir aqueles empregos
que desempeñan un papel de
asimetria dentro do proceso de
producción. Por este camiño teriamos a expresión afinada da
desigualdade dentro da clase
traballadora. Esta información
poderia completarse con outras
especificidades como a situación de clase, o nível de integración e os antecedentes escolares".

O estudo compara os resultados
dos dous principais sistemas de
ensino dos Estados Unidos: o
nacional e o privado, ainda que
este último se soporta na maioria dos casos con fundacións de
interese xeral. A conclusión esperada é que o ensino privado
aumenta os níveis de estratifición e produce efectos negativos na economia xeral.

Como Pareto, Benabou marca
drásticamente distáncias co moralismo e o puritanismo e tenta
operar coas condicións sociais
en termos estrictamente matemáticos . Tamen non emprega,
máis que en casos contados, referéncias procedentes da terminoloxia socio-política. Os circunlóquios e perífrasis para facer
referéncia ás clases sociais e á
sua situación son contínuos e,
por veces, cómicos. Desde unha posición cadradamente conservadora, o investigador chega
á mesma conclusión ca os ideólagos da esquerda: é mellar o
igualitari,smo. +

"Esta investigación poderia
completarse e perfeccionarse
con estudos colaterais -propón
Roland Benabou. Por exemplo,
afinando as diferéncias dentro
do mercado do traballo e da
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CONFUTO NO ENSINO

Acusan a Permuy de atentar contra a liberdade sindical

A CIG demanda ao Conselleiro
de Educación ante os tribunais
A Converxéncia lntersindical
Galega demandou ao Conselleiro de Educación, Xoán Piñeiro
Permuy, ante o xulgado de
guarda de Compostela, acusándoo de "comportamento atentatório contra a liberdade sindical
por discriminación". A central
maioritária no ensino non uni.versitário comezou ao mesmo
tempo unha campaña para pedir
a inabilitación do conselleiro como funcionário. Piñeiro nega as
acusacións.
"Permuy lidera un pacto contra
da CIG. Os sindicatos estatais
colaboran'', é o lema dos 3.000
carteis que a Converxéncia lntersindical Galega distribuiu por
todos os centros do ensino. Os
carteis van acompañados dunha volantina explicatória desta
campaña que tenta a inabilitación do Conselleiro de Educación como funcionário. A central
sindical nacionalista tamén
apresentou unha denúncia por
"discriminación sindical" ante o
xulgado de guarda reuníndose
cos distintos grupos parlament á r i os para que trasladen o

comportamento do conselleiro á
Cámara.
Os motivos que alega a CIG son
o ter solicitado o 16 de Novembro de 1993 a convocatória urxente da Mesa Sectorial de Educación para tratar o problema
xurdido a consecuéncia da supresión da exención de trucas
para funcionários da Consellaria
e os seus filias, pola Universidade de Compostela. O Conselleiro non acedeu á petición pero, o
3 de Xaneiro, despois de terse
celebrado diversas mobilizacións, Piñeiro Permuy citou a todos os sindicatos estatais no seu
despacho, excluindo a CIG, central maioritária no sector. Polo
demais, segundo a CIG, o Conselleiro verteu na reunión duras
descalificacións contra desta
central, "chegando a afirmar que
todos ali estaban interesados en
deixar fóra á CIG", segundo afirma esta central sindical.

O Conselleiro nega
reunión oficial
O Conselleiro, pola sua banda,

calificou de graves as acusacións
da CIG e afirma que a reunión tivo lugar porque foran os sindicatos, non a Consellaria, quen a
convocou, polo que non teria carácter oficial. UGT, pola sua banda, criticou á CIG e o STEG, afirma que fixo constar que noutras
reunións tiña que estar presente
a central maioritária.
A CIG tamén pon de manifesto
como está práctica discriminatória de Piñeiro Permuy para coa
central nacionalista, se dá noutros eidos, como cando non lle
remitiu o proxecto dos estudos
nautico-pesqueiros, como o fixeron as diferentes autonomias
con outras ramas de FP. A Consellaria si llo enviou á central
basca ELA-STV como consta
no próprio informe. A CIG nun
informe .relata outras actuacións
do Conselleiro como o conflito
do centro Manuel António, as
senténcias do Tribunal Superior
de Xustiza contra das suas actuacións, a sua belixeráncia
contra o idioma galega e a sua
irresponsabilidade en momentos claves".•

SANIDADE

Coa esixéncia de 2 mil millóns pala venda

Defensa provoca o cerre
do Hospital Militar da Coruña

Que o Estado pague a
prensa do Banesto
O director da equipa de xestión do Banco Español de Crédito,
quer traspasar ao Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) os
importantes cretos, considerados de alto risco, que o banco
concedera a alguns meios de comunicación. "A formulación da
equipa de Sáenz, presidente do banco, -sinala DIAIUot6 l>E
GAUCIA do 1 de Febreiro- vai dirixida a manter polo de agora as
participacións direitas en accións así como traspasar cretos
puros ao FGD dentro do paquete de riscos sometidos a
incertidume. De se realizar esta operación, o Estado pasaria a
ser o acreedor principal de vários meios de comunicación que
nas suas relacións comerciais eran particularmente activos co
Banesto. Non é casual que a lista destes meios incluira aos
mesmos nos que son acccionistas principais tanto Banesto
como a
Corporación
Banasto. O
risco total que
Banasto ten
en meiosde
comunicación
entre
partipacións
acccionariais,
cretos e
préstamos
pignoratícios,
elévase
segundo
algunhas
fontes a uns
cenmil
EL ROTO/Diario 1s
millóns de
pesetas (...) A posición do Banco de España é que non se poden
considerar (os préstamos a diários e emisoras), de natureza
distinta ao resto dos que califica de dubidosos neutros sectores
coma o turístico".

A f oiga que nunca existiu
"Estou convencida -escrebe Moncha Fuentes Arias no FARo DE
de 1 de Febreiro. Despois de varios dias de reflexión, por
fin vexo a luz. Gracias señoras e señores Ramilo, Cuevas, Pilar
Cemuda, Carrascal, Onda Cero, televisións públicas e privadas,
emisoras autonómicas e estatais: gracias porque finalmente e
coa vosa inmerecida axuda, decátome do pozo de mentiras no
que estaba inmersa e atopo o camiño da verdade. Todo foi una
alucinación, un alouleo, un engaiolamento dos sentidos, un
espectáculo do Mago Antón, xa que, realmente, o dia 27 de
Xaneiro, Vigo espertou co seu frenesí cotián e fervendo de
actividade industrial e comercial. Agora que o penso, lembro que
de mañán, baixei tomar un café ó bar que teño perto da casa e
de camiño merquei o Faro que, por certo lin con gran atención, a
pesar das dificultades porque a barra estaba atestada de xente
(... ) E non foi certo que baixei entre milleiros de traballadores e
pancartas reivindicativas desde a rua Aragón até Príncipe (na
Porta do Sol e en Policarpo Sanz xa non se podia entrar), asi
como tampouco foi certo que eu escoitei a radiofónica voz de
Palmeiro lendo o comunicado das centrais, nin cantei o Himno,
nin vin unha espectacular pancarta da CIG facéndolle as beiras
ao sereo de Leiro. (... ) Pero non, señoras e señores, isto é unha
marabilla, eu non son profesora de instituto, desde a miña ventá
vense burros voando e a folga xeral do 27 nunca tivo lugar.
Amén".

VIGO

• MERCHI VÁZQUEZ / A CORUÑA

Os representantes dos traballadores do Hospital Militar da Coruña , membros do sindicato
CC .00, intentan desde hai catro anos impedir o peche do
centro. A semana pasada, O Ministério de Defensa manifestou
a súa intención de manter o
Hospital Militar, ainda que pase
a máns da Xunta, mediante venta ou aluguer, xa que a Ley de
Património de Defensa proibe
facelo gratuitamente.
Segundo o comité de empresa, a
venda que fai Defensa, en máis
de dous mil millóns de pesetas,
ao SERGAS "é unha excusa, xa
que si houbese vontade, buscaríase unha solución ou poñerase a
venda a un prezo simbólico".
No caso de que o Ministerío de
Defensa non chegase a un acorde que segundo os representantes dos traballadores suporía o
"seu peche absoluto". Un médico militar, unhas once camas, e
duas enfermeiras militares comporían a equipa da enfemiria, o
que significaría "a perda de perto
dunhas trescentas camas e un
futuro incerto para 360 traballadores, incluindo ao persoal militar", manifestaron membros do
comité de empresa.

hospital funcionará como "enfermería de base reforzada".
Por outra banda, o diretor de
Organización Sanitária do Servício Galego de Saude, Enrique
Castellón dirixíu a semana pasada un escrito ao director xeral
de persoal do Ministério de Defensa para amosar a disposición
da Conselleria de Sanidade de
facerse cargo do Hospital Militar
deA Coruña.
Segundo esta proposta, a xestión realizaríase mediante a cesión de uso, e sempre e cando
Defensa estivese disposta a pagar o salário dos traballadores
do centro hospitalário.
Asimesmo exponse que o actual
presuposto da Conselleiria de
Sanidade non permite a compra, proposta polo Ministério.
O comité de empresa denúncia
a "actitude oscurantista en todo
o proceso, e síntese enganado
xa que Defensa debeu informar
primeiro aos próprios afectados
e amosan que esta actitude por
parte do Ministério supón "un
acoso aos traballadores e as
institucións sanitárias".

O Concello
en contra do cerre

Na mesma situación que o Hospital Militar de A Coruña atópanse os centros hospitalários de
Barcelona, Valladolid e Santa
Cruz de Tenerife.

Por outra banda, a Corporación
municipal da Coruña aprobóu
unha moción esta semana, na
que exise o mantenemento do
Hospital Militar.

Asimesmo, o secretário de estado para a Administración militar,
Julián Arévalo afirm6u ºque o

Nesta moción aprobada por unanimidade amósase o pesacordo
por parte da corporación coruñe-

sa de desvincular o hospital da
rede pública. Segundo a moción
"non se respeta a máis elemental das obrigacións de todo servidor, público, que é a transparéncia nas súas decesións".
A corporación amosóu o seu
apoio a solidariedade aos traballadores do centro hospitalário e
denuncia que a situación que está a sofrir este hospital significa
un paso máis dentro do desmantelamento e abandono das instalacións militares, ca conseguinte
perda de postas de traballo.
Asimesmo, Augusto César Lendoiro do PP manifestóu que o
hospital "aínda ten solución" e
pediu ao concello coruñés que
convocase unha manifestación
en defensa da instalación e dos
traballadores.
Diversas entidades, asociacións
de veciños, concellos e patidos
políticos ... esixen que se manteña ó Hospital Militar. O comité
de empresa do centro quere presentar unha interpelación parlamentária no Congreso para tratar esta situación á traves de Antonio Romero, deputado de IU .
Por outra banda, o PS de GPSOE presentóu unha proposición non de Lei, para que se
inste á Xunta a iniciar conversas
con Defensa para poder transferir o Hospital Militar ao Sergas.
O comité de Empresa está a realizar carteis informativos e prepara unha manifestación a favor
do mantemento dos seus postos
de traballo e das instalacións
ho·spitalári'a'.s.•

Duas Galizas
Xosé Luis Barreiro escrebe sobre o estado da opinión pública no
número 18 de ANALISE EMPRESARIAL. "A sociedade galega
aparece enfrontada non só en canto á definición das súas
prioridades políticas e económicas, senón na sua própria
9iagnose da situación, que é de gravidade para uns e de plena
saude e euforia para outros. E para explicalo, non queda máis
alternativa que aceitar que cando decimos Galiza, cando
tratamos da súa realidade e dos seus problemas, non estamos a
falar do mesmo; non usamos un conceito unívoco, como o que
nos sitúa a todos na España, senón nun conceito equívoco, que
para uns descrebe unha nación, suxeito activo dos seus poderes
e capaz de establecer a orde de prioridades que garanta o seu
desenvolvemento integral e equilibrado, mentres que para outros
non pasa de ser unha rexión autónoma, integrada na nación
española, e deben ser as suas prioridades e escalas de valores
(españolas), as que inspiren en derradeira instáncia a política
desenvolvida polas institucións públicas galegas. (... ) Por isto
faise a cada máis necesário un grande movemento de reflexión
colectiva, na universidade, nos grupos sociais e empresariais, na
opinión pública e en todos os elementos activos da sociedade,
co fin de establecer un ar:nplo consenso sobre a realidade
política de Galiza". •

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN CATALUNYA

É director do Servizo do Ensino do catalán da Generalitat
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Joaquim Arenas
'De 800.000 nenos escolarizados só 68
alegaron dificuldades co catalán e atendémolos especialmente'
vin, escoitei e lin, de terxiversar
a situación facendo aparecer coComo se explica que se planmo xenocida á língua que está
tee a constitucionalidade da
en perigo sobre outra que ten
Lei de Normalización Lingüíscentos de millóns de talantes .
tica dez anos despois de aproQue a língua que está troceada
bada?
territorialmente resulta ser a que
se impón a funcionários. Que a
A lei ten un decreto, o 362, que
língua que non é dominante no
foi impugnado polo avogado Góseu próprio território, que é a
m ez Rovira e o Tribunal non
própria de Cataluña, como recochegou a concluñece o Estatuto e
~ións até agora.
como é un feito
E moito tempo e
natural , resulta
sorprende, pero 'Dicer
ser a língua que
coido que é unha
se apresenta ,
que o catalán
situación transixunto co inglés ,
tória. Unha pricomo unha amexenocida
meira posibilidaaza pa~a o castede é que o Tribullano. E unha toa
respeito
nal queira que se
leria absoluta.
senténcie para
do castellano
rematar co proTodos somos moi
unha humorada sensíbeis ás
blema de vez, ou
mesmo aproveicuestión que atinimpresentábel".
tar as alegacións
xe n á língua , e
da Generalitat
neste caso houbo
para que o próunha información
prio Supremo se
e unha pedagoxia
pronúncie sen
malévola.
Hai
necesidade de
que afirmar que
ter que ir ao Constitucional.
en Cataluña non existe conflito
lingüístico social; sobre 800.000
No transfondo político está o
alumnos atender a 68 especialpacto CiU-PSOE e a recompomente non é un problema; non
sición do mapa autonómico?
hai marxinación do castellano e
non se pode entender como tal a
Pode ter sido un xeito de romrecuperación para o catalán de
per a harmonía entre CiU e
espácios usurpados durante
PSOE. Porque, que se facia disanos. Normalizar o catalán non é
tinto no 1983 do que se fai agora
menoscabar o castellano, que é
en matéria de normalización lina língua do Estado e dunha cogüística? Agora sucede que pais
m unidade territorial viciña coa
de 68 nenos, de oito escolas soque formamos un estado. As esbre un total de 1700 en toda Catadísticas din que o 93% da potaluña, apresentaron alegacións,
voación catalana queren que os
acolléndose lexitimamente ao
seus fillos aprendan castellano e
que está regulado, para que
outro tanto queren que os seus
eses rapaces teñan un tratamentillos aprendan catalán. Daquela
to especial pelas circunstáncias
os obxectivos da Generalitat
que teñen. Faracoinciden cos da
se un seguimento
povoación.
curricular individualizado e xa
língua
Non ternos
está. Pero o caso
conflito
do ensino
é que isto xa o viñ amos facendo,
lingüístico
en Catalunya
cando chegaba
un pai que deVostedes deso catalán,
mostraba que a
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sua residéncia en
cun bon
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·
transitória e quecoñec1 mento
conflito sen embargo a situaria capacitar fundo castellano".
damentalmente
ción do catalán
en castellano ao
responde a unseu tillo.
ha estrutura diglósica.
Aqueles que fixeNós non ternos
ro n da defensa
conflito lingüísti dun direito un enco. Existe diglósia pero froito da
frentamento entre castellano e
non ordenación xerárquica dacatalán están nunha absoluta
bondo nas línguas. Tanto na escontradición. Neste momento en
cola como na sociedade hai que
que o catalán non ten garantida
entender que o uso na escala e
nen a curto nen a médio prazo a
na sociedade do catalán é desua normalización e a inserción
sexábel para todos os cataláns,
plena no ensino, resulta que o
o que non significa que o castecastellano está en perigo de delán non deban coñecelo ben os
saparición en Cataluña. lsto é un
cataláns.
chiste monumental que deixa
curto a calquer humorista. HouNon se pode considerar un estabo tamén a intención dun sector
do monolíngue con comunidades
reaccionário de Madrid, polo que
• XAN CARBALLA
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"Nós non concebimos unha Catalunya sen catalán, é parte do
naso ser como país, e asi o recoñece o Estatuto". Quen isto
afirma é Joaquim Arenas, director desde 1984 do Servei
d'Ensenyament del Catalá da Generalitat de Catalunya, e
estivo toda esta semana explicando a proposta normalizadora
do catalán no ensino, en conferéncias organizadas pala Mesa
pala Normalización Lingüística. A sua visita coincide coa
posíbel elevación de recurso de incostucionalidade contra a
Lei de Normalización aprobada por unanimidade en 1983.
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plurilíngues: hai que considerar
que o estado é multilíngue en
xeral. España é un estado plurilíngue e non se pode pensar
que os únicos que deben ser bilíngües sexan galegos, cataláns
e bascas. Ou cando menos que
todos esteñan disposto a selo
se se vai residir nalgunha das
nacións con língua própria.
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Estando xa dentro da Unión Europea non se pode considerar
que unhas línguas son máis importantes que outras. As línguas son importantes polo feito
de existir, porque son veículos
dunha cultura. A importáncia
non a estabelecen o número de
talantes porque daquela seria o
chino a referéncia e aquí non
ten incidéncia. Doime que intelectuai s de pro digan que hai
línguas de comunicación e outras que non o son. A referéncia
ao inglés é enganosa por máis
que arbitrariamente se teña utilizado como veículo xeralizado
de intercámbio comercial ou
científico a nível internacional.
Unha língua xustifica a sua importáncia só polo feito de existir.
No que atinxe á escala, onde
eu me movo, o obxectivo da escala de Cataluña é que todos
os alumnos saiban catalán como língua própria do ensino,
como ponto referencial de cultura e como língua de expresión espontánea e tamén que
teñan un bon coñecimento do
castellano. Pero en Cataluña
ternos que desenvolvernos en
catalán e non noutra língua.
Cando me teñen proposto poñer unha escala de catalán en
Madrid dixen sempre que me
parecia un disparate, ainda habendo unha comunidade de cataláns importante, porque se
irnos residir ali o castellanao será a língua que van ter que usar
os nasos fillos . Que lle demos
na casa libros ou materiais en
catalán é outro asunto, pero hai
que integrarse na comunidade
en que se vive.

Na pri mário o 80%
do ensino é en catalán

tanos a chegar · láns, e que alguén polo feíto de
estar presente o catalán na esunha vaga de
poder falar na tv ou escreber un
cala, hai un Servizo do Catalán
emigración moi
artigo nun xornal abuse e se
no Ensino, para que servise de
primário impártese en
forte que ven do
atreva a manifestar falácias
ponta de lanza e a coordenación
Magreb, do Medienormes. Coa esaxeración e a
e incitación de programas para o
catalán, e a porcentaxe é
terráneo Oriental,
mentira nunca
ensino. Para o
Asia e dos
haberá igualdaconxunto da soalgo menor na secundária". de
paises do Leste e
de entre as línciedade criouse
o sistema educaguas do estado. 'Atacar a imersión posteriormente
tivo ten que estar
a Dirección Xeé de ignorantes.
adaptado. Como
r a I de Política
Atacar
técnico o que me
Lingüística. Son
Seria como
un método
custa comprenentes con finanlao cotianmente. Precisamente
pedagóxico
deré que desde fóra de Cataluatacar o método ciación s indepor isa é tan importante ordenar
ña se nos queiran dar lecións
pendentes.
a língua na escala. Ademais esdo que ternos que facer os cataEn que consisde Freinet ou o
te a inmersión?
No conxunto do
de Montessori".
sistema educaA inmersión é un
tivo até a unimétodo e o ataversidade, cal é
que que se fixo
a preséncia do
contra ela é o do
catalán e do
puro ignorante.
castellano?
Non se pode talar
de política de inEstán a piques
mersión, como niguén fala de pode sair novas estadísticas, pero
lítica Montessori ou Freinet. A ino uso do catalán, na primária,
mersión ten as suas técnicas e a
debe andar agora polo 80% do
sua estratéxia para facilitar a
total das horas lectivas, e desaprendizaxe dunha língua e caícende despois na secundária.
do que é a mellar que podemos
lsto é porque as aprendizaxes
aplicar agora. Confundiron a inbásicas prodúcense na primária,
mersión coa escala catalana. A
pero coido que en moi poucos
inmersión practícase con aqueles
anos tamén conseguiremos ganenas que descoñecen o catañar a batalla da secundária para
lán, tillos de famílias que non o
o catalán.
falan. O proceso de inmersión
chega só aos nenas até os dez
A lei obriga a un mínimo de
· anos. A partir deuso do catasa idade procúralán?
se un tratamento
individu al izad o
Non, o que abripara os nenas
ga é a un mínique chegan de
mo de uso do
fóra.
castellano.

'Q BOo/o do ensino

1

A estrutura de
normalización
lingüística é independente no
ensino?

<!'.

Através da inspección e con estudos sectoriais. •

O recurso de inconstitucionalidade contra a Lei de Normalización seria máis un paso

Os ataques contra a política lingüística da
Generalitat procuran debilitar o pacto CiU-PSOE
• PACO SOTO/BARCELONA

A língua de ensino en Cataluña

dictou recentemente

mento do castellano. lsto significa que ademais da asignatura
de castellano hai que adicar os
recursos e necesidades horárias para que os alumnos posuan un coñecemento operativo
desta língua. A lei di que "se
darán normalmente as clases
en catalán", pero se houbese
caréncias na aprendizaxe do
castellano, que non é ocaso actual, haberia que correxilo. lsto
mesmo se fai no Québec, que
cando detectan que baixa o coñecimento do inglés poñen matérias nesa língua.

E como seguen que se
cumpra a lexislación?

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

O catalán é vefculo exclusivo
do ensino, agás a asignatura
de castellano, até un determinado nivel escolar?

é o catalán, cun bon coñeci-

Desde 1978 en
que comeza a

'Con exaxeracións
e mentiras nunca
haberá igualdade
entre as línguas
do Estado".

O Tribunal

Supremo

unha providéncia na que
pon en tela de xuizo a
constitucionalidade
dalguns pontos da Lei
de Normalización
Lingüística aprobada por
unanimidade do
Parlament catalán no

1983.

Esta decisión

coincide coa campaña
dalguns meios de

Unha especificidade catalana,
se o comparamos co caso
galega, é que ten unha povoación inmigrante moi grande.

comunicación e círculos

Nós ternos unha inmigración
dos anos 50 e 60 sobretodo que
representa case un 40% do total
da povoación de Cataluña. Toda esta povoación que chega
entende o catalán segundo os
estudos que ternos (a comprensión está no 96%), e un 28% fá-

do catalán que

políticos de Madrid
contra a normalización

O director do rotativo "La Vanguárdia", Joan Tápia, perguntábase nun recente artigo, "como pode
atentar contra a dignidade da persoa, como sostén a providéncia
do Supremo, a esixéncia de que
un alumno, ao final do seu-ensino
en Catalunya, domine o catalán?".
Ainda que son moitos os políticos,
intelectuais e cidadáns de a pé en
Cataluña que se manifestaron en
contra da campaña anticatalana
levada a cabo desde Madrid
quen, sen dúbida, deu na clave
en todo este asunto foi Joaquim
Xicoy, presidente do Parlamento
catalán, nacionalista e democristiano de ideoloxia. Xicoy destaca
na sua análise que esas campañas teñen un fin político perfeitamente definido, ainda que ás veces oculto, e pretenden romper a
convivéncia social en Cataluña,
pór en entredito a governabilidade
do Estado e tirar beneficios eleitorais, porque o anticatalanismo ten
os seus adeptos no Estado.

"Para iso
non apoiabamos

provocaron o
.tamento do arco
rexel
político catalán a

a Constitución"

excepción do PP.

A situación criada ten xerado de-

claracións como a do próprio
Conseller de Cultura, Joan Guitart, perguntándose se fixo ben
en votar en favor da Constitución . Guitart traslada a pergunta
"a moitos cataláns que se cuestionan o mesmo" e amósase decep ci on ad o porque "pensaba
que a Constitución garantía
cuestións como a efectiva oficialidade das diversas línguas españolas como sinala o seu artigo
terceiro". Nunha liña semellante
Unió Democrática de Catalunya,
o sócio democristiano de Convergencia, deixou claro que se a
lei de normalización lingüística é
declarada inconstitucional "haberi a que replantearse a própria
Constitución".
Por outra banda Jordi Pujol manifestou que está disposto a retirar o seu apoio ao governo do
PSOE se o Constitucional dá
por boa a prov!déncia ditada polo Supremo pondo de r.elevo o
fondo do problema: a posibilidade de que se cuestione a continuidade do pacto CiU-PSOE. A
própria posición do Partido Popular ao respeito é meridiana,
congratulándose polo que considera "un aviso" á Generalitat e
pedindo que se garde a leí "nun

caixón", como afirmou o presidente catalán do PP, Aleix Vidal-Quadras.

O argumento

da língua
O presidente do parlamento catalán entende que na orixe de
todas as polémicas con Cataluña (o 15% do IRPF, o catalán na
escala, ... ) está a nova situación
saida das urnas o 6 de Xuño pasado, cando o PSOE perdeu a
maioria absoluta. Nunha primeira etapa forzas como o PP, e
grupos de presión que optarian
por apresentar unha situación
de ingovernat>ilidade, lanzaron
un ataque aos convergentes, e
por extensión aos cataláns, que
apareceron retratados como "os
inimigos da unidade de España,
mercaderes e insolidários". Para
Xicoy a língua foi utilizada como
un argumento de impacto facendo creer á opinión pública de fóra que a Generalitat de Catalunya ten unha política contra o
castellano e Jordi Pujol é un
aprendiz de dictador. A ·maniobra procuraría aumentar a inestabilidade e magnificar a "opción
de equilíbrio" que suporia o Partido Popular.•
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Sobre o misterio
da requinta
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

0 que tiña que facer
a policia era dar máis
pau" (António Ramilo, 27
de Xaneiro, diada
, Folga). "Estou
abrumado" (António
Ramilo, 1 de Febreiro,
ao saber que dous
policias asasinaran a un
empresário e á sua
família en Nigrán).
11

Non se exclue a
hipótese de que fosen
os Grapas", "xa o
dixemos outras veces:
no hinterland de Vigo
móvese unha activa
delincuéncia
periurbana", ·"a
benevoléncia xudicíal
permítenos dispoñer dun
dos maiores índices de
atracos de fin de
semana de España".
Estas e outras
afirmacións foron
escritas por Fernando
Ramos o 2 de Febreiro
en El Correo Gallego,
nun artigo titulado "Os
asasinos non andan
demasiado lonxe".
Acertou.Mesmameme
eran policias. Este
xornalista, que ademais
é Presidente da
Asociación da Prensa de
Vigo, e que o pasado 24
de Xanei ro se
fotografaba, con motivo
da festa do patrón dos
informadores, rodeado
de sotanas, tricórnios e
gorras de prato,
demonstrou, máis unha
vez, estar ben
informado.
11

11

Lento, astuto, opaco,
mestre na arte da
duplicidade, cauto,
resentido". Santos Juliá
reseña en El País a
monumental biografia de
Franco que fixo Paul
Prestan, e conclue que o
dictador era "o galega
arquetípico". As aspas
son de Juliá Presten
pinta un vulgar criminal
amparado por
terratenentes e
banqueiros pero Juliá
bótalle a culpa ao lugar
de nacimento.

Non coñezo ainda o libro de
Enrique Montero sobre a ce Requinta» nas terras do Ulla e a
primeira nova que tiven do seu
traballo foi pola entrevista que
publicou A Nosa Terrado 28 de
Xaneiro. Tentarei atapar o libro, cousa non
doada ao se Deduzodas
tratar da publicación dunha declaracións,
Deputación, que nas terras
que xulgo de
grande intere- da Ulla
se. Namentres
consérvase a
tentarei axudar
a Montero a vella tradición,
solventar o
semellante
mistério da introdución deste
italiano,
instrumentos
na música tra- dosduos
dicional. Pro- de Piffaroe
poño seguir os
consellos de Zampogne
Umberto Eco e
averiguar O
nome da rosa
identificando a «Requinta» na
clasificación dos instrumentos
musicais de Horsbostel-Sach:

ao uso

A «Requinta» é unha flauta cilíndrica pequena feita en madeira e na que se sopra lateralmente: Trátase do instrumento
coñecido na Península Ibérica
como Pífano ("Querpfeife" en
alemán, "Fifre" en francés, "Fife" en inglés e "Fiffaro" en italiano), o instrumento representado no famoso retrato de Manet: Le fiffre, da colección do
Louvre. O Pífano, de orixe suíza, é algo mais antergo do que
comenta Montero: xa no século
XV é identificábel como un instrumento militar: as bandas de
pífanos e tambores servia á sinalización durante. a batalla.
Na Península Ibérica parece
perfeitamente localizado como
instrumento popular nos principios do século XVI pois no Diccionario de Corominas identifícao como o instrumento que
acompaña ás danzas do Algarve e o Alentejo. O instrumento
mantívose nas Bandas Militares
até meados do século XIX, cando empeza a ser substituído pola flauta píceo/o. En España
conservouse como instrumento
de protocolo na Banda de Alabardeiros -entre 1932-36, Banda Republicana- até a actualidade, pois a Casa Real mantén
unha agrupación destes instrumentos. En Portugal, o pífano
de seis buracos e uns 45 cm.
segue a ser un instrumento habitual da música tradicional.

OBLADÍ-OBLADÁ
XOSÉ

Cm CABIDO

Baladí: banal, fútil, insignificante, nimio, segundo o Xerais castelán-galego. Non figura no escasísimo e prácticamente inútil
diccionario da Real Academia, o cal non nos fai pensar necesariamente que sexa un castelanismo, pois de aplicar e.s e razoamento a todas as palabra sobre as que aínda non se definiu a
Academia, chegariamos á conclusión de que o idioma galego
no seu conxunto é un puro castelanismo ou non existe. Pero
tampouco figura no Xerais da Lingua, nin aparece baladí no de
Ir Indo, nin sequera no do Padre Crespo. Ou sexa, é unha palabriña do castelán que, para o diccionario Akal, equivale a corriqueiro, e pola transitiva, trivial, vulgar.
Como diría o profesor Francisco Sampedro, as persoas que empregan a palabra baladí con certa soltura son sospeitosas. ¿De
que? De baladismo. En expresións como "Non se trata dunha
cuestión baladí", xa consigue esa palabra ridícula minar unha
argumentación e mesmo convertela en po de talco. Claro que
se quen dispara esa palabra para fa}ar do Parlamento europeo, fai titulares como "Europa: a 'asignatura pendente' do
BNG", entón non hai motivo para estrañarse.
Nese artigo (O Correo Galego, 1-II-94) elóxiase ó "laborioso Posada", porque é consciente, ó parecer, este empresario ex-coaga, de que os contactos teñen moita, pero moitísima importancia en Europa.
¿Que se nos está querendo transmitir? Reflexionemos ... +

vertir que o "Piffaro" é un óboe e
non unha flauta.•
XoAN M. CARREIRA

Galiza - Burundi
Abro o buzón e collo. a Nosa Terra (núméro 604). Óndia, meteron publicidade na primeira páxina. "Coma negros", un anúncio de pre-cociñados caníbais,
supoño.
Pois non, era da folga de mañá,
dos que están coma galegas explotados. Ulos negros?•
DAVID CAsADO NEIRA
(COMPOSTELA)

Por min que
non se integre
Ouero aplaudir desde aquí a decisión tomada pola maioria do
Consello Nacional de Unidade
Galega, dado que eu non son
sectário, e alédame moito de
que Camilo Nogueira non comparta esa opinión.
Para min, e penso que para o
BNG, é moito mellor que non
entren nen el nen o seu cuñadísimo López Facal. Fanlle máis
propagando ao Bloque quedándose fora fundando partidos, especilidade na que son verdadeiros mestres que xa un é incapaz

de lembrar a sua inxente laboura nese senso, ou pasando a
comer do pesebre "nacional" (ou
casa de todos) coma os seus
noutrora admirados compañeiros Bandrés e Onaindia.
Para que queremos nosoutros a
Camilo Nogueira como non sexa para crear confusión, división
e tentar desde dentro tirar abaixo o traballo que dia a dia e durante moitos anos levamos a cabo os militantes do BNG coa
auxda inestimábel de Camilo
desde tora?
Agora nen sequer pode copiar o
Regulamento da cámara catalana, traducilo mal ao galego, e facer levantar a
Bautista Álvarez ás catro da
mañá para asis- Para que
tir a un Pleno
Extraordi nário. queremos

nósaCamilo

Pensará o sofrido leitor que lle Nogueira
teño manía a como
quen tanto fixo
por clarificar o nonsexa
nacionalismo para criar
despotricando
contra do Blo- confusión
que e aliándose
co estatalismo,
pero non é asi.
O que é que a única vez que o
puden escoitar, no hotel uvi/Ja
de Bilbao", sentin vergoña allea
non polo mal que falou de nós,
senón polo baixo que caiu el
diante dos bascas e dos emigrantes galegas que rian a gargalladas ao lembrarlle Bautista
que de política non tiña por que
saber pero de matemáticas debia de andar algo mellar dada a
sua condición de enxeñeiro.
De integrarse no BNG, eu poríalle de castigo repovoar de carballos o pinar de seu sogro de onde
din que tronzou madeira eleicións
tras eleicións. Seria un xeito de
colaborar coa ecoloxía galega.

Esta é unha opinión moi persoal miña á que cheguei tras
anos de reflexións e militáncia
nacionalista que supoño é com¡-·

EnBens,
xusto por tras
da refinaría da
Coruña,
o PP inaugurou un vertedeiro clandestino de lixo. Ali
foron parar os
cartaces eleitorais, sobres
e papeletas.
O papel estase a desfacer
coa chúvia,
pero o plástico permanece
inalterado•

Ten razón Montero cando data
a meados do século XIX o nício
dos duos de pífano e gaita, ignoro a orixe do nome "requinte'',
pois coincide co dos duos de
clarinete e gaita -máis tarde saxo e gaita- que serian substituídos polos duos de gaita actuais
(gaita de toles), se ben debo ad-

C.:X.D.
(A CORUÑA)

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

-·-----~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

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

DEBALANfE
NANJNA SANTOS

O poder dos homes que ten encetado un camiño sen volta nen
virada. Antes eles: "isto" e isto ia a misa. Agora, cando algun
cisma moito ou cisma de máis, unha Lorena, poñarmos por caso, armada de coitelo e valor, poda, ZAS! , o símbolo da homia .
E do poder, que son parecida cousa.

•

•

E Francisco Genaro que quixo experimentar "ordeno e mando ", con Dina -molde para o seu zapato- e conseguiu o ridículo máis espantoso. para el e para o exército de valedores
que se procurou na batalla.
Nen carta ao papa, nen Scalfaro, nen organizacións pro-vida
ou políticos democristiáns apoiando a demanda de pai "natural" (onde os artificiais?) do mozote de 23 anos, contra os desexos e propósitos da xoven, tamén de 23.

•

Se non amedoñou ela que falou e dixo asi: "Abortarei. Non
quero discutir verbo da lei de aborto. Quero lembrar só cales
son os direitos dunha muller: non ser usada por un home e
non ser usada polos meios de comunicación. Co corazón digo
non a este embarazo e se unha muller decide non traer un fillo
ao mundo terá as suas ben importantes razóns. Non é fácil tomar esta decisión". •

partida por alguén máis que por
min e por Camilo.•
RAUL Rlo DlAz
(BILBAO)

Teoloxía
e muller?
Non é esta unha combinación
aceitada de xeito natural, sen
mediar antes un aceno de estrañeza cando non de claro rexeitamento, tanto desde algunhas posicións feministas que consideran que o mundo da relixión xa
amosou sobradamente ser patriarcal e opresor -no que non lles
falta razón-, como desde posturas centrárias, ainda que ca mesmo resultado, que consideran
ese mundo da relixiosidade, a
eses niveis tan "intelectuais" da

Teoloxia, demasiado elevado
para seres tan carnais e pouco
dotadas mentalmente como somas as mulle/<_.e~~
res.
No medio disto,
nós, queremos
luitar pala nasa
liberación como
persoas senda
ao mesmo tempo:
mulleres, crentes
e feministas, asumindo estas tres
categorias e
sentindo-nos en
cada unha das
tres por completo, (xa emprezamos co da Trinidade ... )

MULLERES

E dicimos máis,

u-

E

é precisamente a nosa condición de crentes a que nos fai ser
feministas, é a
nasa fe a que
~ á. ~ .i.mflllCe., nos implica na
militanza da
luita contra as
inxustizas.
Sentimos que,
como cristiás,
ademais de
apoiar e sumar-nos ao
combate xeral
das mulleres,
ternos unha tarefa específica
no eido crente,
que se traduce: na necesidade de revisar toda a dout r in a cristiá até agora ditada e interpreta-

r-------------------------------------------------------------------------------,
que o seu filio de poucos meses
evento atraerá ao turismo.
A propósito
fose colocado na trompa dun
Tamén atraeria visitantes a recuenorme elefante ainda que nos
dun concurso
peración e adecentación do naso
pagasen por iso.
património histórico-artístico e
esta-se deixando caer a muralla
Se un grupo de mulleres constide misses
que é un monumento, hoxe, quituisen unha sociedade para orgaOrganizar concursos de misses é
un negócio coma outro calquer,
dentro da sociedade de consumo
na que vivimos e na que os máis
febles son sempre utilizados en
benefício dos máis fortes.
Pouco importa que as mozas que
participan e as partidárias deste
tipo de concursos non se sintan
utilizadas nen vexadas na sua
condición de mulleres; tampouco
algunhas amas de casa se senten humilladas cando nun anúncio de deterxente se apresenta a
imaxe dunha señora inxénua, "algo corta" e que ten como inquietude principal outer uriha colada
máis branca que a da sua viciña.
O nena que utilizaba Ángel Cristo no número do elefante non
era conscente de estar senda
explotado, nen o seus proxenitores o entenden así, porque eles
forman parte do espectáculo; ou
tal vez si, pero ... de algo hai que
viver. Pero estamos seguros de
que nengunha de nós deixaria

nizar a elección
de "Mister Xacobeo" por exemplo, nen a Depu- lmaxinemos
tac i ón nen o
Concello esta- aPilar Osório,
rian prestos a Concelleira
colaborar alegando (con moi de Cultura,
bon critério) que tratando
se trata dun espectáculo ridícu- de saber as
lo e impróprio de medidas
institucións sérias. (lmaxine- dos mozos
mos por un mo- que desfilan
mento a Dona
Pilar
Osório, pola pasarela
Concelleira de
Cultura, tratando
de saber cales
son as medidas dos mozos que
desfilan pala pasarela).
Non é doado entender e moito
menos xustificar que as institucións públicas gasten parte dos
seus presupostos nun concurso
de Misses coa dispulpa de que o

zais único no mundo.
Moitas son as causas nas que
se poderian empregar os diñeiros públicos; algo tan elemental
como unha campaña informativa
sobre o funcionamento dos pisos
de acollida está sen facer e, desgraciadamente, son bastantes as
mulleres que necesitan este tipo
de axuda.
Por último coidamos que é bon
que as mulleres e homes de Lugo saiban que tanto o Concello
como a Deputación, non hai moitos meses, rexeitaron unha solicitude da INTG-CIG na que se
pedia a sua colaboración para
facer unhas xornadas sobre
Educación Especial e uns En contros sobre Educación Non
Sexista, porque este feito pode
darnos a medida do talante, cultura e sensibilidade social dos
gobernantes locais. •
SECRETARIA DA

MUI.LER DA INTG
(LUGO)

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

da desde unha óptica androcéntrica-; na reivindicación dunha
presenza real da
muller dentro da
lgrexa, deixando
de ser esa maio- Ternos unha
ria silenciosa e
silenciada sen tarefa
voz nen voto; específica: a
coñecendo e divulgando a tea- reivindicación
loxia que fan as dunha
mulleres, incidindo na necesida- presenza real
de de criar pen- da muller
samento próprio;
proporcionar es- dentro da
pazos de refle- lgrexa
xión teolóxica e
de leitura crente
da luita feminista, para rematar dunha vez con
vallas e estúpidas barreiras.
Non son novas as nasas reivindicación, mesmo no Estado Español hai bastantes grupos traballando nesta liña, ademais ternos detrás unha longa tradición
que se remonta aos tempos de
Xesus, pero iso e outra história
e será contada noutra ocasión.
Nesta, só engadir que se alguén
se quere pór en contacto con
nós pode escreber ao apartado
920 de Compostela.•
MUI.l.ERES E TEOLOXIA
(COMPOSTELA)

séculas desque se
celebrou a folga xeral.
Os meios correron un
velo. Pero hai que
lembrar. Por exemplo,
ao sindicalista que
morreu atropelado por
un borracho e do que
non se fixo máis que
discreta mención.
lmaxínanse que pasaría
se fose ao revés? . "Un
sindicalista borracho
atropelou a un cidadán".
Titulares.

La Voz ele Galicia
incluiu o suplemento coa
información da folga nas
páxinas patrocinadas
por Caixa Galicia.
Información
condicionada? Non tal.
Trátase dun novo xénero
xornalístico denominado
publirreportaxe, procede
dos Estados Unidos e
apréndese no selecto
Master de Xornalismo
para xóvenes
profisionais que imparte
a mesma empresa.

Empresários da Garda
apoiaban a folga. Unha
directriz central da
Confederación de
Empresários de Galiza
modificou o acordo. Non
poucos pequenos e
medianos empresários
padecen a crise e
comprenden que os
traballadores non son os
seus inimigos, senón os
seus clientes. Pero o
80% das cuotas da
CEG págaas El Corte
Inglés.
O hiper de A/campo
da Avenida de Madrid en
Vigo fixo unha caixa, o
27 de Xaneiro, de 3
millóns, case a décima
parte dos 27 habituais. A
isa chámaselle abrir por
militáncia.

A economia mundial

Mili,
nen para Paco,
nen para Pili
Ao longo da última década foron aparecendo na prensa distintos rumores de incorporación
da muller primeiro ao servizo
miHtar e agora ao servizo civil
obrigatório.
Xustamente cando está máis
clara a reivindicación da necesária non obrigatoriedade do
servizo militar, con campañas
de insubmisión plantandolle cara ao exército ou á sua contrapartida da Prestación Social
Substitutória (e sinalo substitutória porque precisamente ven de
consagrar a obrigatoriedade do
Servizo Militar); ocórreselle a

está a _entrar nunha fase
de expansión, segundo
o World Economic
Forum. Esta entidade
aconsella, ao mesmo
tempo "desmantelar o
Estado de ben estar".
Cómpre unha
explicación: se mellara
a economia, por que é
necesário que empioren
as persoas? É posíbel,
para os gurus do World
Economic, FM 1, Banco
Mundial, etc. concebir
unha economía que
marche ben, de par
dunha sociedade e duns
cidadáns aos que lles
_ vaia mal?

O parlamentário

"'

socialista Miguel Cortizo
recoñece que as
decisións no seu partido
non as tomaban os
organismos, senón os
dirixentes máis
influintes, á marxe da
organización. Tamén no
PP se ten dita que unha
palabra de Fraga pesa
máis que médio partido.
Pero todo iso nada
importa. Os que non son
demócratas son os
comunistas (como o PC
francés que celebra
estes di as congreso)
porque se.rexen polo

centralismo
democrático.

••••••••••••••

Daba mágoa ver as dúbidas do responsábel do máis terríbel piquete coactivo do
Estado naquela mañá de folga xeral. Non
era para menos. Acababa de descender do
seu Mercedes blindado, con botas campeiras e chaquetón de ante, e tiña tan só
aquel día para escoller as peclras aburacadas que mellos lle ian combinar nesa nova
residéncia que estaria a ponto cando se retirase das responsabilidades de govemo.
Ultimamente pasaba moito entre os seus.
Todo eran dúbidas e incerdidumes. Que
se os daqui, que se os dacolá. E lago ve ña o eterno ter que escoller entre coxa
brillante ideia de en vez de rematar con esa obrigatoriedade
para os homes (demanda de cada vez máis sectores sociais)
meternos ás mulleres.
E o servizo social, a prestación
social, apreséntana como o máximo, o cúmio da xenerosidade social. Xenerosidade social é que
esta sociedade dote orzamenta-

DUBIDOSO
X.PIÑEIRO

ou peituga, entre mero ou lubina, entre
apocalípticos ou integrados. E que dicer
das pedras con buraco para chantar no
xardin. Deberia ser un buraco redondeado, un tanto ovoide, coma un cero á direita no número de parado , ou mái
ben con a restas, natural coma o mapa
dunha autonomía non domada? Seria un
buraco grande, como o dun Banco en
crise, ou pequeno, como esos que se tapan cun cheque ao portador dalgunha

File a incontrolada? Seria a dúbida de e coller as pedra tráxica , como a dun
príncipe Hamlet corticoide; carte iana,
como a do Ministerio de Facenda; ou
simplesmente retorta como o mí ero toro do bon ais cos qu matar o t mpo? .
E o re pon ábel de e piquete de informativo chamado Con ello de Mini tro ,
eguiu palpando a dúbida nos buraco
da pedra do xardin. Como dubidoso
de sempre tiña de cerro de que a ua ia
ser unha dúbida pertinaz como a seca,
amis de estrepitosa como o fraca o furado e ab oluto. +

ñalo. Por outra banriamente aos servi- Xenerosidade social é
zos sociais con proda o que pode ser o
fisionais, e que lles que esta sociedade dote
voluntariado, está
claro que ten que
pague soldos dig- aos servizos sociais con
nos polo seu trabaser iso: voluntário.
llo. E digo xenerosi- profisionais
dade para quen faSerá que agora
g a ese traballo e
lembrar con envexa
os tempos da sección feminina?
para quen recebe as prestación,
poís contará co traballo dunha
persoa formada para desempeSerá que queren desviar a aten-
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ción da insubmisión?
Sexa o que for, nós, nosoutras,
ternos claro que a míli, e o servizo social obrigatório , nen para
Paco nen para Píli, e estade
atentas mozas a organizar o colectivo de insubmisas. •
BEGOÑA RODRIGUEZ CALDAS
(COORDENADORA FEMINISTA
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Ven de gañar por segunda vez o Prémio Alph )art de Angulema

Miguelanxo Prado
'A min encantaríame publicar en galega e despois traducir a outros idiomas'
• OSCAR LOSADA

A obra Trazo de Xiz de
Miguelanxo Prado
conseguiu o Prémio
Alph 'art ao mellor
cómic estranxeiro no
XXI Salón de
Angulema, o máis
importante a nível
europeu. Con este
recoñecimento, ao
autor galego prémianlle
unha calidade evidente
no eu traballo,
incorporándoo ao fato
de primeiras figuras no
denominado noveno
arte. Este álbum xa fora
galardonado co prémio
anual que entregan na
Franza os libreiros
especializados no
mundo do cómic.
É a segunda vez que recebe esta
distinción, que pode significar
para a sua carreira?
O dos prémios non o podes tomar
moi en ério. Son consecuéncia
da votación dun xurado e se tracas o xurado seguro que o prémio
iría parar a outro. Hai que manter
a cabeza fria porque o teu traballo non é mellar nen piar por acadar un galardón. Resúltame duro
ver libro boí irnos que non foron
premiado e ao seu autore doente por enter e, de certa maneira, e quencido . Pala contra
haj xente que por levar un par de
prémio pen an que un é indi cutfbel. Ter prémio é coma un seguro de vida, upón que para o
editor erá intere ante publicar as
tuas obra ainda que non sexa un
éxito de vendas por unha cuestión de prestíxio, desde ese ponto
de vi ta os prémios non son despreciábeis.

Os prémios tamén serven para
lanzar profisionalmente, incorpórao aos autores de primeira liña.
lso é inegábel. Eu comparo Angulema co festival de Cannes. A banda deseñada domina a vida da cidade durante a celebración do Salón.
Normalmente cando un autor trunfa
na Franza, de seguido, como unha
ringleira de fichas de dominó, van
caindo os demais paises. Todas as
actividades artísticas necesitan da
sua mitoloxia e os prémios proporciónana. Pero hai moitos nomes
que non están: por exemplo Uderzo, o criador de Astérix, non obteu
o galardón de Angulema.
Na Galiza non nos sobran talentos e, desgraciadamente, os que
hai non son moi coñecidos como
no seu caso. Síntese un pouco esquecido polos meios de comunicación?

Eu distingo a popularidade da sona ou o prestíxio.
Hai xente que é popular,
como Cela ou Torrente,
que son coñecidos por
moita xente que nunca leron nada deles. A actividade que eu desenvolvo
non está moi relacionada
coa popularidade, agás
casos como o de Tintin
ou Astérix. Daquela aos
meios de comunicación
xa non lles interesan.
Tamén teño que dicer que
á televisión téñolle certa
alérxia. Sain tres ou catro
veces na TVG, sempre en
espazos tipo Luar, en magazines nocturnos. Todos
tiñan a mesma estru tura:
dábanche dous minutos
para falar da vida e miragres e comentar o último
publicado. Eu ali sentinme coma peixe fóra da
auga. Que caráfio fago eu
entre a Pantoja e non sei
quen, falando do meu entre canción e canción?
Érame algo alleo. O certo
é que non pode recriminarlle aos meios audiovis uais que non me teñan
prestado máis atención
posta que non din facilidades desque deixei de ir
a este tipo de espazos. No
que atinxe á prensa, os
xornais do meu país funcionan ao seu xeito e como non podo facer nada
para evitalo adopto unha
atitude unha chisca resignada. Tampouco me preocupoa moito, ainda que
teño a miña vaidade que
asi vai recebendo doses
de calmante. Se saes nos
meios é mellar, porque a
xente sabe da tua esisténcia e pode supor ter máis
leitores, que é o que anceio.

Dragón", directamente do Xapón.
A calidade da obra é dubidosa e
non veñen traducidas: os caracteres están en xaponés. Este home
ten duas vias de importación, a
máis cara custa 1.600 e a barata
1.1 OO. Pos esta última está case
abandoada porque os rapaces callen a cara. Para iso teñen que
contar coa autorización dos país
ao non dispar de cartas próprios.
Son os mesmos país que din que
os comics que editaba Xerais son
caros, cando custa menos que o
producto xaponés e a edición é infindamente superior. Se non funcionan obras de prestíxio en Europa, quen vai editar a un debuxante
galega descoñecido?
A Deputación de A Coruña editoulle Páxinas crepusculare.tt.
Considera interesante este tipo
de colaboración coas institucións?

A tira na prensa cría leitores
e favorece a incorporación
de autores noveis que non
teñen cabida no custoso
mercado do libro.

Vostede publicou un
dos seos primeiros traballos, a tira de cómic
Os Compañeiros en La
Voz de Galicia. Conside• ra importante recuperar esas tiras de prensa
para os novos valores galegos de
banda deseñada?

Estaria moi ben. Na Franza hai
moitos xornais que están a recuperar esa tira. Nos Estados Unidos

O Frente Comixário é a única
baza realmente activa de renovación. Sempre dixen que a importáncia do Frente Comixário
non está nos autores que o
compoñen, senón no feito de
ser un colectivo que non se
queimou, que leva moitos anos

Editar en galego
A situación do cómic
galego variou
que
levamos de década dos
90?

no

nunca deixou de funcionar, mais
na Europa caírase algo en desgrácia, descoñezo as razóns, pero agora volven funcionar ben. A tira cría
leitores, está comprobado, e favorece a incorporación de autores que

"A baza da renovación
está no Frente Comixário"
Que opina do labor dos Frente
Comixário?

non teñen collida no
mercado custoso do libro
que actua con máis cautela. Se cadra a tira é unha das poucas posibiliJades que quedan para dar
a coñecer novas valores.

traballando e semellan un pilar
firme para manter a guerrilla. A
importáncia non reside tanto en
que de aí salla un autor de primeira fila senón no feito de que .
mercé a eles non esmorecerá a
inquedanza por facer historietas e tentar publicalas. Van
conseguindo causas e as Xornadas de Banda Deseñada son
case un clásico.•

A visión editorial, segue
a ser a mesma. Houbo unba tentativa de Xerais de sacar unha colección dirixida a un público adolescente que, por diversas causas,
non funcionou moi ben. Cando
saiu á rua pensei que seria un bon
comezo. Sempre vin moi difícil
encetar, de súpeto, coa publicación de autores do país sen ter
criado antes un clima apropriado.
Cada tentativa fallida é traumática, vai espaciando e dificultando
máis a aparición dun novo intento.
Nese son cauteloso e penso que
paga a pena sair cun mínimo de
posibilidades de éxito antes de
arriscarse a un erro. Xerais tentou
criar o clima apropriado con títulos que funcionaban ben en Europa. Pensei que terian éxito pero
non puido ser.
Curiosamente' falei en Angulema
cun editor español que importa os
debuxos da série "As bolas do
.. ,

Que as institucións principiasen a
dar oportunidades aos autores de
publicar por primeira vez é positivo. Existe a experiéncia dunha
revista chamada Madriz que convulsionou moito o· panorama da
historieta no Estado español.
Cando rematou de receber a axuda institucional o proxecto morreu e desapareceron todos os deb uxantes que nela participaban.
Eu desconfío dese tipo de iniciativas e, en troques, penso que está nas mans das institucións cobrir os valeiros, como pode ser
organizar exposicións ou xornadas. A ninguén se lle acorre traer
unha exposición de Moebius ou
de Hugo Pratt e esas ce usas animarían o ambiente. Desde ese
ponto de vista é importante a implicación das institucións que deben cobrir certos huracos. Dase a
paradoxa de que teño publicados
os meus libros en toda Europa e
en gale:go só teño no mercado
"Paáxinas Crepusculares". Até
estou editado en Portugal, un
mercado tan cativo como o galega. A min encataríame publicar
en galega e despois traducir a outros idiomas.

Antes non me
perdoaban
a falta de estilo
Como se acada un estilo tan
persoal?
O estilo é cuestión de tempo e

vontade. Iso é o que prefiren os
editores, autores doadamente
identificábeis. Iso, no meu caso,
entra en conflito con posturas persoais porque a min góstame diversificar. Cando principiei, mudar
de estilo non me era complicado,
e iso tróuxome problemas porque
ver que un libro non se parecía a
outro desesperábaos. Tiven sorte
que ao terceiro tiven éxito e conseguin que se me recoñecese. Entrei dentro dunha política de autor.
O cómic espertaba interese porque
era de Miguelanxo Prado e non
tanto porque fose un debuxo recoñecíbel. Son dos previlexiados aos
que nos deixan facer o que nos pete, e iso é porque non tiven nengun fracaso tremendo. •
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DIAS

• Fernández Paz
prémio Edebé
Un dos máis importantes galardóns
da literatura xuvenil, aberto a todas
as línguas do estado, foi gañado
por Agustín Femández Paz pola
sua obra Trece anos de Branca. A
dotación do prémio, do que xa se
publicou a convocatória para o ano
94, é de catro millóns.
Femández Paz gañou xa no seu día
o Prémio Merlín con As flores
radioactivas. Nesta nova obra
conta a história dunha nena que
vive unha etapa complexa no final
da infáncia e na fronteira coa
adolescéncia. Doente na cama, vai
repasando o seu álbum de fotos e
retratando a sua persoalidade aos
leitores. •

•Apresentan
Porriño en
Buenos Aires
O dia 4 de Febreiro vaise proxectar
no Centro Cultural Municipal de O
Porriño unha película producida a
finais dos anos 20 pola Sociedade
Hijos de Porriño de Buenos Aires e
que foi recuperada e restaurada polo
Centro Galego das Artes da lmaxe
dentro do seu programa de recollida
de fondos fi1micos galegos.

O galardón
para o Camiño
de Santiago
inclue a várias
comunidades e
é concedido ao
conxunto da
restauración,
que no tramo
galego
ocasionou
unha
importante
polémica entre
a equipa
restauradora e
Cena do filme que se proxectará no Porriño.
o Consello da
As películas da emigración son,
Cultura Galega. As torres de Mens,
dentro da escasa tradición
un vello castelo medieval do século
audiovisual galega, un capítulo
XV, foron reabilitadas para vivenda
aparte. Desde o ano 11 até ben
familiar polo seu proprietário, o
entrados os 50 os emigrantes
médico Agustín Ordóñez. •
cruzáronse, dunha á outra beira do
Atlántico, unha chea de latas de
película. Para alá ian imaxes da
terra natal e para aqui viñan imaxes
da Arxentina e das actividades dos
naturais do país naquelas terras.,
Moncho Borrajo, o humorista de
Baños de Molgas, non actuará
Porriño en Buenos Aires foi
nunha gala benéfica en favor do
realizada en 35 mm no ano 28, e
Centro Galego de Buenos Aires se
foi proxectada para recadar fondos
esta ten lugar en Compostela.
para a comunidade. Na proxección
Moncho Borrajo ten realizado
de estrea vai estar acompañada da
críticas moi duras sobre a
música en vivo do pianista Alejo
orientación das actividades do ano
Amoedo.+
Xacobeo, tanto por parte da Xunta
como do Consórcio de
Compostela, que consideraban que
o Auditório da Cidade, no que
teñen actuado Les Luthiers, non é
lugar para cómicos, razón que
A restauración do Camiño de
serviu para non contratar en todo o
Santiago e as torres de Mens de
93 ao artista galego trunfante en
Malpica receberon os prémios
Madrid. Tamén ten posto en
Europa Nostra á protección do
cuestión, con grande sarcasmo, que
Património Histórico e Natural,
Julio lglésias fose eleito
convocados e fallados en Holanda
embaixador de Galiciano ano 93,
e patrocinados por American
actividade descoñecida pala que
Express.
recebeu 300 millóns de pesetas. •

•Borrajo non vai
a Compostela

•Prémios
Europa Nostra

O Tribunal Superior entende

pero non aceita textos
en galega reintegrado
Admite o recurso da Xunta en castellano
e con toponímia ilegal
•X.C.

O cruzamento de recursos
entre Manuel Zebral, que
mantén un longo
contencioso coa
Consellaria de Educación,
e o Tribunal Superior de
Xusticia de Galiza, puxo
de manifesto a
contradición entre autos
dictados con anterioridade
polo alto tribunal galego.
O paradoxo estabeléceo
tamén que o recurso do
letrado da Xunta vai
redactado en castellano e
usa o topónimo
"La Coruña".
Con efecto Manuel Zebra] vía como unha sua demanda contra a
Conselleria de Educación era paralisada a meio dunha truculéncia
que se amparaba no uso dunha
norma lingüística do galego non
recoñecida como oficial polo
TXSG, que deste xeito non entraba no fondo da cuestión en litíxio.
A providéncia do Tribunal Superior contradise cunha anterior <litada polo mesmo organismo que admitía a validez dos Estatutos da

Universidade de Vigo que consideraban de uso válido nas publicacións científicas do seu servi zo
editorial, de traba11os realizados en
normas diferentes das oficializadas
pola Xunta de Galicia para o ensino e as re!acións administrativas.
Un dos argumentos do letrado da
Xunta, cun escrito realizado en castellano, fata de que as alegacións
de Zebra] "no está ni en gallego
(normativizado) ni en castellano" o
que provocaría indefen s ión da
Xunta e "amenazaría en convertir a
ese foro en una torre de babel".
Desde entón a sala do contencioso-administrativo ten xa cruzado
dous autos con Zebral, que insiste
en demostrar a legalidade do seu
proceder, apoiándo e en argumentos de caracter filolóxico e histórico, e insistindo en que se execute
a senténcia que obrigaba á Conselleria de Educación a pagarlle os
salários que lle adebeda desde o
conflito ocasionado en 1992, polo
uso do galego nas suas clases.
A AGAL, o grupo de D ocentes
contra a Repressáo Ling üística e a
Agrupación Cultural O Pacho téñense pronunciado contra esta discriminación e a manipulación da
información sobre as decisións do
Tribunal Superior ainda pendentes
de recurso.+

En Abril principiará a rodaxe do terceiro filme de Xoán Pinzás
O director galega dirixirá O Abellón cun orzamento de 200 millóns
• ÓSCAR LOSADA

mo concederen por amizade" .

O director vigués Xoán
Pinzás empezará a
primeiros de Abril a
rodaxe do seu terceiro
filme de longa duración
titulado "O Abellón" e
que canta no seu reparto
cos actores Fernando
Guillén, Mario Pardo,
Marcela Wallerstein (a
última intérprete da saga
"Enmanuelle") quizais
]orge Sanz e diversos
actores galegas. Os
exteriores terán como
paisaxe a bisbarra do
Ribeiro, onde se pretende
dar cun pazo axeitado
para esta realización.

"O Abellón" é un filme encadrábel dentro do realismo fantástico
'eme difícil cantal esta película.
Podo dicer que será unha história
moi galega, vencellada coas nosas
raíces, vou tratar de facer unha película que sexa como un conto de
fadas, de meigas e de animas,
mais este conto é terríbel. Nas
imaxes penso sacar unha Santa
Compaña na que o retrato sexa
máis achegado a nós, non, por
exemplo, a que sacaba José Luis
Cuerda no Bosque animado"

Subvencionada con 60 millóns polo Ministério de Cultura, Pinzás
comenta a A Nosa Terra as dificuldades de acadar esta axuda "A
subvención déronnola na derradeira convocatória do 93 á que se
apresentaron 77 proxectos, dos cales sairon 11 subvencionados. "O
Abellón" quedou terceiro en canto
a valoración artística, por puntuación da comisión. Algúns semella
que queren botarne ne cara que recebo subvencións, pero certa calidade deben ter os meus proxectos
cando obteñen esa calificación
dun xurado formado por 22 persoas, o que desbota a posibilidade de

Pinzás anda na procura do mellor
efeito visual para que o voo do
abellón "protagonista" semelle real e verosímil.
Os cartos son o eterno problema
para os traballadores do mundo da
imaxe esta realización conta cun
orzamento de 200 millóns de pesetas. "Hoxe en dia, vendo como está o cinema español, é bastante
presuposto pois hai que ser realistas co mercado que ternos. A recadación do cinema español na billeteira é, como moito, de 50 ou 60
millóns agás casos illados e o cinema arnais de arte é indústria. A miña anterior fita estamos a vendela
no exterior que é un mercado importante, amis dos videos e a TV,
para amortizar as películas. Por todo esto hai que axustar os presupostos, sen que co importe unha
redución da calidade artística".
A intención do realizador é ofere-

ria Barranco. "Fixen moita curtametraxes pensadas para prender a
profisión, agora teño outras metas.
A este filme preocúpame darlle un
estilo persoa l. Cando realicei a
curtametraxe quería aprender non
ó a diríx ir, enón o negócio do cinema. Recoñezo que ne a producción hai cou a moi frouxa .

Xoán Pinzás parase por terceira vez detrás da camara para dirixir unha longametraxe.

cer papeis de relevo a actores galegas, ainda que como reclamo
para vender conta con nomes coñecidos. Pinzás pretende facer un
"casting" para escoller aos actores
que considere válidos dentro dunha película bastante coral e tamén
existe a posibilidade de que un director de moda no cinema, Quentin Torantino, realizador de "Reservoir Dogs" e guionista de
"True Romance'', veña a facer un
pequeno papel (de dous dias de
traballo) no filme.
"A eleición de actores é moi importante. Eu vou con certos nomes
sobre seguro e penso que se adecuan perfeitamente -ao s papeis.
Hai duas personaxes que escrebin
específicamente para F. Guillén e

Mario Pardo. Cando leron o guión
pensaron que Hes acaia como unha
luva. Non obstante haberá xente
nova que pretendo sexa galega.
Estou convencido de que acó existe xente con moito potencial ao
que hai que Hes sacar partido"

Autocrítica
A carreira de Pinzás está inzada de
curtametraxes feitos para aprender
o oficio e dos que é consdente non
reunían unha grande calidade na
sua meirande parte. Ao longametraxe chegou da man da pésima "A
Gran Comedia" na que interpretaba, con pouca fortuna, o protagonista. Despois dirixiu "O xogo das
mensaxes invisíbeis" con Antonio
Ferrandis, Eusebio Poncela e Ma-

"A grande comedia" ten un enfoque
de película moi mode ta, de pouco
carros. Asumin o papel protagonista
primeiramente porque tiña moito a
ver comigo e porque tam pouco lle
podía pagar a un actor, paño por caso, como Imano! Aria . Pen o que,
con sinceridade, o fil me é fro uxo,
ainda que eu téñolle un agarimo especial posta que me deu moitas satisfaccións e agora ímolo vender ás
televisións privadas, despois de terse pasado por TVE e polas autonómicas. Despois de actuar na "Grande comédia" pensei que o meu non
era a interpretación, a miña autocrítica nese senso é moi dura. Cando
vexo o filme non me gosto nada
ainda que houbo xente que opínou
o contrário.

O xogo das mensaxes invisíbeis
témola vendida nalguns países estranxeiros. Tivemos unha ceitación bastante boa nos festivais nos
que estivemos, e constatei que a
fita gostaba e enchia os cinemas
onde se proxectaba. Estrañoume
que despois, no Estado español ,
non funcionase comercialmente.
En verdade nunca sabes cando unha película vai ser comercial e
conquire o favor do público".+
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Estilo
por definir
Estación término
De cando en vez, como por casualidade, un prémio literário galardoa a un escritor inédito en volume (falamos dos prémios de narrativa, esvidentemente). Desaparecido o "De catro a catro", os narradores novas téñeno difícil.
Confodo, diciamos, de cando en
vez un dos "grandes" prémios é
concedido a un autor inédito. Tal
é o caso do último "Cidade de Lugo", gañado por David Pérez Iglesias polo monllo de relatos titulado Estación Término< 1>· que viu lume recentemente.
O volume está composto por once
relatos de diferente feitio e extensión pero todos eles marcados por
unha constante: a linguaxe dos personaxes. Quer dicer, todos falan
igual, todos se expresan igual; é como se o autor non soubese dotar unha linguaxe particular aos diferentes
personaxes das súas narracións.
Por outro lado, os relatos están escritos nun estilo uniforme e incoloro. As frases sucédense unbas ás
outras construidas da mesma meneira. Non existe amáis mínima intención no estilo e pouca nos temas. N unha palabra, os diferentes
relatos están atravesados por unba
uniformidade que ten algo de mecánica, debida ao estilo (?) empregado polo autor, a unba adxectivación de abondo discuti'bel, a un uso
das técnicas narrativas que foron
vangarda noutrora pero que non
chegan a ser de hoxe, canto menos
de mañá E mecánica porque o autor non se decatou de que non basta
que cámbie o tema serrón que ten
que variar tamén o material verbal.
O autor usa unha série de trucos
que non funcionan ao non deitar da
e trutura profunda da narración e

a

ser só isa, ma- Moitos
labarismos (o
uso de diferen- relatos
tes tempos deberon ter
verbais en na- ficado na
rracións como gaveta por
"Cor de naufraxio", etc.). un tempo,
Ou o uso tanto tirarlles
da frase curta confusión
como da longa nos finais e
e da a u séncia
de pontuación insuflarlles
en zonas dal- un pouco
gu ns relatos, de vida,
que non veñen
humor
dados tarnpouco polo ritmo e paixón
da narración,
serrón porque
son mecanismos que se usaron nun momento
determinado con máis ou menos
acerto, etc.
Estación Término é un volume
que demostra o despiste de certos
novos escritores galegas, que pensan que todo vale, agás a claridade
expositiva. E se a escuridade é necesária, eo de por si, non porque
non se sabe como resolver as situacións (''Estación Término'', "O

Coleccionista",
etc.). Estase, xa que
Iogo, perante un
conxunto de relatos
que na sua maioria
non están conseguidos. O mellar diles,
quizá sexa "Olladas
furtivas'', pero remata cun final tópica onde a discutibel
adxectivación da
que se falaba o comezo abrolla en to- ·
do o seu esplendor:
"as pétalas ocres",
"o recordo da flor",
"a rapaz iridescencia
dos cometas" . Un
relato que demostra
o mao e o bon do
noso narrador. Certa
criación de atmosferas, e certa tendénci a a confundir a
frase curta co estilo telegráfico.
Quédalle a David Pérez Iglesias
moito camiño por percorrer. Moitos <lestes relatos deberon quedar
na gaveta por un tempo e ser repasados, sacarlle a cantidade de palabras supérfluas que os povoan, tirarlles unha miga de confusión nos
finais e insuflarlles un pouco de vida, quer dicer, de humor e de paixón. Fuxir de matáforas que non se
saben ben que queren dicer a non
ser que se intente chamar a atención do leitor (véxase, para mostra,
o fragmento que se reproduce na
contracapa) e peneirar certas influéncias que se deixan ver pero
que non se constatan no produto.
O prémio Cidade de Lugo 1993
serviu para que un escritor inédito
publicase e é esta a única razón dos
prémios. Non serviu, mágoa, para
dar a coñecer un escritor interesante. David Pérez Iglesias, se non
muda radicalmente non promete nestes relatos- un futuro de alegrías e incertezas aos seus leitores,
senón de relatos xa lidos. O noso
autor debe comezar por estruturar
un estilo que de momento non
existe. Pérez Iglesias limitouse a

peniscar aquí e acolá a ver que resultaba. Como libro de aprendizaxe, Estación Término pode pasar,
mais como libro premiado, é outro
máis que nada engade. +
X.G.G.
(1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo,
1993. 134 páx.

con rnáis profundidade o mensaxe
bíblico. Chao é valente, entra ao
trapo das deformacións que "cousificaron" a revelación cristiá e que
precisan dunha formulación intelixi'bel para a persoa actual. Para iso
lembra a cada paso o carácter simbólico da linguaxe bíblica e a su
referéncia temporal á cultura na
que se escrebeu cada libro.

O simbólico

e o ritual
como
medidas
.
expresivas
Publicacións
teolóxico-litúrxicas
da Igrexa galega
Tres obras recén saídas do prelo
dan testemuño da vida da Igrexa
galega: o VIl volume da Historia
do pobo de Xesús, de Chao, Benqueridos amigos, de Regal e o
Misal do santoral propio das
dióceses galegas,(IJ.
O profesor Chao Rego leva adiante
o seu proxecto catequético en nove
volumes ao ritmo do Primeiro Testamento bíblico, do intertestamento
e do Testamento cristián. Un proxecto audaz a pral das comunidades de base da Igrexa galega.
Chao ten unba boa preparación no
campo teolóxico, no pastoral e no
literário, para tal pretensión. A medida que a sua exposición se enfronta coas expresións do catolicismo popular, Chao recorre aos autores máis solventes na eséxese bíblica para lexitimar as suas afirmacións. Coñece Chao as dificultades
do leitor, educado nos convencionalismos literários, para entender

•.

,,, ,..
"O conto reune os anacos do espello roto", di Pérez Iglesias nesfa conversa,
logo de recibir o Premio Cidade de Lugo polo seu primeiro libro de relatos.
A súa voz quere súmarse a unha das tradicións literarias máis consolidadas e
brillantes das nosas letras: Blanco Amor, Ferrín, Otero Pedrayo, Fo/e ....

NA MESAM COlfCCIÓN

No miolo das afirmacións da fe
cristiá está a doutrina da resurrecí6n e a da eucaristia. Os catecismos postridentinos contribuiron
ao desvio da atención nestes eixos
doutrinais. Así acentuaron a expresións "transustanciación" das
espécies sacramentais en vez da
preséncia real: "como a expresión
da presencia real pode significar,
di Chao, diversos aspectos, habería que evitar estes dous extremos:
por unha parte pensar nunha presencia material como podería sela dunha casa ou dun libro. Pero
tampouco non habería que caer no
extremo de espiritualizar tanto a
eucaristía que a reduzamos a unha
simple toma de conciencia do comulgante ... Para curámos dunha
posible síncope por ameaza de herexía, digamos que as palabras de
Xesús son, como se di hoxe na
lingüística, performativas ... Como
dixemos antes estamos ante un
símbolo profético que non só
anuncia o significado, senón que
tamén o produce. Cando Xesús di
sobre o pan "Isto é o meu corpo"
está dando un novo significado ó
pan, que xa non é só un signo da
súa presencia, senón moito máis:
un símbolo, entendendo por tal
non o que se opón a real, senón o
que expresa unha realidade profunda que non se pode manifestar
en figura sensible, pero que fai
presente non só informnado, senón tamén peiformando" (p. 265).
Nese diálogo de Xesus cos seus discípulos prodúcese unba comunicacaión eficaz; estes asumen a disposición para o seguemento daquel ata
onde sexa. Na Igrexa o rito serve
para comprender o símbolo e asi dinamizar a vida persoal. Cando o rito
se converte en algo por si mesmo,
cousifícase a celebración e o mito
sustitue á experiéncia relixiosa cristíá. As comunidades cristiás que
perseveren na lectura compartida
<leste proxecto de Chao, ben certo
que acadarán unha madurez descoñecida no catolicismo galego.

Un evanxelizador
da vida cotiá

ESTACIÓN TERMINO

David Pérez Iglesias
Premio Cidade de Lugo 1993
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CULPABLE DE ASASINATO
Úrsula Heinze

Premio Blanco Amor 1993

TALEGO

Xosé Ballesteros
Premio García Barros 1993

Na mesma liña, ainda que con
carácter máis afectivo , está a
obra de M. Regal comentando as
lecturas dominicais. Vai no II
volume, "Benqueridos amigos".
O anterior tiña por título "Coa
(Pasa á páxina seguinte)
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Discutíbel santoral

(Ven da páxina anterior)

Evanxeo na man". Regal é un
poeta teólogo, un monxe no
mundo, un evanxelizador na vida
cotiá. Neste segundo volume danos a axuda esexética mediante
catro servícios: un texto significativo do Evanxeo, un envio á
xeito de carta, un poema e un
feixe de preces.

O terceiro impreso é "O Misal
Romano propio das dióceses de
Galicia". Ademáis do oracional
dos santos própios, o volume reedita o ordinário das misas, as catro pregárias eucarísticas e várias
misas votivas.
Presta asi unha axuda ao
clero nos seus Resulta
desprazam en- penoso que
tos a capelas e
santuários , se omitan
sen ter que le- santos de
var o volumi- probada
noso misal ro- historicidade
mano. A utilidade desta pu- na Igrexa
blicación é in- galega,
dubidábel. In- mentres
cluso dá unha se refiren
versión oracional en es- outros
pañol e la tin de culto
para casos es- seródio e
peci ai s -de- escasa
masiado comunsde implantación
cregos refractários. O discutíbel está na
selecció1 do santoral dos própios
das dióceses de Galícia. Sen dúbida que segue a marcaxe do Misal Romano oficial en língua galega, pero resulta penoso observar que se omitan santos de probada historicidade e de culto desde a orixe da Igrexa galega, mentres se refiren outros de culto se-

O comentário epistolar conxuga

as experiéncias do autor e unha
boa compresión teolóxica dos referentes bíblicos: "Teño unha novidade que vos contar, di no comentário para o domingo da
Trindade. Desde hai uns meses,
estou indo a N oía a acompañar a
un grupo de cristiáns que cada
semana se xuntan para afondar na
súa fe, para facer oración, para
revisa-la súa vida cristíá ... (p.
183). Logo o autor pasa a devalar
sobre a importáncia da "revisión
de vida" dun modo ordenado e
sistemático. Noutros envíos ensaia sobre os problemas actuais
da Igrexa cómo o celibato, a solidaridade, o diálogo intraeclesial.
Coñezo a utilización destes comentários de Regal nalgunhas parróquias galeguizadas v.g. en Caroi (Cotobade), onde a catequista
e o abade lograron escenificar a
forma comentarística do volume
primeiro. Toda unha surpresa para
os fregueses da misa dominical.
Que isto poida animar a Regal na
sua tarefa de escritor e dinamizador de comunidades.

Non aparecen nen no calendário,
nen no oracional, Santa Tegra,
Santa Eufémia, Santa Mariña, San
Mamede, San Xián .... Todos eles
de historicidade indiscutíbel, ben
que non nacidos na Galiza, pero de
culto omnipresente e milenário.
Por outra banda ternos referido os
santos nacidos aqui, alguns só beatos, outros lendários, ainda que
falten santos da Galiza histórica
como San Fructuoso de Braga de
capital importáncia na história da
Igrexa galega. En suma unha obra
ben editada a <leste misal breve,
pero cos defectos do Misal galego
publicado recentemente grazas ao
traballo da Comisión da Litúrxia
das dióceses galegas, comisión da
que forma parte algun que outro
burócrata desinformado e nada interesado na inculturación. Desde
aquí unha chamada ao sentidiño e
a unha maior información duns
membros que teñen na sua man unha boa tarefa que debería ser menos lenta e mais acorde coa história
da Igrexa galega. t
FRANCISCO CARBALLO
(1) CHAO REGO, XOSÉ, Historia do po-

bo de Xesús. En procura da Boa Nova,
libro Vil, Ed. Do Castro, 1993,
pp.412. REGAL LEDO, MANUEL, Ben
queridos amigos, comentarios, pregarias e preces, ciclo B, Sept, Vigo,
1993, pp.387. Misal Romano propio
das dióceses galegas, provincia eclesiástica de Santiago de Compostela ,
1993, pp. 263.

prensa editada, os
xomalistas e os xeitos de
distribución e prezos.
Complétase cunha
abondosa bibliografia e
tres índices alfabético,
cronolóxico e temático.•

Rutas
arqueolóxicas
Mar Domínguez e Xosé
Manuel Rodríguez Sobral
son os autores dunha
pequena guia de peto que
edita o concello vigués,
Vigo, rutas arqueolóxicas.
O libro propón cinco
itinerários: mámoas e
megalitos; petroglifos;
castros; ruta romana e ruta
medieval, máis unha visita
guiada á sala de arqueoloxia
do Museu Quiñones de
León. A maiores, en dous
apéndices abórdanse as
zonas arqueolóxicas do
Monte Penide (Redondela) e
nas terras de Nigrán e
Gondomar. Inclúense
mapas, fotografias e
indicacións
pormenorizadas.•

ródio e de escasa extensión na
xeografia local.

Prensa ferrolá
Guillermo Llorca é o
autor desta clasificación
da prensa editada en
Ferrol até os nosos dias. O
traballo está publicado por
Ediciós do Castro, e
inclue fichas de máis de
duascentas publicacións,
capas, e pequenas análises
sobre a tipoloxia da
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é unha colección que nace
co obxectivo de contribuir
á normalización editorial
de textos poéticos
no naso país.
•

Criar unha oferta
continuada e coerente de
poesía, ir ao encontró de
novas leitore~, atinxir unha
nova sensibilidade,
eis o noso proxecto.

PORQUE LER ÉSER NÓS
ELER POESÍA ÉSER MÁIS NÓS

•

Dous títulos
infantís de U.
Heinze
A recente gañadora do
Prémio Blanco Amor de
novela veu reeditados dous
seus traballos anteriores
adicados ao público máis
novo. Na colección Merlin
de Xerais sairon Sempre
Cristina, con ilustracións
de Dánae Barral e A Casa
abandonada con debuxos
de Manolo Uhía. •

Regreso
.
ao cinema
mudo
As xoias
da Señora
Bianconero
Galiza anos 90 transmutouse en
USA anos 20 na sala do CGAL onde asistimos á proxección con música de piano e debullamento de roídos vários en directo, como se o cinema estivese ainda no berce e non
soubese falar. As xoias da Señora
Bianconero é unha notábel tentativa
de facer cinema mudo na época actual, conseguindo ser máis moderno
e orixinal que produtos que só cópian, mal, formulas clásicas disfaranzándoas de modemidade.
Rodada en video, en branco e negro, os gags, baseados na intelixente mistura dos efeitos sonoros e
visuais, son bastante conseguidos,
ben traballados e habilmente fi1mados por Xurxo Coira, director
do filme que amosa un bon domínio e coñecimento da técnica cinematográfica nesta ópera prima.
Debedora no seu protagonista da
xenial personaxe do camareiro bébedo de "O guateque" de Blake

Edwards, o fato de actores participantes e tá perfeitamente axustado nos seus papeis xestuais as
iguaJ que é de louvar a calidade da
montaxe, fundamental sempre e
máis neste tipo de película. A verdade é que Harpo Marx non se
sentiria incómodo neste filme, e
atoparíase ledo de poder correr,
ainda que neste caso seria detrás
dun suposto ladrón de xoias e non
dunha muller como acostumaba
facer o harpista de pelo crecho.
Salientar, tamén, a boa apresentación feíta eng ad indo un
chisco de teatro antes de Xurxo
contemplar o Coira,
cinema.
amos a
Esta realiza- un bon
ción é unha dornínio e
brisa de ar coñecimento
fresco, moi da técnica
necesária, no
panorama ci- nesta opera
nematográfico prima.
<leste país,
ainda que a
ninguén se lle
escape que está praticamente todo
por facer, ao que non contribuirá o
selvaxe recorte presupostário que
se pretende dar ao mundo da imaxe desde a Xunta, que e tá a discutir o orzamento para e te ano,
onde a dotación para o áudiovisual baixaria dos 140 millóns do
ano pasado á ridíducla cantidade
de 50 millóns, que non chegan,
case, nen como esmola.•
ÓSCAR LOSADA

69 SUBSCRITORES APROL
l. Miguel Anxo Femán-Vello
2. Carlos Díaz Martínez
3. Manuel Maña
4. Xosé María Álvarez Cáccamo
S. Henrique Rabunhal
6. Xúlio López Valcárcel
7. Perfecto A. Estévez
8. Emilio Xosé Ínsua López
9. Xavier Rodriguez Baixeras
10. Luciano Rodriguez Gómez
11. Fundación Paideia
12. Maria Asunción Femández
13. Marta Dacosta Alonso
14. Marica Campo Domínguez
15. Biblioteca Municipal da Coruña
16. Carlos Barros Regueira
17. Manuel Rajo López
18. Maña Rosario Martínez
19. Francisca Mato Landeira
20. Laura González Garcés
21. Asociación Cultural O Facho
22. Consuelo García Devesa
23. Xosé Maña Dobarro Paz

24. Manuel Xosé Neira López
25. Xosé Estévez Rodñguez
26. Miguel Ríos Torre
27. Hilaría González Femández
28. Francisco Souto Barreiro
29. Manuel R. Pereira Valcárcel
30. Xosé Luís Axeitos
31. Biblioteca Pública de Narón
32. Isaac Pérez Blanco
33. Elvira Souto
34. Maña Xesús Pato
35. Xosé Lois García
36. Vítor Vaqueiro Foxo
37. Lois Diéguez
38. Miro Villar
39. Bernandino Graña Villar
40. Isaac Alonso Estravís
41. Xosé Manuel Vélez Latorre
42. Ramiro Fonte
43. Rafa Vilhar
44. Xavier Rodriguez Barrio
45. Ana Romaní
46. Biblioteca Municipal de Oleiros

47 Eduardo ÁJvarez González
48. Cesáreo Sánchez Iglesias
49. Xesús Torres Regueiro
SO. Museo de Pontevedra
51 Xacinto Prego Iglesias
52. Fidel Vidal Pérez
53. Pilar Pallarés
54. Alberto Suárez Figueiras
56. Miguel Mato Fondo
57. Restaurante Toñi Vicente
58. Antonio Vázquez Tierra
59. Xosé Carlos López Bemárdez
60. Xosé Manuel Cairo Antelo
61. Biblioteca da A.C. O Facha
62. Antonio Domínguez Rey
63. Ana Vázquez Estévez
64. José Eduardo López Pereira
65. Xosé Manuel López Gómez
66. Andrés Salgueiro Armada
67. Pilar Martínez Martínez
68. Ana Tilve Costas
69. Helena González Femández
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Coordenador do Diccionario histórico das Ciencias e Técnicas de Galicia

Xosé Antón Fraga
'Ainda hoxe non valoramos o corte que supuxo a
guerra para o desenvolvimento cultural e científico'

INTERRUPCION DO EMBARAZO
+Autorizado por Sarudade •

"As duas datas escollidas
son simbólicas para encetar
e rematar o diciionário: o
1868 é un momento de
profundo cámbio político e
cultural e o 1936 como é
óbvio porque rompeu unha
tradición de pensamento
pala metade". Xosé Antón
Fraga é un dos
coordenadores do
"Diccionário Histórico das
Ciéncias e das Técnicas de
Galicia", que ven de
publicar o Seminário de
Estudos Galegas. Nesta
conversa analisa a
importáncia do movimento
científico na Galiza e o que
puido supoñer para o
desenvolvimento do país.
• XAN CARBALLA

Xosé Antón Fraga amósase satisfeito de ter realizado un traballo
interdisciplinar e con efeito o
"Diccionario" cumpre esa máxima
que define de partida ao Seminário de Estudos Galegos, onde está
integrado o Grupo ' Ramón Maria
Aller". 'Non nos confonnábamos
con recoller o que xa habia, cos
erros que se foron acumulando.
Procuramos en cada autor limpar
a sua biografía, ir ás fontes orixinais no posíbel, aportar unha bibliografia abondosa e tamén indicarlle onde localizala. Ese era o
obxecti vo inicial pero en bastantes
autore puidemos realizar traballos e pecíficos e mesmo anali armo en máis detalle a ua obra".
O dicionário recolle referéncias de
121 autores de todas as disciplinas, incluindo a todo científico
con obra significativa neste periodo escollido; autores galegos qye
desenvolveran o seu labor aqui ou
no estranxeiro ou de fóra que traballaron no noso país. "Seleccionamos os que nos pareceron máis
importantes, por moito que nas revisións que se fagan poden entrar
outros autores e sair alguns".
O colectivo "R.M. Aller" publica
desde hai vários anos a revista "Ingenium" e agrúpanse como colectivo de investigación á marxe da
Universidade "o Seminário foi
quen nos protexeu a todos nós e foi
o mecenas das nosas publicacións".
A dispersión das fontes é un
problema grave para o investigador?
Moi grave. Cada biblioteca galega
é distinta. A impresión é que cada
unha se fixo á sua maneira e se
non a coñeces a fondo tes parcelas
que quedan á marxe. Iso nótalo na
obra dos investigadores. A desconexión entre os fondos, non xa
que estén esparexidos, é un problema moi grave. Faltan catálogos
bibliográficos e que sigan todos
unha norma comun, e entón o labor de investigación é un labor

policial á procura do documento
perdido. Ademais o grande peso
dos traballos de investigación xiraron arredor da Universidade de
Santiago e todo aquelo que se
alonxe xeografica e mentalmente
da Universidade apenas está recollido e obriga a extender moito o
rádio de acción. Por aí aparecen as
sorpresas. A idea xeral é que apenas houbo traballo científico, e topas que sen ser vangarda si está a
un nivel elevado e competitivo e
homologábel con paises semellantes ao noso.

A guerra tronzouno todo
Que supuxo a guerra á hora de
romper a continuidade do traballo científico?
A guerra mirámola desde o ponto
de vista político, pero ollándoa na
óptica científico-cultural a guerra
deixou un lastre que tardaremos
décadas en superar. Aquí rompeuse toda a tradición científica traumaticamente e é de moi difícil recomposición, porque se algo caracteriza á ciéncia moderna é a necesidade de equipas, de institucións, de
publicacións, de reunións, ... porque fóra dese contexto non hai
ciéncia. Se rompes esa tradición
rompes fisicamente toda posibilidade de proxeción. Isidro Prga
Pondal tivo que marchar para Laxe
e montar ali como puido o laboratório, outros adaptáronse como
puideron. Pero o corte foi brutal e
ainda hoxe non podemos valoralo.
O Seminário de Estudos Ga1egos
era un intento de galeguizar a
ciéncia ou de aplicar o coñecimento científico á nosa realidade?
En princípio a ciéncia é máis opaca ás ideoloxias por moitas razóns. Pero do ponto de vista obxectivo o SEG favorecia o desenvolvimento dunha ciéncia galega
e ali dentro había quen o promovia de xeito conscente. As publicacións do Seminário tiñan esa
mesma dirección. Pero é complicado facer xeralizacións ainda

PLANIFlCAClÓN FAMILIAR
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1r
que, sen dúbida, habia un núcleo
(lglésias, Parga Pondal, Gallástegui, ... ) que tiñan claro que a ciéncia tiña que porse ao servício do
desenvolvimento de Galiza. Pensaban na potenciación da investigación agrária, pesqueira e xeolóxica, como no tipo de enfoque a
darlle ás matérias. Pero todo se
tronzou coa guerra.
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Esl:ábase ao día nas investigacións que se facian polo mundo?

MéotcA PUER\CULTORA

En ciéncia ainda é rnáis importante
que noutras áreas estar ao dia. A
xente que traballaba si estaba ao
tanto e moitos ao non poder desenvolver un traballo de investigación
por falla de médios adicáronse a difundir. Un caso claro é o de Ramón
Varela de la lglésia que tiña o prelo
na casa e traducía do alemán a revista Novas médicas quince dias
despois de publicarse na Alemaña.
O máis importante do que investigamos é que frente ao grande traballo que fixeron está o contraste
da ~scasa proxección do seu labor,
coa escasa memória histórica. Iso
é porque faltou o grilón institucional. Ti, como biólogo, podes estudar unha Ria pero nun momento
dado precisas unha equipa, un laboratório e montar unha estación
biolóxica. Iso é o que se facia no
mundo para que a ciéncia avanzara. Ese foi o paso que non se intentou ou cando se fixo fracasou.
Vareta de la Iglésia montou un
Instituto Microbiolóxico, mesmo
fabricou microscópios e empezou
a lanzar as suas ideas pero a falla
de apoios bota todo. António Vila
Nada] pasou quince anos para
montar unha Estación Biolóxica
en Carril centrada en investigar os
problemas cruciais da pesca galega naque] momento (a bioloxia da
sardiña, por exemplo), cun proxecto moi homologado, pero non
vai adiante porque o ministro galego no governo de Madrid, Montero Rios, é presionado polos progresistas españois que apoian a un
dos seus, González Linares, que
quer monta1o en Santander.+

Instituto , .
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Aparece unha edición esquecida de Galicia Mártir realizada en Nova Iorque
• XOSÉ ENRIQUE ACUÑA

Surprende cando
menos que a enorme
figura de Alfonso
Castelao, coa sua
importáncia civil e
política, non siga a
producir estudos e
traballos de importáncia
e mesmo bátanse en
falta obras que recollan
con intensidade
documental e biográfica
a sua obra. Son ainda
moitas as posibilidades
e liñas de investigación
que están
praticamente virxes no
referente aos seus
traxectos políticos e
vitais. Os exílios
americanos, as
relacións co
republicanismo español
despois do fin da
guerra e sobretodo os
seus pasos desde o 18
de Xullo de 1936 até a
sua saída de España,
serian exemplo <liso.

Dese tempo da guerra civil, no
que pouco se aprofundou na sua
traxectória, fica sen embargo unha
contribución plástica pola que, hoxe ainda, non poden circular os
manipuladores da sua obra política. Falamos dos tres álbumes da
guerra que dá á luz entre 1937 e
1936 e dos que están os seus orixinais á espera de ser expostos na
sua totalidade e sen censuras trasnoi tadas na institución na que o
próprio Castelao elexiu para iso.

súa mais ampla circulación dé
conta cabal da conciencia e verdade das grandes realidades do
mundo, con implicacións de arrollador significado.
España, terra de cabaleirosidade e
romance, esta hoxe desgarrada e
desangrada cunha guerra fraticida.
Increibles horrores añadíronse á
situación coa importación de hordas de moros e reximentos da Italia fascista e da Alemania nazi,
equipados coa máis moderna utillruce de guerra.

Até agora coñecíanse duas edicións de Galicia mártir da época
da guerra, unha delas nun tamaño
máis pequeno. Os dous álbunes
chegaron a estar presentes nas vitrinas do Pavillón da República na
exposición do París de 1937 que
presidia o Gemika de Picasso.

Desde que Castelao, o arti ta español, derramou a súa alma nestas
imaxes que tan inten amente expre an os seu entimentos, tivemo a Guernica e outros exemplos
da incon cente brutaJidade do moderno e sádica arte da guerra.
A xente pacífica e amante da libertade atópa e por todas parte
e pantada ante e ta enorme traxedia dun povo loitando pota libertade contra forza abrumadora .
Non é in preocupación que omos testimuñas deste horrible e pectáculo de a e inato en ma a
para destruir a democracia e establecer a dictadura. Hai unha crecente conciencia de que, en E paña, se e tá librando unha batalla
entre ideoloxias opo tas, cun resultado que pode e tar cargado de
potenciais dichas a cheo de presaxio de horrendas desgracias para
todos os pai es do mundo.

As palabras que escrebe Castelao
como pórtico ao seu albúm Galicia mártir van dirixidas aos galeg os que andaban polo mundo.
Precisamente os seus compatriotas
en Nova lorque, como ben se sabe, impulsan durante a sua estadía
nesa metrópole americana a publicación do terceiro grupo de estampas adicadas á guerra e a represión en Galiza.
Milicianos nace en Agosto de
1938 nuns dias que o político nacionalista estaba implicado de
cheo na axitación pro-republicana
e á procura de solidariedades entre

estamentos progresistas da sociedade norte-americana. Os once
debuxos que compoñen a obra foron editados pala Frente Popular
Antifascista Galega, conglomerado que o próprio Castelao contribuiu a formar entre os emigrados
do naso país. Mesmo entre Outubro e Novembro dese mesmo ano
chegou a expor estas estampas
acompañadas das que integraban
anteriores álbumes.
As diferentes bibliografias sobre
a sua obra recollen esta e as anteriores edicións. A máis completa
até a data da sua publicacíón
(1986) correspondia a António
Odriozola e fara realizada para o
catálogo da exposición Castelao
organizada en tal ano polo Ministério de Cultura. Nela recollia para Galicia mártir producións editoriais realizadas no 1937 en Madrid-Valencia por Ediciones Españolas e outra do Ministério de
Propaganda en Valencia.

Unha ·edición
descoñecida
Outras contribucións inciden nestes dados aos que se poderian sumar as preparadas na Arxentina.
Ainda que algunha delas, como a
de 1945 imprentada en Rosario de
Santa Fe, que vimos na biblioteca
de Emilio Pita, non deberia de
contemplarse como unha edición
de Galicia mártir ao ser utilizados
os debuxos acompañando textos
de Hernán Gómez e ter unha presenza externa e interna diferenciada das edicións primas dos anos
da guerra. Consultados os máis recentes traballos bibliográficos nada de novo se aporta e menos ainda se cita unha edición de Galicia
mártir de Nova Iorque.
A edición á que nos referimos é
unha reprodución facsimilar da realizada polo Ministério de Propaganda que foi reproducida por iniciativa do Medica/ Bureau to Aid
Spanish Democracy, unhas das
moitas organizacións que apoiaron a causa republicana naquel pa-

ís. Curiosamente nen sequer foi
imprentada en Nova Iorque senón
que o foi na cidade canadiana de
Toronto nos talleres Sun Gravure.
As únicas diferéncias sobre a edición valenciana son a presenza
dun prefácio e os insertos técnicos
abrigados. Mesmo mantén a nota
manuscrita en galego, traducida
en tipografía ao castellano, inglés
e francés, de Castelao:
Estas estampas, arricadas da mina door, van dirixidas a vós que
sempre amáchades a liberdade e
sodes a única reserva que nos
queda para reconstruir o fogar
desfeito .

O

camiño non é
edicións luxosas
e clandestinas
nen subvalorar a
obra de guerra
de Castelao.

O limiar que aparece nesta edición
diferenciada é un canto de solidariedade co povo español na sua
loita antifascista. Sinxela, vigorosamente, rnais con verdadeiro énfase e sentimento, as ilustracións
aqui expostas expresan o espírito
e a alma do povo español. Coa excepción desta nota introdutória,
este portfolio é unha reprodución
fotográfica exacta dun publicado
en España.
Estas estampas son hermosos
exemplos de arte real. Viven e
respiran. O artista modestamente
as denomina "estes bocetos", pero latexan con solemnidade e fervor. Contan a súa propria historia
e incorporan unha mensaxe vital
e palpitante. É de esperar que a

Como se pode aprezar, os últimos
parágrafos escritos polos antifascistas novaiorquianos reflicten o
impacto da guerra de España nas
conciéncias progresistas americanas impresionadas pola aparición
de ideoloxias autoritárias en Alemaña e Itália. A contribución con
homes ás Brigadas Internacionais
foi o espello prático do movimento
obreiro e progre i ta do E tado
Unidos á causa republicana.

É a mesma mensaxe que quixeron
transmitir desde o Comité Nacional da C.N.T. cando un ano ante
a organización da recentemente
desaparecida Federica Mont eny
fai de editora de Atila en Galicia
nunha colaboración que é outro
ca o claro da nece idade de inve tigación e contextualización:
" ... Campesiños, obreiros, i11telec1uais, homes e mulleres de todas
as tendencias, que atopóchedes a
marte en mans da barbarie desenfrenada, que caéchedes baixo o
galope do cabalo de Atila, olto e
desbocado na Galicia martirizada, agardade, na vasa grande paz
e no vaso grande silenzo. O vaso
dar será vengado: o vaso tormento non será esteril. Os vasos fil/os
vivirán nun mundo máis libre e
máis ditoso, e acordo co anceio
das vasas almas e digno sacrificio
cruento das vasas existencias".

O traballo de profundización crítica na figura de Castelao merece
novos fitos. A universidade galega
non quer ser a "ama de cría do caciquismo" do prólogo do Álbum
Nós ten un papel importante que
semella estar abandonando. O cam i ñ o non é edicións luxosas e
clandestinas para o público, como
o Sempre en Galiza do Parlamento galego, nen subvalorar de balde, en base a pseudocritérios plásticos, a obra de guerra de Castelao. Outro tanto ocorre cos debuxos de guerra de Federico Ribas,
agora agachados na caixa forte
dun museu, ou a obra do mesmo
tema de Uxio Souto ausente da sua
recente e pobre antolóxíca, sabe
deus por que escuras motivos.•
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Clausurado o Festival Internacional de Video
Un basco e un norte-americano gañaron ex aequo o primeiro prémio
Irit Batsy e Iñigo
Salabarria foron os
gañadores do primeiro
prémio do V Festival
Internacional de Vídeo
celebrado en Vigo
durante a derradeira
quincena do mes de
Xaneiro. Na fase de
concurso partcipan 58
cintas que foron
seleccionadas
entre 350.

crítica neste mesmo número, que
recria o cine mudo e causou unha
grata impresión nesta posta de
longo.

Batsy e Iñigo Salabarria.
Irit Batsy apresentouTraces of a
presense to come, derradeira parte
dunha trioloxia sobre pasado, presente e futuro, producida polo
Centro de Criación de Vídeo
Montbeliard (Fráncia). O basco
Iñigo Salaberria presentou La noche navegable basado en imaxes
de Mali, sen texto e con músicas
populares africanas.

O xurado formado por Monika
Funke, Jean Marie Diuhar, Carlota Alvarez Basso e Eduardo Galán
fallaran horas antes os prémios
dotados con médio millón e accésits de 250.000 pesetas. O primeiro prémio foi compartido por Irit

Vértigo virtual,
unha ollada ao futuro
•XURXOVAZ

A chamada realidade virtual é
unha sofisticada técnica de simulación que non só nos translada a un lugar distinto do que
realmente estamos, senón mesmo modificalo. A actividade
nun mundo que sornente existe
na memória dun ordenador ten
ademais dunha imediata vertente
lúdica, posibilidades por deterA exposición da realidade virtual arrastrou a meirande expectación.

llos de Joan Pueyo por Maria Muñoz; Eder Santos por Janauba e
Akiko Hada por The leaplno
leap.+

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

Pouco a pouco a chamada realidade virutal deixa de ser un descoñecido trasno de ciéncia-ficción e vaise incorporando como
valor cultural de futuro. Exposicións como "Vértigo virtual",
que estivo estes días aberta ao
público dentro do festival de video de Vigo son parte do xerme
que está a difundir un verdadeiro novo mundo tecnolóxico.

Realidade virtual e fase de concurso foron as duas ponlas principais <leste certarne, que desta volta
non contou cunha sección popular, o vídeo á carta, no que os visitantes podían en calquer momento
ollar os vídeos en competición.
Sen embargo o éxito de público
e taba garantido pola exposición
virtual, que permitía experimentar
con modelos de cascos e luva s
que transportaban á vida inventada do ordenador (ver recadro).
O acto de clausura contou coa
proxección do vídeo realizado por
Xurxo Coira, As xoias da señora
Bianconero, do que se inclue unha

Os accésits foron para os traballos
A so desu ka de Seteina Vasulka e
Mario Cavalli de Gran Bretaña,
mencionando o xurado os traba-

minar como ferramenta de traballo. Imaxinemos unha oficina
virtual ou reunións de traballo
salvando distáncias.
Cun visor de tres dimensións e
unha luva que permite tocar,
sentir e mover as cousas estamos dentro dun mundo que pode
ser máis importante se traballamos nel. Neste campo a realidade vai seguindo en moito as pistas deixadas por unha ficción
con ideas que se adiantan aos
pasos da técnica e as suas consecuéncias. Novelas como Neuromante retratan unha sociedade e
personaxes futuros para os que o
balance entre realidade e "virtualidade" desfigúrase. E xa ternos un movimento cyberpunk
de momento campo de traballo
de artistas de vangarda e entretimento para fans. •

A. IGLESIAS

UNHA CAPITAL PARA O SULESTE OURENSÁN
CÚMPRENSE 500 ANOS DESDE A IMPRESIÓN DO MISAL DE MONTERREI
XERARDo
O día tres de Febreiro do ano 1494 é a data
de impresión que figura no colofón do coñecido hoxe como Misal de Monterrei. A
importáncia desta obra ven dada, non só por
ser este o único e primeiro exemplar de libro coñecido imprentado na Galiza, senón
tamén pola releváncia que nestas datas adq uire a Comarca Tamagana como centro
impresor do Noroeste peninsular. Anos
atrás e da man de impresores que logo traballarian en Monterrei, saiu do prelo dun
obradoiro de imprensa instalado na viciña
Chave , o tarnén primeiro exemplar de libro
coñecido en Portugal: o Tratado de Confisón. E te acontecimento , reducido a unha
me ma área xeográfica, teñen de pertado o
intere e de experto en incunábeis dun e
doutro lado da raía. Importante e tudos
técnico obre o tipo , o papel, o colo~ 11
e me mo o contexto hi tórico, tiñan atraído
o temperán intere e de xentes como Muñoz
de la Cueva, Rey Soto, Atanasio López,
Odriozola ... que pe cudaron na procura de
dados obre Pa era, Porre e Guerlinc, impresore na fortaleza rexiomontana.
Con motivo de comemorar a devandita data,
a Asociación Cultural Monterrei de Verin
vén organizando, desde hai dous anos, unha
xeira de comunicacións e ponéncias que, se
ben teñen como eixo central o mundo dos
libros e da imprensa, tamén abranxen aspectos sociais, económicos, históricos e de cultura popular que podan servir como alternativa para o futuro imediato desta bisbarra.
Monterrei desde a proto-história, e sob o
nome de Castrum Baroncelli ou de Verin
que citan os documentos medievais, xoga
xa un papel capital na conformación sócioeconómica dos povos tamaganos que povoaron o Val. Durante o mandado do Conde
Gutiérrez Menéndez, predecesor do poderio
exercido logo polo mosteiro de Celanova,
esta praza forte estivo a ponto de se converter na capital dun condado independente ao
xeito do portucalense que ía dar orixe ao
reino portugués. A concentración de poder
no convento celanovense, da man de San
Rosendo, impede durante anos que o castro
que repovoe por razóns de táctica política
ante o poder exercido polos reis casteláns-

DASAIRAS

les. O paso de reis, nobres, santos ou literatos como Tirso de Molina, dá fe da importáncia alcanzada polo lugar durante os séculos que van do XV ao XVIII principalmente.
UN PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO

Castelo de Monterrei en Verin.

leoneses que xa tiñan os ollos postos neste
por intereses persoais. O imenso poder conextratéxico lugar. Séculos despois e coa
dal, alcanzado xa desde a época dos Reis
desculpa da ameaza portuguesa, a fortaleza
Católicos, abranse boa parte da provincia
pasa a mans de distintas familias nobres, enourensá mesmo até o Orcellón, e converte á
tre elas os navarros Stuñiga, que van supór a
fortaleza en chave estratéxica do paso cara a
Galiza e Portugal. A
ponta de lanza do que
ubicación no recinto
coñecemos polos textos
como "doma da Gali- • ••• •••••• ••••• • ••••••••••••••••••••• militar de dous conventos primeiro, merza". Oeste xeito Montecedários e franciscarrei pasa a ser, xa con
nos, e dun terceiro de
este nome, o imponente
xesuítas tempo desbastión castelano frente
pois, confírenlle a este
á arneaza portuguesa e
lugar tamén unha grano fiel e seguro vixiante
de releváncia como fodo poder real frente ás
co difusor das ideas
rebelións populares e
cristiás nunha ampla
arma disuasora ante
zona que, segundo recalquera veleidade "inferén c ias, precisaba
dependentista" de certa
dunha forte evanxelinobreza galega.
zación. O apoio prestado aos xesuítas levou á
A importáncia da cada
construción dun importante coléxio e dunha
vez máis imponente fortaleza, vai acrecenescola que chegaron a acoller a perto de
tándose en proporción ao poder das casas
dous mil alunas. A expulsión dos xesuítas
nobres que conforman a sua liña xenealóxicoutou os proxectos de estabelecer aquí unca, sempre fiel aos intereses reais que levan
ha universidade como era intención <laquea moitos dos condes a viveren lonxe dela

'Monterre1. xoga un

papel capital na
conformación
sócio-económica dos
tamaganos que
povoaron o val'.

As defensas e instalacións militares modernas, a igrexa románica e o Hospital de Peregrinos, o Pazo dos Condes e as torres e murallas medievais, as vivendas da povoación
entre as que se contaba a Casa do Concello,
unha albergaría e casas nobres, conforman
sen dúbida un estupendo conxunto histórico
que paga a pena conservar. Obras de restauración levadas a cabo con bon tino nuns casos e denunciadas noutros por este mesmo
xornal, a penas si son perceptíbeis dentro do
conxunto que mereceria unha reconstrución
integral e planificada debidamente. Non cabe dúbida de que a construción do Parador
de Turismo nos anos sesenta, da man de
Fraga Iribarne, non só estragou o solar onde
se ubicaba o coléxio de xesuítas senón que
privou ao castelo dunhas melloras que levarian á sua habitabilidade e fácil conservación de parte do seu recinto, supondo un reclamo comercial importante para un estabelecimento hosteleiro que anda a esmorecer
por falta de espazo e de recursos atractivos.
Na actualidade e unha vez solventado opaso á Xunta de Galiza das instalacións militares e das propriedades da Casa de Alba,
compriría artellar un plano de reconstrución
da antiga povoación, con incentivos aos
proprietarios e baixo unhas premisas que
permitisen a sua explotación como povoación medieval (mesóns, artesanatos, hospedarias ... ), evitasen a especulación que se ven
dando, e proxectasen este fermoso lugar como unha moderna e activa capital cultural,
social e administrativa do suleste ourensán.
Mediante a instalación no mesmo de organismos comarcais (casa da mancomunidade,
museu comarcal, consello regulador dos viños, centro de estudos rexiomontano, observatório, centros de experimentación, zona
verde e parque público ... ), a tan desexada
revitalización e recuperación do estelo e da
vita, sería un feito de, nunca mellor dito, capital importáncia e interese para esta xa tan
deprimida área tamagana. +
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O trinque

Convocatórias
Encontro de Entroido
na Casa da Terra
O Colectivo de Educación Ambiental
Aperta organiza un encontro na Casa
da Terra (Antas de Ulla. Lugo) do 11
ao 15 de Febreiro. A saida vai dirixida
a xente maior de 18 anos e oferece traballos de campo e de rehabilitación
dunha casa rural, xogos cooperativos,
paseos e festa de Entroido. Comida,
aloxamento, monitores e mantenza
van incluidos no prezo (6.500 pta.). A
inscrición está aberta até o 7 de Febreiro no teléfono (981) 24 69 95 de
Luns a Venres de 17 a 22 h.

Comparsas de Entroido
enArbo

'

O dia 13 de Febreiro, a Asociación
Barca de Loimil e mailo Concello de
Arbo, celebran na praza de Arbo unha
nova edición do Entroido Popular. Este
ano hai prémio ás mellores comparsas
parroquiais (10.000 pta.), prémio á mellor comparsa (30.000 pta.), e un concurso de coplas de Entroido dotado
cunha estatuiña de Sargadelos. Pódese
optar a eles ao se inscreber antes da unha da mañá do dia 13 de Febreiro, no
Bar Esquina (986) 66 52 83, ou no teléfono (986) 66 54 92. Tamén se premiará á mellor mascariña con 5.000 pta. e
ás mellores orellas de frade cunha estatu iña de Sargadelos (inscrición antes
das 17 h. do dia 13 no Bar Esquina).
Todas as comparsas concentraranse ás
4,30 do serán, do dia 13, na Carballeira
de Turbela para inciar o desfile até a
praza de Arbo. Completa o programa a
actuación da orquestra Sonora de Vigo,
ás 6 do serán, na mesma praza.

Simpósium
de Herri Batasuna

,,,

Os días 25 e 26 de Febreiro terá lugar
en Bilbo un sirnpósi um de debate artellado por Herri Batasuna, co fin de reflexionar no camiño de construir unha
nova sociedade que supere o capitalismo destrutor de povos e Natureza, explotador de homes e mulleres, e derrochador de recursos ao tempo que incapaz de solucionar a fame de miles de
millóns de habitantes do planeta. O
Simpósium comprende as conferéncias
Elementos para un anti-capitalismo
moderno, do membro da comisión económica da IV Internacional, Maxime
Durand, unha crítica radical ao capitalismo en crise; O noso socialismo, unha
análise do modelo chamado de democrácia occidental da man de James Petras, mestre de socioloxia na Universidade de Nova Iork; O suxeito revolucionário: novo modelo de facer política de
Francisco Fernández Buey, mestre de
filosofía e membro de Izquierda Unida;
Balance do socialismo, desde o feminismo por Empar Pineda, militante do
movimento feminista e de Izquierda Alternativa; e A esquerda abertzale ollando para o futuro por Tasio Erkizia,
membro da mesa nacional de Herri Batas u na. O simpósium celebrarase o
Venres 25 e o Sábado 25 de Febreiro en
Bilbo. O prezo da inscrición será de
4.500 pta. nas que se inclue todo o material. A matriculación ábrese o 7 de Febreiro e pecha o dia 23. O prazo máximo de recollida de aportacións escritas será o 18 de Febreiro. Todos os interesados poden dirixirse á sede de Herri Batasuna en Bilbo, R/Astarloa 8, ou

ben ao teléfono (94) 424 07 99.

Bolsas Juan March de
estudos e investigación
O Intituto Juan March de Estudos e Investigación convoca 7 bolsas para estudos avanzados en ciéncias sociais do
curso 94/95 que dará comezo en Setembro. Ponden solicitar as axudas os
cidadans do Estado español que teñan
título superior universitário posterior ao
1 de Xaneiro de 1991. Maior información no Instituto Juan March. R/Castelló 77, 28006 Madrid. (91) 435 42 40.

Bolsas para ampliación
de estudos
nos Estados Unidos
Convocadas pola Fundación Pedro
Barrié de la Maza. Xestionan o ingreso para completar estudos en centros e
universidades norteamericanas durante
o curso 95/96, ameio do Instituto de
Educación Internacional de Nova Iork.
Sufragan os gastos de desprazamento
e matrícula amais de vir dotadas con
16.400 $USA por ano para aloxamento, mantenza, libros e outros gastos.
Son condicións indispensábeis ser galego, filio de galegos ou residente na
Galiza; ter estudos superiores terminados cun bo expediente académico, e
excelente coñecemento do inglés. As
bolsas, 1O en total, 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 Pedro Barrié de la Maza
(R/San Bias 1-2º. 15003 A Coruña),
teléfonos (981) 22 38 30 e 22 51 05.

Curso de debuxo
na Natureza
Encadrado no IV ciclo de cursos do Colectivo de Educación Meioambiental
(CEM) da Coruña. Terá lugar os días 18
e 19 de Febreiro, cunha duración de 8
horas, e será impartido por Carlos Matos Conde, licenciado en belas artes poIa Universidade de Salamanca, quen ensinará as técnicas máis sinxelas do debuxo, có fin de aprender 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
Sabara (AGAS) promove doutravolta,
tras o éxito da campaña do verán de
1993, a acollida de nenos e nenas saharauis en réxirne de vacacións por famílias galegas no verán de 1994. Para participar na campaña hai que remesar unha
nota á AGAS (Isaac Peral , 12-7ºU .
36201 Vigo. Teléfono (986) 22 12 47)
co nome do responsábel, enderezo habitual, enderezo do verán, teléfonos, número fillos e a idade; amais de especificar calquer preferéncia sobre o periodo
(30, 45, 60 días, Xullo, Agosto, etc) de
acollida. Ao mesmo tempo a AGAS está
a promover unha campaña de pediatria
cos nenos dos campamentos de refuxiados do Sahara, na que precisan colaboración para mercar os medicamentos da
próxima entrega que cae no mes de
Abril. Pódese axudar ingresando na contada AGAS, 927-0 de Caixavigo, ou

ben enviando material sanitário ao local
da AGAS: leites maternizados, protovit,
glucodulco, xiringas de insulina, manzanilla, algodón, gasa e esparadrapo.

Vídeo
para afeccionados.
O Ateneo

Ferrolán convoca un concurso 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
categoria de temática libre na que non
se aceitarán obras apresentadas a calquer edición anterior 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. Para acceder ao prémio,
único de 50.000 pta., hai que mandar
as titas antes do Sábado 19 de Febreiro, ao Ateneo Ferrolán (R/Magdalena
202, 1º. O Ferrol). Os gastos de envio
e devolución corren a cargo do participante e o Ateneo resérvase o direito de
reproducir as obras escolleitas, no certame Feitura. lmaxe 94 amais de quedar en propriedade da obra gañadora.
Fica estabelecido un prazo máximo de
trinta días ao cabo do Certame para recoller as fitas, de non facer tal pasarán
a propriedade do Ateneo. Maior información no Ateneo: (981) 35 79 70.

Prémio
de Narración Curta
do Concello de Marin
O Concello de Marin convoca o /ll
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, orixinal e inédito, dunha extensión limitada entre os 5 e 1O fólios,
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 autor, o enderezo e o teléfone.
A remesión farase á Comisión de Cultura Concello de Marin, nun sobre que
indique "para o III Prémio de Narración Curta Concello de Marin''. As bases especifican que a concesión do prémio, 125.000 pta., non implicará a perda dos dereitos do autor e obrigan o
compromiso de asisténcia a Marin para
recoller o prémio nos actos que se celebrarán o Diadas Letras. Maior información na Casa do Concello de Marin:
teléfono (986) 88 03 00, fax 88 20 13.

Coñece o teu país
A Universidade de Santiago xunto coa
Asociación Xuvenil ltaca oferece unha
série de rotas na natureza baixo os títulos O agro abandonado, días 25 e 26
de Febreiro, polas aldeas abandonadas
do Concello da Lama; e Safari fotográfico, os días 25 e 26 de Marzo, na Costa
da Morte. Poden acceder ás saidas todos
os estudantes do curso 93/94 da Universidade de Santiago, ao se inscreber no
Centro de Recursos para Estudantes
Mancomun (Pavillón de Estudantes,
Campus Sul). O prezo é de 500 pta. que
incluen o transporte, aloxamento, comida e material comun. •

Discos
A cantante Zizi Possi acaba de
publicar un novo disco, co
título Valsa brasileira. Como
no anterior, "Sobre todas as
coisas", con instrumentacións

discretas e arranxos sen
protagonismo, as cancións de
Chico Buarque, Edu Lobo,
Gilberto Gil, Jobim e outros
compositores atinxen
expresividade volcánica.

Anúncios de balde
• Oferécese moza para traballar por
horas coidando nenos ou como empregada do fogar en Santiago. Teléfono (981) 56 52 54.
• Erasmos, traducións. Galego-castellano, inglés, francés, alemán, italiano,
catalán, portugués, euskera. Teléfono:
(981) 58 32 74. Apartado 776. Santiago.
• Subscrébete ao Granma Internacional, 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.
Poli carpo Sanz 22, 2º Oficina l O, e
Compostela: Ruado Vilar 29, 1ºB.
• Aluganse cuartos en Camélias (Vigo). Só rapazas, direito a cociña. Prezo
25.000 pta. individual, compartida
20.000 pta. Perguntar por Mari Carmen no (986) 42 14 54.
• Reporteiro ceibe, universitário galego em Madrid, oferécese como articulista e/ou fotógrafo para publicacións galegas . Várias especialidades.
Teléfono (91) 429 67 07.
•Son un emigrante de 38 anos e gostaria 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.
• Profesores titulados en filoloxia oferecen clases e traducións de bretón,
francés, galés, inglés e chinés, ao galego e ao castellano. Nativos da Grande Bretaña e da Bretaña. Interesados
entrar en contacto con Isabel e Neal.
R/Algália de Abaixo, 20-2º Santiago.
Teléfono (981) 56 07 69.
•Véndese revista Nós. Perfecto estado.
30.000 pta. Teléfono (986) 31 36 88.
•Véndese Ford Fiesta 1.1, en perfecto estado. 125 .000 pta. Chamar ao
(986) 22 67 48, ao meiodia ou á noite.
• Casa de reposo La Levada ofrecevos pousada individual ou en grupo a
prezos especiais para descansar no
entorno natural. Alimentación vexetariana e comodidade en ambiente
rústico. Teléfono (986) 66 64 13
(Crecente).
• Aulas de língua e literatura galega
ou española, latin, francés, portugués e História, mestre licenciado.
Nivéis de BUP, FP e COU. Teléfonos
(981) 20 11 70 e 20 23 51.
• Desexo inter-cámbiar correspondéncia, revistas, tarxetas postais, selos
e almanaques de peto. Dirixirse a: En-

carnación Duret Sotomayor. Caixa
Postal 3.134. Habana 3-10300.
• Bicis pola Paz distribue artesanías
maias dentro do comercio solidário,
bolsas, pulseiras, carteiras ... co fin de
financiar o envio de bicicletas a proxectos de cooperación. Envíos contrarrembolso. Pedidos ao Apartado 35.
Chantada (Lugo).
• Mestre de E.X.B. con experiéncia
busca traballo relacionado co ensino: librarias, editoriais ... Teléfono
(908) 98 21 48. A Coruña.
• Son un namorado das peza de barro
usadas e merco olas, xarras, botixos ... Chamar ao (982) 17 04 13.
• Se quere discos ou fitas do LP
Romper el cascarón do grupo de rock
alicantino Badana , pódocho conseguir asi como outro material , ade ivos, pren a, cartazes e información .
Escrebe a Manoel Bello Salvado, Rua
da Igrexa, 9 - 15685 Xanceda - Me ia.
• Univer itário de 21 ano oferécese
para taballar pola tarde na Coruña
ou perto. Calquer tipo de traballo .
Chamar ao (981 ) 67 06 46, perguntar
por Manolo.
• Véndese colección de moedas antigas de ouro, prata e bronce. Perguntar por Miguel , no (981 ) 38 20 96.
• Compro disco-casette ou unha gravación do LD que fixeron Clunia Jazz
e Dores Plata . Tfno. 981/83.06.77 .
Perguntade por Xabier.
• Busco exemplar do libro Contruccións Populares Galegas de Begoña
Bas López. Chamar a Miguel Tostón no
telf. (972) 20 38 34, de 8 a 15 h. Girona.
• Véndense patios profisionais novos. Coiro e rodamentos italianos. Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Clases de inglés a domicílio na zona de Vigo. Profesor nativo. E cocé
con experiéncia. Empréga e método
comunicativo. Todo os nfvei . Teléfono (986) 22 81 59.
• Títere & Gualtrapa . Fabricación e
manexo de títeres. Fabricación e de ño de vestuários, decorado , teatrillo ,...
Composición e adaptación de obra teatrais. Composicións e gravacións mu icais. Intere ado entrar en contacto con
Mauro Muñoz no (986) 22 77 l l
• Aluga-se estúdio em Vigo. Com calefaq:om, água quente, oleado, céntrico, ideal para estudante. 35.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88. •

Música
Orquestra Sinfónica
da Galiza

dácticos para xoves do Auditório de
Galiza.

Actua o Xoves 3 de Febreiro, ás 8,30,
no Pazo de Congresos da Coruña, e o
Venres 4, á mesma hora, na Igrexa de
Santa Maria de Ribadeo, interpretarán
pezas de Mozart e Bartok dirixidos por
Edmon Colomer. A Orquestra Sinfónica da Galiza tamén actua do Martes 8
ao Venres 11, en sesións das 11 e das
12, no Pazo de Congresos da Coruña,
dentro do seu programa de Concertos
didácticos dirixido a centros de ensino. Os interesados no ciclo de concertos didácticos poden dirixirse ao Servício Municipal de Educación da Coruña (981) 15 21 04.

Orquestra Filarmónica
de Israel
Dirixida por Zubin Mehta para interpretar composicións de J. Brahms, os
dias 7 e 8 de Febreiro, ás 9 da noite,
dentro do programa de abono do Auditório de Galiza (Santiago).

O programa Vigocultura' 94 anúncia
dous concertos no Centro Cultural
Caixavigo para esta semana. A Penguin Cafe Orchestra para o Sábado
5, ás 22,30 (as entradas van das
1.000 ás 2.000 pta.), e máis Joaquín
Achúcarro, o Martes 8, que interpretará composicións de Beethoven , Debussy e Ravel.

Los Flechazos
O cuarteto leonés de corte mod, auténticos fans dos sesenta, o Venres 4, en Playa Club da Coruña, nun concerto que
abrirá o grupo Black Hearts; o Sábado
5, en La Clave de Santiago; e o Domingo 6, en La Iguana Club de Vigo.

Josep Bassal
Ao violoncelo, o día 10, ás 11 da mañá, na programación de Concertos di-

Vigocultura'94

Os Dramáticos
Orquestra Sinfónica da Galiza.

Zubin Mehta.

O día 4 de Febreiro, con entrada de

balde, no bar Planta Baixa (Rua Lepanto) de Vigo.

37 Hostias e Transilium
En concerto o Venres 4, ás 9 da noite,
no Bar Krisis (R/Serafin Avendaño)
de Vigo. Entrada 400 pta.

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

Noite folk
Participan Kepa Junquera de Euzkadi, John Kirpatrick de Grande Bretaña 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. •
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axenda
Cinema

Exposicións

Cine africano

Espécies mariñas e
artes de pesca

O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAn oferece un ciclo de películas
dirixidas por realizadores africáns co
gallo da exposición de arte africana
que se celebra até o 14 de Febreiro na
sala de exposicións do Concello da
Coruña. O ciclo vai do 7 ao 10 de Febreiro cós pases ás 8 do serán, e conta
con dous filmes. Os días 7 e 8, E fíxose a luz de Otar Ioseliani, 1989; e os
días 9 e 10, laaba (Aboa) de ldrissa
Quegraogo, 1989.

O CGAI organiza unha retrospectiva
do director Eloy Lozano con pases de
balde, ás 20,15 h., os días 3 e 4 de Febreiro. O Xoves 3 pasan Retorno a
Tagen Ata (1974) 35 mm. 16', Os
Oleiros (1976) 16 mm . 26', El Castaño (1980) 16 mm. 10', 4 Escultores
(1987) vídeo 20', Numeralia (1989)
vídeo 3 ', e unha seleción de publicidade e moda de 5'. O Venres 4, estrean
Entrevista 35 mm. 10', que dirixiu
Eloy Lozano en 1993 baseándose no
relato de Rubem Fonseca.

Carlos

Gon~alves

Amosa a sua obra máis recente, até o
27 de Febreiro, na Galería Trinta de
Santiago.

Imaxes inéditas
Do Domingo 6 ao Luns 14, no Ateneo
Santa Cecilia de Marin. lmaxes inéditas
é unha monstra de fotografia submarina
levada a cabo por Kike Corbacho, Felix Díaz, Anxo Rial, Alberto Gil Cabral, Raquel da Riba e Manuel Cores.

Un lugar no mundo

O Cine clube Barbanza pasa Un lugar no mundo de Adolfo Aristarain, o
Xoves 1Ode Febreiro, na Casa da Cultura de Boiro.

Xosé Maria Prieto Lago
Escultura, até o 23 de Febreiro, de 1O
a 14 e de 16 a 20 h. (festivos de 10 a
14 h.), na Casa da Galiza en Madrid.

Goupi mans vermellas
O Mércores 9 de Febreiro, ás 9 da noite, na sala de Cajamadrid en Pontevedra, o Cine dube Pontevedra proxecta o filme Goupi mans vermellas
(Franza 1943) de Jacques Becker.•

Arte postal

sobre o Día da Paz
A Concelleria de F.ducación do ConceUo de Vigo artella a monstra de arte
postal escolar que garda o Instituto Municipal de E.ducación (Praza da Industria). A exposición, resultado dun programa educativo enmarcado no programa Esco/a e arte, recolle unha escolma
de 100 traballos de aenos e nenas de
EXB, sobre os 5.000 apresentados.

Televisión

Arte africana
Até o 14 de Febreiro, na sala de expo-

de Rianxo.

Laureano Quesada
Obra do pintor Laureano Quesada, até o 8 de Febreiro, na Galería Obelisco da Coruña.

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

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

Compostela
na arte galega

Xurxo Castillo

sicións do Concello da Coruña. O
Xoves 3, ás 8 do serán, no Salón de
Actos de Unión Fenosa, Miguel Llamazares, oferecerá unha conferéncia
sobre arte africana.

Cartaces do Antroido
A Casa das Artes de Vigo expón os
traballos apresentados ao concurso
para a eleición do cartaz do Entroido
de 1994.

Paz de la Iglesia e
José Carrera

O Sábado 5 en Butaca Especial da
TVG. Franza-Canadá 1980. Dirixida
por Louis Malle, conta no reparto con
Burt Lancasrer, Susan Sarandon, Michel Piccoli e Hollis Macl...aren. •

Obras de grande formato e marcado
carácter expresionísta. Até o 28 de Febreiro, no pub Xentes de Vigo.

Xurxo Oro Claro
Pinturas mistas, até o 20 de Febreiro,
de 11 a 13,30 e de 17 a 21 h., na Galería Ad hoc de Vigo.

Arturo Cifuentes
Pintura na Nova Sala de Exposicións
Caixavigo.

Expoñen até o 4 de Febreiro no Salon
do Libro Infantil e Xuvenil da Coruña,

espectáculo do mago Luis Boyano.
días 10 e 11, ás 10 da noite, na NASA de Santiago. Entrada 800 pta.

Cando chega Decembro
A Aula de Teatro da Universidade
de Santiago, pon en cena a obra Cando chega Decembro, de Manuel Lourenzo, os días 4 e 5 de Febreiro, ás 1O
da noite, no Teatro Principal de Santiago. Entrada libre.•
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BOLETÍN DE SUBSCRIPCIÓN
Enviar a XO!, Ramón González, 16 (Bar Liceum). 36400 O Porriño.
NOME E APELIDOS
ENDEREZO
POBOACIÓN
Desexo recibir semanalmente a revistaXO!, dende o nº· por un importe
anual de 5.000 ptas. ou semestral de 2.700 ptas.
FORMA DE PAGAMENTO: Pago domiciliado
Para pagamento domiciliado en banco ou caíxa cubra os seguintes datos:
BANCO/CAIXA
Nº CONTA/LIBRETA
TITULAR
Nº SUCURSAL
POBO ACIÓN
PROVINCIA
DATA

SINATURA

1
L

Petra Rau
Pinturas e debuxos, até o 7 de Febreiro, na Facultade de Filosofía de Santiago.

Veiga Roel,
fotografías 1954-1964

Até o 18 de Febreiro, de 11 a 14 e de
17 a 21 h., no Pazo de Fonseca (Santiago).

A monstra artellada co gallo do 70
Aniversário do Seminário de Estudos
Galegas, ven sendo exposta na Casa

Expón as suas pinturas, até o 14 de Febreiro, no Rincón dos Artistas (Marqués de Valadares 35. Vigo).

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

Luz Darriba
Monstra de pintura na Sala de Arte
Caixavigo.

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

Concurso Internacional
de Minigravado
Cidade de Ourense
Unha escolma dos gr;-vados apresentados ao concurso no Ateneo de Ferrol.

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

Pinturas neomíticas
De Xosé Paz Antón no Café Liceum
doPoniño.•

Actividades
en sesións das 8 do serán, no Auditório Gustavo Freire de Lugo.

Anxeles Acuña díríxe a montaxe do
CDG, sobre o texto de George Büchner. Pódese ver do 8 ao 12 de Febreiro,

Obra dos 20 artistas escolleitos para o
Prémio de pintura para novos valores
Xosé Malvar, no Pazo de Fonseca
(Santiago).

Setninario
de Estudos Galegos

Ilustradoras e
ilustradores galegos

Máxia
por narices

Leóncio e Helena

Prémio de pintura
Xosé Malvar

Expón as suas pinturas no pub Pepa A
Loba de Santiago, até o 23 de Febreiro.

b

Atlantic Citv

Máis de 100 obras de Xurxo Castillo,
até o 17 de Febreiro, na Estación Marítima da Coruña.

Fabiana Hermida

Teatro

Kratnervs.Krarner
O Venres 4, en Segunda Sesión da
TVG. EUA 1979. Director: Robert
Benton_ Intérpretes: Duslin Hoffman,
Maryl Streep, Jane Alexander e Juslin
Henry, entroutros.

TÓDOLOS QUIOSCOS
DEGAUCIA

C~xo

Máis de 60 obras de artistas
con Compostela como referénPequenos mariscadores. Exposición do fotógrafo Veiga Roel no Pazo de Fonseca en Santiago.
cia no Edifício Sarmiento do
Debuxos de técnica mixta da man de
baixo o lema Galiza-solidaridade. UnMuseu de Pontevedra.
Páxinas coordenadas por
Castro Couso, até o 19 de Febreiro,
ha proposta pola paz e a convivéncia.
IAGO LUCA
na Galería Sargadelos de Vigo.
Eva Carrera

De Douglas Sirle (EUA 1955) director
de Obsesión, Só o sabe o ceo, Escrito
sobre o vento, Imitación á vida e Tempo de amar, tempo de morrer. O Cine
clube Lumiere pasa Sempre hai un
mañá o Mércores 9, ás 8,30 do serán,
no auditório do Concello de Vigo. A
entrada custa 300 pta.

ÁVENDAEN

do

Soños, angúrias e
paixóns

Sempre hai un mañá

PIATÓNICO

27
1

Até o 10 de Febreiro, de 9,30 a
13,30 e de 16 a 18,30 h., no salón de actos do Instituto de F.P.
Macias O Namorado de Padrón.
Espécies de peixes, moluscos e
crustáceos; tipos de artes de pesca e embarcacións tradicionais;
explicacións sobre a dinámica
mariña e máis material variado
referente a aves mariñas, tabeiróns, etc. Todo acompañado de
fichas explicativas que fan a
monstra de grande interese didáctico. A entrada é libre pero
están programadas visitas de 40
a 50 minutos para alunos de ensinanzas médias e EXB. Os colexios interesados poden pedir
cita polo teléfono do Instituto
(981) 812254.

Retrospectiva de
Eloy Lozano

SEMANARIO
DE HUMOR
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Nengun insubmiso
castigado!
A Asemblea Nacional de Obxección
de Conciéncia (ANOC) e máis a Asociación de Familiares e Amigos de
Insubmisos da Galiza (AFADI), artellan a manifestación que se celebra o
Domingo 6 de Febreiro, ás 12 do mediodía na Alameda de Santiago, baixo
o lema Nengun insubmiso castigado!.

Xornadas de Teatro e
Música Antimilitarista
en Santiago
Organizadas pola asociación Rompanfilas teñen lugar do 3 ao 5 de Febreiro,
na Sala Galán de Compostela. O día 3,
ás 9,30 da noite, actua Carlos Blanco
.con Directamente Paco 2. O Venres 4,
á mesma hora, A Compañia de Maria
interpreta Sucedeu en Roma; o grupo
Bluff', Meio hostil; e Mofa e Befa, Fazañas Bélicas. O Sábado 5, ás 11 da
noite, Kiko Goldi pon en cena A Guedos Clowns; Achicoria oferece un
recital de música; e pecha as Xomadas
un trio de harpa, percusión e violín. O
prezo da entrada para un día é de 500
pta., o abono para as Xomadas completas vaí a 1.200 pta.

"ª

Semana
de San Petersburgo
A Asociación Máximo Gorki de solidaridade entre os povos e máis o conservatório Mayeusis, artellan a Semana de San Peterburgo en Vigo que ven
do 31 de Xaneiro ao Venres 4 de Febreiro. O Xoves 3 de Febreiro, ás 5 do

serán, no Clube Mayeusis, café-tertúlia sobre a Educación musical en Rúsia a cargo de V. Uspenski, Vicerrector do Consevatório Rimski Korsakov;
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
(Rectora da Universidade de san Petersburgo ), V. Uspenski, V. Sokolov
(redactor de RTV Canal-5 Leningrado} e Elena Zemova (membro da asociación Mulleres de Rúsia), participan
nunha charla aberta baixo o título Rúsia. Un salto no vacio?. O Venres 4 de
Febreiro, derradeiro día das xomadas,
terá lugar un día de portas abertas nos
locaís da Asociación Máximo Gorki.
Maior información na Asociación Máximo Gorki: rua Marqués de Valadares 14, l º (Vigo) .

Despertar dos amantes
O Martes 8, ás 8 do serán, na Galería
Sargadelos de Vigo, Maria Xosé
Quiezán apresentará o seu libro de poesía Despertar das amantes da colección Espiral Maior. Participarán no
acto Miguel Anxo Fernán-Vello,
Carmen Panero e máis Miguel Vázquez Freire.

Danza para P.iazzolla
Do 9 ao 11 de Febreiro, ás 9,30 da
noite, na Sala Galán de Compostela, a
bailarina colombiana Leonor Agudelo int~rpretará ameio da expresión
corporal reforzada por técnicas de improvisación teatral, pezas do grande
compositor arxentino do r··fovo Tango,
Astor Piazolla. •

•
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asou pala Galiza,
lago de actuar na
TVG fixo unha parada na
sala Uceum do Porriño e
deu o consabido recital,
familiar e entrañábel,
cunha boa dose de
improvisación. Vitorino
estivo acompañado
nesta ocasión polo seu
irmán Carlos Salomé e
máis Sergio Mestre. Un
auditório ateigado de
público rubricóu a
fidelidade a unha
expresión artlstica,
definitivamente situada á
marxe das modas. As
nasas paisanas Uxía no canto- e Mª. Xosé
Muxicas -tocando a
gaita- foron coxunturais
colegas do cenário.

Nova (segunda)
salutación do
optimista
•VICTOR F. FREIXANES
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Vitorino na actuación de homenaxe a Jose Afonso en Vigo (1986).

Vitorino
'O Zeca Afonso é unha referéncia da música moderna
portuguesa'

l

• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ

O pouso alentejano

A primeira parte do recital estivo reservado a cancións de José Afonso, nome inevitábelmente presente cando de cantores
lusos se fale. Precisamente Vitorino recebéu o pasado ano o Premio J. Afonso 93
polo seu disco Eu que comovo por tudo e
por nada, obra realizada en colaboración
con Lobo Antunes nos textos e Joáo
Paulo Silva nos arranxos. Falando desta
gravación comezamos a conversa co veterano cantor portugués.

Escoitando os seus últimos discos parece quedar lonxe aquel eco da "Pátria
Alentejana", á que estivo tan vencellado'lendariamente.
O Alentejo continúa moi vivo no folklore,
na música. Eu teño o proxecto de gravar
un disco cunha coral de cantos alentejanos, únicamente con voces, sen instrumentos. Eu, Janita e Filipa Pais. Será un
repertório de cancións tradicionais. O
Alentejo en min segue intacto porque é a
miña escala de canto, identificado coma
escala de canto rural, "jondo" ; estamos
próximos a Extremadura, a diferéncia da
escala de Coimbra, que é de estudantes.

"Eu coñezo a Lobo Antunes, que está
traducido ao castellano, e é un dos escritores portugueses máis coñecidos. É
unha home da nova xeración, un escritor
surrealista, que está tentando crear
unha escala de literatura en Portugal, e resulta difícil, xa que no naso
País ainda non conseguimos emanciparnos dos franceses. Antunes
móvese nun surrealismo fántástico e
'Do rock que se fai en
"mórbido", suburbano. Neste disco,
os textos están centrados na povoaPortugal penso que
ción suburbana de Lisboa, non tratan das zonas aristocráticas, iluminainteresante, porque cría unha
das, nas que todo corre ben. É a
povoación que calle o tren para ir
escala de músicos'
traballar polo dia e volta pola noite,
vive en bairros mal iluminados, mal
servidos. Todo esto cria unha vida
específica. Danse casos coma o dun
coronel que gosta dunha prostituta de
Fálenos un pouco do grupo Lúa Extradezaseis anos ... un mundo sórdido, que
vagante, do que forma parte.
se detecta nos próprios textos do disco.
Detéctase un envolvimento que persoalSomos tres irmáns e unha "menina" que
mente considero post-romántico. Ten un
canta. Comeza a ser incompatíbel co
cuarteto de cordas e máis un baixo e un
meu traballo e o do meu irmán Janita,
piano, unha pequena orquestra de cápero cando podemos xuntámonos. Gramara.
varemos un novo disco.

é

•

Hai unha frase no disco que pode resumir o espíritu que o motiva : "Morre-se devagar neste país."

Cómo ve o panorama actual en Portugal a respeito de vostedes os cantores?

Quixen rachar con ese tópico. Adóitase a
dicer que en Portugal mórrese "de vagar"
e non é certo; na guerra colonial morriase
todos os días. Daquela, ese texto si é
significativo. Os textos foron escritos para
o disco, son letras, non son poemas, teñen rima e unha utilización moi atinada
das vogais abertas.

Os anos oitenta fo ron os anos do "rock",
que no caso portugués estivo moi próximo ao "rock" anglosaxón; ainda que cantado no naso idioma nunca conseguíu diferenciarse. Por exemplo, no sul da
Hespaña deuse un fenómeno que se deu
en chamar "Flamenco-rock", tiña unha
persoalidade própria; os alemáns fixeron
o "rock alemán" xa nos anos setenta,

mais non hai "rock lusitano",e actualmente estase vivindo unha crise neste aspecto. lso provoca un retorno á figura do
cantor e da música popular, que en Portugal tén unha estrutura moi forte.

Cómo se explica que moitos grupos
de "rock" graven actualmente cancións do "Zeca" Afonso. Mesmo
"GNR" foron finalistas no "Prémio
J.A." que ganóu vostede?.
O "leca" Afonso é unha referéncia da
música moderna portuguesa. Mostra,
abre os camiños da música moderna do
século vinte, que é moi evoluída. Daquela, se os músicos de hoxe son bos músicos, teñen que detectar eses vieiras ; seria
mal síntoma que non estiveran atentos. Do "rock" que se fai en Portugal
penso que é interesante porque cria
unha escala de músicos , que co
paso do tempo terán de ir mudando.
Chega unha idade na que xa non te
podes prantear subir ao palco e armar "barullo", porque está desfasado coa túa figura. O "rock" é un espazo moi pequeno na música, en
termos xerais. No caso anglosaxón
forma parte da cultura deles.

Falando da cultura anglosaxona,
é unha opinión extendida a similitude da canción portuguesa coa
francesa.
Estamos moi afrancesados. Acabamos
por mor da influéncia adequerida á altura
da década dos anos setenta e oitenta.
No caso dos cantores galegas deuse
unha grande influéncia do J. Afonso. En
outras partes da Península Ibérica a canción non tiña moita "cualidade'', a diferéncia do "Zeca", que antes que anti-salazarista era un grande artista.

Fálenos un pouco da sua colaboración
con outros músicos coma o guitarrista
Pedro Caldeira Cabral ou o pianista
Antonio Pinho Vargas.

É moi pequeno Portugal, non podemos permitirnos o luxo de non colaborar os uns cos
outros. Sempre hai envexas, ciumes, un artista é moi individualista por natureza. •

A

gustín Fernández Paz acaba
de recibir en Barcelona o
Premio Edebé de literatura xuvenil ,
dotado con catro millóns de pesetas,
competindo con orixinais presentados
nas catre linguas do estado. "Trece
anos de Branca", a obra gañadora,
está escrita en galega, como antes
"Cantos por palabras", Premio Lazarillo, do mesmo autor.
Miguelanxo Prado, tamén galega de
nación, recibe no XXI Salón do Cómic
de Anguleme o premio á mellar obra
extranxeira polo seu traballo "Trazo
de tiza". Curiosamente Miguelanxo
Prado é o ilustrador dos libros "Flores
radiactivas" e "Rapazas" de Agustín
Fernández Paz.
Xan López Domínguez vén sendo
dende hai algúns anos un dos debuxantes máis celebrados da Feira Internacional de Bolonia. Xosé Luis Méndez Ferrín acaba de ser traducido ó
francés ("L'amour, le Roi Arthur") e ó
esloveno ("Bretajna, Esmeraldina").
Carlos Casares ó alemán no próximo
mes de Marzo.
Enrique Macías anda estafegado cunha estrea en París. Antón Lamazares,
Menchu Lamas, Antón Patiño, Alvarez
Basso , Paco Leiro e algúns outros
plásticos mostran a súa obra en itinerarios estables por Europa adiante .
Xavier Alcalá presenta "Argentina "
(versión castelá) en Buenos Aires. Os
Milladoiro graban en Londres e estrean en Nova York. Antón o Mago, sen
trucos nin subvencións da Xunta, pon
a levitar ó Apóstolo Santiago. E todo
isto sen contar co Compostela e o Deportivo. ¿El será certo que algo pasa
e non nos decatamos? •

VoLVER Ao REGO

E

squecido o Parque Xurásico,
agora chega o budismo.
Fanse películas sobre o budismo e
cunden as estrelas da canción ou do
cinema que se declaran budistas.
Tres revistas ~ coinciden, na mesma
semana, en dedicar espazo ao tema.
Dado que a realidade exterior non
está para ser vista, hai que preocuparse do mundo interior, através dun
psicoloxismo extraído da feira do libro esotérico.
O problema non está na reforma laboral, senón no inconsciente do traballador. (Por riba dos carteis da folga xeral pegaron propaganda de
Gnosis, anunciando a primeira conferéncia sobre a orixe do home e o coñecimento superior das causas).•

