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.A Xunta consinte que as concesións sexan copadas
por cadeas estatais

Os gadeiros
maniféstanse o
18 na Coruña
contra
a supertaxa

A frecuéncia
modulada galega
non cumpre a lei

O Sindicato Labrego Galega
mantén a convocatória de mobilizacións contra a Supertaxa
apesar de que os demais
membros da Mesa para a Defensa do Sector Lácteo acordaron, desconvocar a manifestación da Coruña en base ás informacións provenientes do Mi- ,
nistério.
(Páxina 9)

Garzón será o encarregado
de limpar a comisaria de Vigo
Os sucesos de Nigrán paralizaron unha operación de limpeza
que ia dirixir o ex maxistrado Baltasar Garzón, contra a rede de
axentes da policia viguesa comprometidos en actividades delictivas. Mentres se segue a centrar
a polémica na actuación policial
posterior aos asasinatos, A Nosa

Terra tivo acceso a noves dados
que relacionan aos policiais encausad os cunha trama negra
que se extende ao contrabando
de tabaco e armas, extorsións,
proxenetismo e narcotráfico, e na
que hai máis de meio cento de
policias implicados.
(Páxina 7)

O pai dun dos asasinados en
Vigo desminte ao Governo civil
Dous mortos e un ferido grave
foi o balanza final da tumultuosa
noite de Martes de Entroido en
Vigo. Ramón Villar Gavín resultou morto por un tiro de pistola
que disparou Alexandre Cándido Bermúdez, traficante de drogas e viciño dun inmóbel en cuxo portal Ramón Villar estaba

refuxiado en compañia duns
amigos, segundo informacións
da Policia, fumando un porro. O
Governo civil negouse a dar a
identidade do homicida, pero
acusou á vítima de ser delicuente habitual, algo negado contundentemente pala sua família.
(Páxina 8)

O governo cubano nega por catro
veces o visado ao ex alcalde Soto
O Governo da Habana negou
catro veces consecutivas o permiso de entrada na illa ao exalcalde de Vigo Manuel Soto
Ferreiro, que desde o 92 fixara
a sua residéncia na illa. A notícia de que o Governo da Habana consideraba persoa non
grata a Soto apareceu no diário

El Correo Gallego do pasado
dia 13 de Febreiro, nunha información asinada pola delegación de Vigo. Soto abrira unha
luxosa residéncia na Habana
desde donde se adicaba ao comércio triangular con base en
Venezuela.

XENTEDE
MAIAMORTE
Alfonso Álvarez Cáccamo
Premio da narrativa
"Álvaro Cunqueiro" 1993.
Oito relatos entre o humor e
a crueldade que configuran
a crónica dun tempo
de mala vida, de mala morte.

galaxia

(Páxina 5)

A última transferéncia das licéncias de Frecuéncia Modulada de
concesión autonómica converte a estas emisoras en repetidores de
redes estatais de rádio. A Xunta non fai cumprir a sua própria lei
que as instituira para desenvolver a identidade das comarcas,
aumentar a presenza do galega e mellorar a integración do país.

Ainda que as concesións da Xunta non lles permiten transmitir en cadea

As emisoras galegas de FM emiten
desde Madrid
G. LUCA DE TENA-XAN CARBALLA-H. VIXANDE

A Sociedad Española de Radiodifusión (SER), do grupo Prisa-El País e a Cadena de Ondas Populares
Españolas (Cope), propriedade da igrexa católica, transmiten en cadea a traveso das licéncias de Frecuéncia
Modulada de concesión autonómica. A lei autonómica non o permite, pero a Xunta non actua contra esta
ilegalidade pregoada diariamente por millóns de receptores.
A potestade dos governos auEsta identificación da FM co tetonómicos de conceder emisorritório non foi deliberada. Nos
ras de Frecuéncia Modulada
comezos foran emisoras marxiarrincan de sucesivos decretos
nais, carentes de dotación ecode 1984 e 1989. A Dirección
nómica, apenas nas mans dun
de Telecomunicacións realiza
locutor de continuidade. Nos
o control técnico e a Xunta
anos finais da Dictadura servían
para dar canle a opinións polítiasigna as emisoras, atendendo
a critérios de achegamento ás
cas xeradas no entorno que as
localidades e ás comarcas, lirádios de Onda Meia, con remitando e/ou imdaccións centraped indo a emi1izad as, non
sión en cadea,
atendian. Conabrigando ao Ainda que a lei
vertidas en canuso do galego e
1es para a opiimpede a unha
impoñendo criténión política, nun
panorama de rários de financia. mesma persoa
ción que as fixed i o rexido polo
regulamento de
ra viábeis. Catre
XUrídiCa Ser
anos despois de
guerra até 1977,
o DOGA publiconcesionário de as FM medraron
car as últimas
e superaron en
máis de duas
concesións póaudiéncia ás
dese afirmar que
emisoras matrilicéncias,
a
sistematicamences.
te todas as emiXunta nunca
soras incumpren
"O grande pronon só o decreto
limitou o
blema da rádio
da Xunta senón
galega é a sua
comércio das
os próprios prodependéncia:
x e cto s a meio
son moitas as
mesmas.
dos cales lles fiemisoras que
xeron as concecon 16 ou 18 hosións.
ras diárias de
p rog ram ación
Xulia Otero, Luis
non superan o
del Olmo, Antó35 por cento de
nio Herrero, José
programas próMaria García,
prios e empreEncarna Sánchez, Concha Gargan o resto do seu tempo en cocía Campoy ou lñaki Gabilondo
nexións coas centrais, situadas
son as voces que máis visitan a
en todos os casos en Madrid".
frecuéncia modulada dos receiAsí pintaba o panorama, no ano
tores de rádio. O seu acento es1978, o actual director da Cope
cóitase en Zaragoza ou Málaga
para Galiza, Gerardo González
ao mesmo tempo que en calMartín. A ascensión das FM
quera cidade galega. Falan desacompaña o intenso debate do
de estudos situados en Madrid
posfranquismo pero no remate
ou Barcelona (Luis del Olmo)
da transición estas emisoras capara todo o Estado.
en de novo baixo a dependéncia
centralista que criticaba GonzáA transmisión diária dos seus
lez Martín. As sintonias da Cope
programas, a traveso dunha
en Vigo e Ferrol, tan populares
mesta rede de repetidores, domie activas na transición, renúnna a audiéncia
cian aos noticiáda Galiza. Antes
rios e mesmo volda institución do
ve n a seren moGoverno autonónol íngues en esmico, as cadeas
pañol despois de
Ser e Cope inter apostado, con
corporaron no
grande éxito de
ano 1964 a Freaudiéncia, polo
galega.
cuéncia Modulada. Mentres os
Centralización
contratos de cados noticiários
A primeira
dea supeditaba
rádio
própria
a cada máis as
unifica as
vellas conceO primeiro goversións de Onda
mensaxes e
no da Xunta abriMeia a emisoras
impón tribunas
ria un novo horide Madrid, os
zonte co concur- ~
novos apéndices
de opinión
so de concesión ffi
de FM nascian
de novas frecuén- ~
como espazos
nidiamente
de sinalado cacías de FM. O li- ~
rácter local.
antiautonomistas. miar desta primei- ~

ra sementeira de rádio autonómica sentaba un patrón de utilidade pública das frecuéncias.
De feíto, as condicións do governo autonómico para conceder unha licéncia pasaban por
porcentaxes altas de emprego
do galega, pola integración comarcal e por criar estruturas de
comunicación que favorecesen

a progresión da identidade autonómica. Todas as concesións
de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuéencia emitidas polos sucesivos governos
de Compostela, incluen cláusulas anti-monopolísticas en prevención de que as emisoras non
fosen cair outravolta exclusiva-

mente aos pés de intereses comerciais.
Pero no novo mapa da FM sobrancearon logo os intereses comerciais. Nun primeiro plano aparecían as empresas de comunicación dominantes, con tantos
pontos e poténcia emisora como
influéncia tiñan sobre o mercado.

A

•
.
As antenas das emisoras de FM non cumpren a localización, a poténcia nen o número. de.e_l~men~c:-s. r~~i~~tes.
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~,J:i: . aon ~~tá~ conc~siÓ~s'i~;·¡r~~ :;R-F~~r;I; Gnd~s ~aÜ~ia,
con

con
"emisoras en Santiago e A Coruña; Radío Noroeste,
centros
:'erilisorés en Pontearea$;Üllin, A Estrada e Verin; Antena-3 de
Réfdio de Galicia, con emisoras en Carballo, Viveiro, O Barco e A
Coruña e a Asociación ECCA, con flns educativos, non comerciaís,
obtívo unha emisora en Pontevedra.

-1989Frecuéncia

Poténcia (W.)

Adxudicatária

Emisoras Educativas e culturais .
95,6
89,3

4.000
4.000

Ase. da Prensa
Fundación ECCA !1>

Emisoras Comerciais

Os estúdios de frecuéncia modulada teñen a cada menos actividade. As emisoras conectan con Madrid.

Ficaba asi en primeiro lugar Antena-3 Galicia, como filial de La
Voz de Galicia seguida por concesións dos demais diários.
Por moito que, segundo a lei,

nengunha persoa física ou xurídica pode ser titular de máis de
duas concesións que coincidan
sustancialmente no seu ámbito
de cobertura, a Xunta nunca lim itou o comércio das concesións. Onda Cero estableceu no 89 direitos sobre as concesións de
FM para o Carballiño,
Ourense e Vilagarcia. A
Ser, instalada de vello
sobre as emisoras familiares de Onda Meia de
várias capitais, extendía
a sua rede própria de
FM por esas datas a
Mondoñedo,
Xinzo,
Pontevedra e Baiona. A
Cadena Ibérica de Antonio Fontán (pertencente
ao Opus Dei) faciase
con direitos de emisión
en Vigo, Ponteareas e
Compostela.

Nengunha emisora cumpre os usos mínimos de
galego que prescrebe a lei.

Nesta altura advírtese
claramente un proceso
de concentración de
emisoras de FM ao tempo que se centralizan os
seus programas. As
emisoras non cumpren
as cordenadas xeográficas, expresadas en latitude e lonxitude, para a
colocación dos mastros
emisores. A intención
comarcalizadora das

ANXO IGLESIAS

Catro anos despois
das últimas
concesións
adví rtese un
proceso de
concentración de
emisoras con
centralización en
Madrid dos
programas.

concesións fica burlada por emisoras comerciais que utilizan a
FM para buscar o mercado das
concentracións urbanas. Tamén
non se respeita en nengun dos
casos a Poténcia Radiada Aparen te (PRA}, nen a altura do
mastro nen as características
determinadas das antenas expresadas en número de dipolos
(elementos radiantes). Xa que
lago, os mínimos prescritos por
lei para programas culfurais e
emprego do galega, son ignora-

A Coruña
Ferro!
Muros
Noía
Padrón
Santiago

102,7
95,0
101,5
95,2
104,6
106, 1

8.000
4.000
2,000
1.200
1.000
8.000

Radio Marineda SA
Ediciones Leyva SA
Ediciones Leyva SA
Editorial Compostela SA
Radio Marineda SA
Antena 3 de R. Galicia SA

Chantada
Lugo
Mondoñedo
Monforte
Vil alba
Viveiro

93,5
105,6
99,3
97,0
87,7
94,8

1.000
4.000
500
2.000
1.200
1.000

El Progreso de Lugo SL
Antena 3 de Radio SA
SERSA
Radio Principal SA
Radio Principal SA
El Progreso SL

97,9
98,8
96,6
91,6
89,1

1.000
4.000
500
1.200
1.000

Radio Miño SA
Radio Miño SA
Antena 3 de R. Galicia SA
R. Popular S.A. (COPE)<2l
SERSA

96,8
98,7
105, 1
88,7
92,6
94,0
91,4

5.000
2.000
4.000
2.000
1.200
6.000
2.000

SERSA
Radio Faro SA
Ondas Galicia SA
Ediciones Leyva SA
Compañia 3.800 SA
Radio Blanca SA
R. de Emisoras Rato SA

O Carballiño
Ourense
Ribadávia
Verin
Xinzo de Limia
Baiona
Marin
Pontevedra
Redondeta
Tui
Vigo
Vilagarcia

(1) Decaiu e foi obtida en 1992 pola Fundación Lea
(2) Decaiu e no 1992 volveu ser obtida pola COPE
Antes destas concesións da Xunta publicadas no DOGA do 18-121989 existían 63 emisoras: 48 en FM e 15 de OM. Nesa altura as
cadeas asentadas no noso país eran Radio Nacional, SER, COPE,
Rádio Galega, Radio Cadena Española, Antena-3, Ondas GaliciaRadio Minuto e Radio Noroeste-Radio España.

dos por todas as empresas.

Madrid, máis que nunca
A concentración acelérase de a
pouco con novas traspasos de licé n ci as. A Ser aparece como
proprietária da Cadena Dial, adicada sobranceiramente a música
folclórica española, e tamén da
Cadena 40 e da MBO, formada
sobre o refugalo da vella Radio
Minuto; últimamente convértese
en proprietária das emisoras da

Antena-3 en todo o Estado. A
Cope entra, pala via dun importante contrato de emisión, na parte principal da capacidade emisora de concesión autonómica de
Rádio Voz, recén constituida sobre a rede da Antena-3 Galicia. A
aposta por programas feítos desde Galiza como o Bufe-Bu/e de
Antón Reixa ou o Camiño de Volta de X. L. Barreiro, non modifican esta realidade, por ben que a
empresa apresente as iniciativas
(Pasa á páxina seguinte)

Unha rádio para o centralismo
O reparto de licéncias de emisoras de FM do governo
Laxe en debalo, fora denunciado polo seu clientelismo.
Recén chegado á Xunta, Fraga prometeu a revisión
estricta daquela repañota de concesións desde a
derradeira parada do tren Tripartito. Pero o tempo
correu e nada se fixo desde Raxoi contra aquela
manchea de permisos para emitir radiosinais. Non se
sabe de intervención nengunha contra o mercadeo de
licencias entre adxudicatários, a concentración
monopolística de permisos ou o incumprimento
flagrante das condicións impostas pala Xunta.
Na letra dos decretos de concesión delimitábase a idea
de constituir un espácio de frecuéncias que afondara
na autonomía, tanto polo achegamento da información
ao ouvinte en círculos concéntricos que se iniciarían
nas localidades e continuarían nas comarcas, como no
emprego do galega. Ir rompendo as dependéncias
informativas de Madrid e impedir a constitución de
redes monopolísticas na Frecuéncia Modulada eran
algunhas das outras condicionantes das concesións da
Xunta. Mentres desde o terreo público o nacimento da
Rádio Galega serviría de pauta, as emisoras comerciais
ou educativas contribuirían a completar un novo mapa
de rádio sen dependéncias, plural, achegado á
cidadania e con utilidade social.

O marco legal fica, nove anos despois, cun retrato alleo
a esa autonomía proposta. O proceso de concentración
completouse deixando en mans de Madrid o poder
sobre as emisoras concedidas para descentralizar a
rádio e todo interese social aos pés do puro negócio de
audiéncias e publicidade onde a SER e a COPE,
nomeadamente, manteñen unha dura pelexa.
Ninguén quer asumir desde a Autonomia a
responsabilidade de reclamar xudicialmente o
incumprimento sistemático das concesións. Un simples
percorrido polos diais da FM daría argumentos
dabondo á Secretaria de Comunicación da Xunta para
poder tirar outravolta a concurso a práctica totalidade
das frecuéncias. Facendo contadísimas reservas
dalguns programas, non carentes de calidade e
valentía por seren auténticos accidentes menores no
mapa da programación, as emisións da rede de FM
están ao servizo da indústria norteamericana do disco,
da espectacularización comercial dunha presada de
famosos da Rádio e do bloque da ideoloxia política de
direitas que predica contra todo proceso de
recuperación das identidades nacionais. Para esta
viaxe non era preciso convocar a empresa de rádio
nengunha. Se a convocatória reclamaba unha rádio de
inspiración autonómica como é.o caso, quena fixo

desde instáncias pública non pode pechar os ollas.
Mais a vontade está imposta polo equilíbrio de
intereses que o governo Fraga mantén cos meios de
comunicación. Asi como n prensa se realiza un reparto
de influéncia e cartas, as rádios, con moitos dos
xornais galegas nas concesións orixinais, manterian
tamén atada a capacidade de manobra da Xunta, que
vencella o pacto de non agresión cos meios a non
destapar toda a sua capacidade coercitiva sobre a
ilegalidade contínua das FM galegas.
Como todos os meios de comunicación auto-proclaman
inevitábelmente os seus estilos e contidos ideolóxicos,
as emisoras de FM denúncian en cada hora de emisión
que seguen a transmitir por licéncia pública, coa
complicidade óbvia do Governo autónomo, en contra
de todas e cada unha das condicións que regulan o seu
funcionamento. Se cadra, un cidadán que cola de
matute un xurel'de medida non autorizada nun
mercado recibe algo máis ca unha multa, pero quen
burla con megafonia millonária todos os regulamentos
encamiñados a construir unha rádio para a nova
constitución autonómica, merece polo visto da Xunta de
Galiza a promesa de novas licéncias. +

ANOSA TERRA

emisión é a máis
habitualmente
sobrepasada,
porque é moi sinxela de manipu1ar tanto para
arriba como para
abaixo. Non seria maior problema se as emisoras tivesen equipas emisoras boas, pero ao aumentar a poténcia tenden a invadir frecuéncias
doutras rádios".

PEPE CARREIRO
(Ven da páxina anterior)

coma unha refundacíón rexíonal
da vella Antena 3 Galicía.
Se a este novo perfil da FM
xuntamos a importáncia da rede
de Radío Nacional de España
(Rádio 1,2,3 e 5, despois de liquidar o carácter autonómico da
Radio 4), resulta que a rádio galega chega máis que nunca de
Madrid. Os contidos das emisoras de FM están na oposición
do que prescreben os tres sucesivos decretos de concesión do
Governo autonómico. A centrali-

zación dos noticiários produce
non só a unificación das mensaxes senón a a imposición de tribu nas de opinión nidiamente
anti-autonomistas. Un interese
comercial prioritário relega, por
outra parte, todo contido de recuperación cultural ou formativo.

Control técnico
O control da utilización do espácio radioeléctrico segue a ser
competéncia exclusiva do estado, que cedeu ás autonomías a
capacidade concesionária e

sancionadora. Oeste xeito a inspeccción técnica realízaa a Direción Xeral de Telecomunicacións atraveso das duas delegacións provinciais.
Segundo explica un inxenieiro
de telecomunicacións destes
servizos os elementos técnicos
contrólanse rutinariamente ou
por unha denúncia particular ou
interesada pala própria dirección central. Nese senso a intervención da Xunta só apareceria
para dar curso ou non ás posíbeis sancións. "A poténcia de

Nunha década
a Xunta non
abriu un só
expediente de
incumprimento
das normas de
concesión das
FM apesar do
flagrante
incumprimento
dalei.

Sobre os outros
pontos clave nas
concesión das
Frecuéncias Moduladas ninguén
se fai responsábel. A Secretaria
Xeral de Comunicación da Xunta debera asumir
o control sobre a emisión en cadea ou os usos do galega e de
información local e comarcal ,
pero non dispuxo nestes anos
de nengun expedente aberto ao
respeito, cando son disposicións
repetidamente violadas polos
concesionários .

Facer a vista gorda
Un afectado pola denegación de
várias licéncias de emisión achaca á falta de vixianza das autoridades o incumprimento das condicións de concesión por parte da
maioria, senón todas, as emisoras outorgadas pola Xunta, tanto
cando o governo Albor (1984) como no tripartito (1989) .
Xoán Piñeiro, que en nome

SUSCRÉBASE

A

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

Nome ................................ Apelidos ................................................................ .
Enderezo ...................................................................Cod. Postal .................. ..
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F.................... .
Suscrébome a A Nasa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ........... 7.500 pta./ano .... .. ........ 3.750 pta./semestre
Europa ............................... .. .... 9.100
América e resto do mundo .... 10.900

a) Subscricións para o Estado español
O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.)

b) Para o resto do mundo

O Cheque bancário adxunto
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA . Apartado 1371 Vigo.

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ............... .. ...... .... ...... .
Titular da Canta ou Libreta .......................................................................................... .
Nº Sucursal ............... Povoación ..... :......................... Província ............................... ..
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra).
ATENTAMENTE (SINATURA)

DATA

A información que paga a pena ter

dun grupo de
empresas solicitou catro licéncias e non obtivo
nengunha, recorda que algunhas das concesións foron vendidas antes de
comezar a emitir, é o caso da
adxudicada a
Celeste Comunicación que, segundo Piñeiro,
por 25 millóns
transferiu a licéncia a Onda
Cero, unha cadea que se fixo
con catro emisor as galegas a
meio da adquisición da autorización para emitir.

"A Xunta non está a pedir responsabilidades nen esixe o
cumprimento das bases de
concesión ", di Xoán Piñeiro,
que estima que as posibilidades da Xunta sancionar aos infractores está limitada porque
"é difícil que as retire e, como é
algo graciábel, que depende da
sua vontade, non vai entrar a
enfrentarse".
Piñeiro explica a situación de
incumprimento absoluto , amais
da incomparecéncia da Xunta
no control e imposición da obrig atori edad e de cumprimento
das bases de concesión, na
presión económica das grandes canles de rádio, que pagan
cifras millonárias para adquirir
as licéncias ou para incorporar
as emisoras ás suas redes.+
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RELACIÓNS GALIZA-CUBA

Cuba non permite ao ex alcalde de Vigo regresar á sua casa na Habana

O Governo cubano negou catro veces
o visado a Manuel Soto
•G.L.T.

O Governo da Habana
negou catro veces
consecutivas o permiso
de entrada na illa ao ex
alcalde de Vigo Manuel
Soto Ferreiro, que
desde o 92 fixara a sua
residéncia na illa. A
notícia de que o
Governo da Habana
consideraba persoa non
grata a Soto apareceu
no diário El Correo
Gallego do día 13 de
Febreiro, nunha
información asinada
pola delegación de
Vigo. Soto abrira unha
luxosa residéncia na
Habana desde donde
se adicaba ao comércio
triangular con base en
Venezuela.
Segundo explica o xornal compostelano, as autoridades da illa
decidiron negar a entrada ao
político galega do PSOE, ainda
que non quixeron explicar as razóns desta medida.
A notícia de que os funcionários
de fronteira de Cuba tiñan instruccións precisas para negar o
ingreso no país ao ex-alcalde,
trascendeu no mes de Outubro
do 93 entre empresários da Coruña que están a completar proxectos de construcción de hoteis en Varadero e Guardalavaca. A policía do aeroporto da
Habana detivera durante tres
horas ao contratista coruñés
Manuel Soto a pouco de baixar
dun avión procedente de Madrid, o 14 de Outubro do 93. As
protestas enérxicas do detido,

Latina a prazo curto
e falaba afervoadamente dun xigantesco proxecto de urbanización nunha
praia da illa que incluiría o campo de
golf máis grande do
continente.
As autoridades cubanas
decidiron
proibir a Soto a entrada no país, a comezos de Outubro
de 1993. Con todo,
o ex-alcalde procurou en tres ocasións
obter visa como turista, sen resultado .
A finais de ano, Soto
Ferreiro convocaba
unha roda de prensa
en Vigo para anunciar que regresaba a
política. O governador civil de Ponteved ra Xurxo Parada
apadriñaba esta
inesperada reaparición pública do exalcalde para atrancar as opcións do alcalde de Vigo Carlos
Príncipe ao congreO ex alcalde de Vigo, Manuel Soto, pasea co empresário Manuel Rodríguez polo mar de Vigo.
ANxo IGLESIAS so comarcal do
PSOE. Mai o sector
a Brasil, Venezuela e Cuba onnon quera entrar nen sair. Se dios funcionários retrucaron que
crítico do partido desvinculábase de a pouco de Manuel Soto.
de fixou a sua residéncia. O prótiñan ardes estrictas de non pergo algo, respostarán e andareDurante o acto de presentación
prio consul de Cuba en Vigo,
mitirlle a entrada na illa. O conmos de volta en volta coa mesdo Libro Branco sobre o CreciFrancisco González, comentara
tratista esixiu talar co ministro
ma léria. Que quede ben claro
mento, os sindicalistas da UGT
meses despois da demisión que
de Comércio e grácias a esta
que non nego nen confirmo a
asubiaron unha intervención de
o ex-alcalde estaba interesado
conversa desfíxose o equívoco
notícia, pero das caralladas non
quera talar".
Soto que se apresentou como
na privatización do cabaret Trodecantado: o nome e primeiro
apelido do contratista galega
picana, co empresário vigués da
cidadán opinante.
eran idénticos aos do outro Manoite de Ria, Alexandre FernánAs autoridades cubanas en pleSegundo a información citada
nuel Soto, alcalde de Vigo desno Periodo Especial, de graves
dez Figueroa.
de El Correo Gallego, a comede o 79 ao 91 que era realmenrestriccións en todos os consuzos deste mes, Soto tentou enCompañeiros de partido do exte a persoa que recusaba o gomos despois da perda do cotrar novamente en Cuba desde
alcalde en Vigo declararon que
verno de Cuba.
mércio co bloque do Leste, esMéxico , pero a embaixada de
Soto confesábase encantado
tán a conceder extraordinárias
Cuba no DF negoulle o visado
coa sua nova casa na Habana
facilidades ao investimento exDas caralladas
por cuarta vez_ Ainda que as autranxeiro e en particular ao que
e as actividades de comércio a
toridades da illa caribeña non
procede de España. Despois de
que consagraba as suas horas
non se fala
entre Cuba e paises de todo o
demitir como alcalde e renunciar
queren comentar as razóns pamundo, a traveso de Venezuela
las que están a impedir que So"Das caralladas non se fala -diao seu posta de concelleiro en
to Ferreiro pise Cuba, recoñepara burlar o bloqueo dos EstaVigo, abrindo a porta a un pacto
xo Manuel Soto ao ser preguncen que o político do PSOE gados Unidos. Soto Ferreiro califientre o PSOE , o PSG-EG e o
tado por A Nosa Terra sobre eslega mantén unha gran casa
BNG para constituir nova maiocaba a Cuba do país con máis
ta notícia. lso pertence á miña
aberta na Habana.•
ria, Manuel Soto viaxou a miudo
porvir económico de América
vida privada, ao meu traballo e

ESTRATÉXIAS POLÍTICAS

Ambos dirixentes coinciden tamén na supertaxa e na Administración Única

Fraga e Vázquez na procura
dun acordo que free o ascenso do BNG
•M. VEIGA
"Prefiro un mal acorde con forzas
maioritárias que un bon con minorías iluminadas". Con estas palabras, vertidas en rolda de prensa, o actual presidente da xestora
que dirixe o PSOE de Galiza,
Francisco Vázquez deu as claves
do acorde non oficial entre a nova direción do seu partido e o
PP. Vázquez pediu tamén un entendimento co presidente da Xunta "nos grandes temas".
A entente entre as duas forzas
veu provocada pala última remesa de dados fornecida polo Mi-

nistério do Interior. Segundo este sondeo o PP perdería tres escan os, outros tres o PSOE,
mentres o BNG gañaria seis. Os
nacionalistas serian asi, con dazanove escanos por dazaseis os
socialistas, o primeiro partido da
oposición, de celebrárense agora unha eleicións autonómicas.
Tamén nos concellos, cuxos comícios están máis próximos, se
concretaria un avance do BNG,
cun retroceso dos socialistas e tamén do PP, sobretodo no campo.
Vázquez, que ve apretada a sua
maioria nas próximas eleicións á

alcaldia coruñesa, trata de liderar a recuperación do seu partido en Galiza, despois de que
nos últimos comícios o BNG lograse superar aos socialistas en
cinco das sete cidades galegas.

Un longo entendemento
O entendemento entre Manuel
Fraga e Francisco Vázquez ven
xa de atrás. Vázquez foi un dos
que loubou o proxecto de Administración Unica do presidente da Xunta. No debate televisado entre Manuel Fraga e Antolin S. Presedo, con motivo
das eleicións autonómicas, o

primeiro mostrou un telefax coas declaracións de Vázquez
nun mitin celebrado o mesmo
dia e no cal o alcalde coruñes
criticara ao candidato socialista. Vázquez chegou a afirmar,
durante esa mesma campaña,
que Fraga era "un magnifico
presidente para Galiza".
A comprensión entre ambos po1íti cos voltou a manifestarse
agora ante a reunión de Fraga
con González, ca gallo da supertaxa láctea. O acorde consiste en frear a calquer prezo as
mobilizacións. O mesmo sucedeu coa polémica suscitada por

Pujol tocante ao desenvolvemento autonómico. Vázquez gabou as declaracións de Fraga
despois da sua entrevista ca
presidente do Governo.
Pero non é esta a única posición
nas fileiras socialistas. Carlos
Príncipe criticou, o pasado Venres
día 11 a Francisco Vázquez de
quen dixo que levaba vinte anos
"manexando o partido e asi nos
vai". O alcalde de Vigo reclamou
un partido "de esquerda, claramente galeguista e autonomista e
que forme parte da pluralidade da
esquerda progresista galega coa
que debemos entendernos".
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DIAS
XOSÉ LOIS

•A flexibilidade
laboral non frena
o paro
En Xaneiro cinco mil
galegos máis foron ao
paro, un 2,46 por cento da
povoación activa. A cifra de
persoas desempregadas
no noso país é de 206.583
e a tru<a de paro é do 17,73
por cento. O desemprego
aumentou nas catro
províncias, ainda que
nunha porcentru<e superior
en Lugo. No Estado os
novas parados foron
63.615 e, en conxunto, son
2.769.457.

•Comisións
Obreiras propón
un 1O de Marzo
unitário

Mentres o emprego baixa,
a pesar das novas
modalidades de
contratación, que abaratan
os prezos dos postas de
traballo, os empresários
están a botar man destes
novos mecanismos para
suplir a antigos
traballadores para cobrir os
mesmos postas con
empregados máis
baratos. +

A Comisión Executiva Nacional
de Comisións Obreiras da
Galiza vai propor ás outras duas
centrais, CIG e UGT, a
convocatória unitária dos actos
masivos co gallo do 1O de
Marzo, Dia da Clase Obreira
Galega. Estes actos consistirían
en manifestacións e
concentracións nas diversas
comarcas do país.
Por outra banda, CCOO
denunciou que os libros de texto
de história contemporánea
esquecen repetidamente os
sucesos acorridos o 1O de
Marzo de 1972. Neste sentido,
CCOO pedirá á .Fundación 1O
de Marzo o envio ás editoriais
da información pertinente "para
evitar que no futuro se segan a
producir eses «esquecimentos»
históricos".•

• lncreméntase a
denegación de
asilo político
Seis mozos africanos que
apresentaron sendas peticións
de asilo en Pontevedra no
pasado Setembro, veñen de
coñecer, o 1Ode Febreiro, a
denegación da sua condición de
asilados e refuxiados por parte
da Comisión lnterministerial de
Asilo. Membros de Amnistia
Internacional denunciaron que
houbo irregularidades no fallo da
devandita Comisión, por canto
foi ignorado o feito de teren
entrado legalmente no Estado
español. Estes seis casos
disparan a denegación de asilo
e poñen de rnanifesto o xiro
dado polo Governo español en
contra deste direito fundamental.
Esta situación prodúcese cando
no governo andan a puxar entre
Xustiza e Interior por mudar a lei
que regula este direito. •

• A inflación
dispárase en
Xaneiro
dirixentes do PNV, esquecendo
o vello contencioso, por estar
seguro que é millar que se
reunan as cúpulas a que as
reunións as fagan os militantes
por libre.+

• CNG e PG queren
coaligarse
As direccións da Converxéncia
Nacionalista Galega e do Partido
Galeguista mantiveron os
primeiros contactos cara a unha
coalición ou mesmo a unha fusión
entre as duas forzas. Nos
vindeiros dias proseguirán as
conversas para precisar con
detalle a operación. En palabras
dun membro da Comisión
Xestora da CNG a intención das

duas formacións é a de "potenciar
o nacionalismo de centro".•

•O Governo
rexeita as
emendas á
reforma laboral
Tanto o PSOE como CiU, que
apoian ao Governo central no
Parlamento, rexeitaron todas as
emendas á reforma laboral que
foron suxeridas polos sindicatos
e levadas a pleno sobretodo, por
Izquierda Unida. O PP apostou
matizadamente polas medidas
guvernamentais, pois se ben deu
o voto a algunhas das emendas,
en xeral optou por ir no mesmo
camiño do Governo. •

A inflación medrou, no
pasado mes de Xaneiro,
nun un por cento. A
alimentación , os produtos
enerxéticos e os industriais
son responsábeis desta
suba. Co incremento a tru<a
interanual sitúase no 5%, un
ponto e meio por riba do 3,5
por cento previsto
oficialmente para 1994. Na
Galiza foi onde máis subiron
os prezos, un 1,3%.
O aumento da inflación non
foi debido ao incremento
do consumo interno, xa
que este decreceu con
respeito ao mes anterior.
Daquela, caiu polo chan o
argumento guvernamental
da conxelación do
consumo como antídoto
contra a
inflación.+

A Xunta da Galiza, através das suas
autoridades en política industrial, nomeadamente Xoán Fernández, manifestou
diante do Estado a sua intención de
participar nos consellos da administración das empresas de titularidade pública, tanto as do INI como as de Teneo, o
grupo de compañías saneadas economicamente. A Xunta quer que se cumpra a Constitución e que a sua voz sexa
escoitada nas empresas públicas. Pero
frente á intención do Governo galego,
está a do Ministério de lndústria, que
ten obxectivos distintos: Facer de Teneo un holding forte a costa de privatizar as compañias rendíbeis ou de pechar empresas deficitárias . Galiza sai
perdendo polas duas bandas. Na privatizacióin prevista están lnespal e Ence,
compañias ubicadas no noso país que
teñen benefícios, ainda que neste último exercício rexistaron perdas . Entre
as empresas deficitárias que van ver reducido o apoio público están os estaleiros galegas.•

•A Coruña argumento
de Vázquez contra
Príncipe
Francisco Vázquez ven de dar un novo
paso no seu pulso por se converter no
novo home forte do PSOE na Galiza. O
alcalde coruñés fixo que o seu Concello
abandonase a Federación de Concellos
Galegas e pasase á Federación Galega
de Municípios e Províncias. O primeiro
órgano é a plataforma dos concellos do
PSOE, pero estaba controlado polo sector de Antol in Sánchez Presedo , que
agora abandeira o rexedor vigués Carlos Príncipe. Pola contra, a Federación
Galega de Municípios e Províncias está
en mans do PP. Daquela Vázquez e os
guerristas apóianse no PP para botar o
pulso definitivo ces fel ipistas galegas. •

• Fraga contra Galiza
como nacionalidade
histórica
O proceso de desenvolvimento autonómico que impoñen cataláns e bascas ,
batizado polo Governo central como impulso autonómico está a pór de manifesto que Fraga lribarne está en contra
do carácter de Galiza como nacionalidade histórica, recollido na Constitución ,
ao pretender que no proceso participen,
en pé de igualdade a totalidade das autonomias . Fraga defende no seu proxecto autonómico, rexeitado por Felipe
González na sua última entrevista co
Presidente da Xunta, unha igualdade
autonómica , o chamado café para
todos. Na mesma liña está o PP , que lidera soterradamente a campaña anticatalanista.

•Racha a
coalición de Eusko
Alkal1asuna e
Euskal Eskena
A coalición estratéxica entre
Eusko Alkartasuna e Euskal
Eskerra, que ten un deputado no
Congreso, ven de rachar logo de
que o único representante na
Cámara Baixa, Xabier Albístur,
militante de EA, ser apoiado por
Eu E no contencioso deste co
seu pa_rtido. Xabier Albístur
reuniuse en segredo con Xabier
Arzallus e EA, ao sabelo, pediu a
Albístur que entregara o seu
escano. O deputado dixo que
non e recebiu o apoio de EuE e,
daquela, AE rachou co seu sócio
de coalición . EuE quédase co
deputado. Ante o cariz que están
a tomar as causas o dirixente de
EA, Carlos Garaikotxea afirmou
es~~r d i spo~to a reunirse cos .

•O Estado quer
li~uidar o sector
publico galego

•O Constitucional confirma a Lei de Pesca
Un auto do Tribunal Constitucional de oito de
Febreiro ven de levantar a suspensión que
pesaba sobre vários artigos da Lei de Pesca,
que foran recorridos polo Governo central en
Setembro de 1993.
O Constitucional recoñeceu a soberania da
Galiza sobre as augas interiores e distinguiu a
acuicultura e o marisqueo na mar territorial da
porción de zona económica exclusiva española do litoral da Galiza. Por outra banda, o alto
tribunal presume a constitucionalidade da lei
nos aspectos referidos aos posíbeis prexuízos

ocasionados pala norma xeral galega.
A respeito da situación de provisionalidade na
que se atopa o sector pesqueiro galega no
marco da Unión Europea, xa que se está restrinxido o seu traballo para protexer o mesmo
sector neutros estados da Europa, o Partido
Popular no Senado solicitou que o Estado trate de eliminar as barreiras á pesca, que se incrementaron desde as restriccións impostas
polo Canadá, en connivéncia co Estado e Europa, que actuaron pasivamente diante dos
novos límites ápesca. +

As transferéncias que o Conselleiro da
Presidéncia, Dositeo Rodríguez , negociou o 16 de Febreiro co Ministro Jerónimo Saavedra, apresentadas como unha
conquista de Fraga, non son máis que a
decisión do PSOE de igualar ás comunidades históricas en algunhas transferéncias. A petición formulada pala Xunta
de facerse cargo das competéncias de
costas, partos e aeroportos, están nun
acordo entre González e Pujol. Segundo
González, no prazo de dous meses o
Consello de Ministros tomará unha decisión sobre a reforma autonómica anunciad a, di, no programa eleitoral do
PSOE.+

GALIZA E M NDO
ATRAMA POLICIAL
Manuel Lorenzo fara denunciado hai oito meses por pasar 40 armas pala fronteira de Verín

Baltasar Garzón preparaba unha Operación
Nécora contra a trama da policia viguesa
•A. EIRÉ

Os sucesos de Nigrán
paralizaron unha
operación de limpeza
que ia dirixir o ex
maxistrado Baltasar
Garzón, contra a rede de
axentes da policia
viguesa comprometidos
en actividades delictivas.
Mentres se segue a
centrar a polémica na
actuación policial
posterior aos asasinatos,
A Nasa Terra tivo acceso
a novas dados que
relacionan aos policiais
encausados cunha
trama negra que se
estende ao contrabando
de tabaco e armas,
extorsións, proxenetismo
e narcotráfico, e na que
hai máis de meio cento
de policias implicados.
Desde o Ministério do Interior estábase a preparar u nha operación de limpeza contra a policia
de Vigo que ia dirixir o número
dous dese departamento, o ex
maxistrado Baltasar Garzón. O
día O estaba fixado para a mesma semana en que se produciu a
matanza de Nigrán. Nesta nova
Operación Nécora, participarian
membros da Guarda Civil desprazados desde Madrid ante a
impoténcia da própria comisaria
de Vigo para depurar responsabi1id ad es. Algunhas das probas
precisas terian sido aportadas
por alguns narcos e empresários.
Despois de cair os principais narcotraficantes galegos as distintas
bandas reorganizáronse, subindo
postos no organigrama persoas
que antes eran simples distribuidores. Várias destas persoas serian policias que, anteriormente,
limitábanse a darlle protección a
certos distribuidores e que, agora, pasarian a controlar xa a entrada da droga na zona de Vigo.
Esta promoción dentro da trama
atinxiu a Manuel Lorenzo e Xe-

sus Vela. Asi, segundo pudo saber A Nosa Terra en fontes próximas á investigación, Manuel Lorenzo non só controlaba a distribución de heroina no Val Miñor,
senón que tamén seria o responsábel da rede que introducía tabaco de contrabando en Vigo.

cudas van encamiñadas á importación-exportación de blocos de granito, actividade principal de David Fernández. Hai
fundadas sospeitas de que Vela e Lorenzo foron chamados a
Priegue polo próprio empresário na véspera da matanza. Ség u ese a talar dunha terceira
persoa implicada. Ainda que a
policia non lle dá oficialmente
credibilidade ás ameazas que
denúncian algunhas das persoas que primeiramente chegaron
ao lugar de autos, o certo é que
estas se veñen producindo e
cada vez con máis intensidade.

Contrabando de armas
O policia ao que se lle imputan
as mortes de Nigrán tamén foi
denunciado hai oito meses como
o responsábel de introducir 40
armas pala fronteira de Verín. Na
comisaria de Vigo tiñan constáncia desta e outras certezas de
comportamento delictivo pero,
ainda que estaba vixiado, non
procederon contra el e outros policias implicados. En fontes policiais afírmase que "se estaba
agardando a ter probas concluintes para desmantelar toda a rede
de corrupción". Hai tamén quen
considera no mesmo meio policial que o comisário García Mañá, vido ex profeso para Vigo co
cometido de proceder á rexeneración policial, non deu concluído
nengun dos procesos abertos,
incluído ao policia que lle mandou a carta bomba cando comezou a sua laboura e que segue
en activo por falta de probas.
Contodo, a análise no laboratório
do paquete bomba entregara evid éncias concretas que non se
concretaron en acusación.
Ante esta situación, desde o Ministério, despois da sua renovación, decidiron levar directamente a limpeza da corrupción que
entorpecia de forma capital o
funcionamento da policia de Vigo. Garzón, coa información obtida na sua etapa de maxistrado, seria o encarregado deste
cometido, que pretenden estender, noutras zonas do Estado,
tanto á policia como á Guarda
Civil. Ainda asi, no Ministério seg u e a haber elementos con
grande peso que se opoñen a
comezar unha nova etapa nas
FOP, como demandan os acordos da Unión Europea. Desde
certos sectores demándase
que, antes de proceder a esta
renovación, se exclua a aqueles
funcionários cuxos delitos foron
auspiciados polo próprio Estado, como é o caso dos Comisários Amedo e Domínguez, aos
que lle aplicarán o réxime penitenciário de terceiro grau. O Governo recoñece asi aos GAL como unha trama própria.
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A. IGLESIAS

Por conta
de quen obraron
Mentres as declaracións dos
responsábeis xurídicos e policiais se centran no xeito e ma-

neira de praticar as dilixéncias,
estase a seguir unha liña de investigación que tenta aclarar se
Lorenzo e Vela obraron por
conta própria ou por encargo
dunha terceira persoa. As pes-

Dentro da policia de Vigo segue
a reinar a consternación por estes sucesos e son cada vez
máis os axentes que demandan
que se depuren responsabilidades de vez, para acabar cunha
imaxe que desacredita a todo o
corpo. Nestes dias aumentaron
as baixas laborais no cadro de
persoal de Vigo. Despois do crime de Nigrán, transcendeu que
no hospital psiquiátrico do Rebullón recebera recentemente
tratamento un membro da policia viguesa que desenvolvera
unha obsesión neurótica a partir
das presións recebidas por parte da trama corrupta para involucralo en actividade delictivas.
As ameazas e coaccións do círculo ao que pertencian Vela e
Lorenzó, para blindar de silenzo
as actividades dos axentes corruptos, subian de intensidade
na mesma medida en que a implicación dalguns policias na delincuéncia era máis coñecida. •
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Nunha extensa carta publicada por Faro de Vigo

Yelmo Domínguez
ameaza de morte a xornalistas
O xornal Faro de Vigo deu difusión o pasado dia 15 ás
ameazas deTelmo Domínguez contra xornalistas nunha
extensa carta que surprende
polo seu contido. Domínguez,
proprietário dun local nocturno de Vigo, foi acusado en
1991 de proxenetismo e narcotráfico.
Dominguez sinala que non
permitirá que o seu nome
sexa utilizado "en reportaxes
e crónicas de feítos cos que

absolutamente nada teño que
ver", en referéncia aos recente suceso de Nigrán. "Tomen
boa nota -sinala Domínguezestes tillos de nais descoñecidas de que eu morrin voluntariamente para eles hai anos e
que pola miña parte os seus
periódicos e as suas vidas téñe n me absolutamente sen
coidado".
O citado engade ademais que
"só estaria disposto a voltar ao
mundo dos vivos e aparecer

nas páxinas de sucesos se
fose para librar á sociedade
dalguns destes bichos inmundos. Créanme que o faria encantado".
O asinante sinala tamén na
sua misiva "o paradoxo de que
toda unha brigada de réxime
interior acude a Vigo [retírese
a sucesos de 1991] a investigar supostas irregularidades
dalguns policías e ao final o
único procesado é un civil: Telmo Domínguez".+
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Língua e
poder econótnico
Quizá un dos poucos activos con que canta o Estado español
sexa a sua pluralidade oingüística e cultural. Agora que se descobren as virtudes da biodiversidade implementándose políticas
conservacionistas, resulta un pouco surprendente a extemporánea atitude de determinados grupos españolistas herdeiros da
cultura centralista e intolerante dominante desde hai século en
España, tentando retomar a loita contra a diversidade cultural.
Tal modo de proceder é indicativo do escaso capital político,
tecnolóxico e cultural que atesouran. Porque na era da información, a electrónica e a piques de aparecer o tradutos automático
interlínguas, só un retorno voluntário ás coveiras e á escuridade
pode explicar este comportamento.

A família dun dos dous martas no Martes de Entroido
en Vigo desminte ao Governo civil
1

Ramón foi a vítima,
non ·o asasino'

•H. VIXANDE

Dous mortos e un ferido
grave foi o balanza final
da tumultuosa noite de
Martes de Entroido en
Vigo. Ramón Villar Gavín
resultou morto por un tiro
de pistola que disparou
Alexandre Cándido
Bermúdez, traficante de
drogas e viciño dun
inmóbel en cuxo portal
Ramón Villar estaba
refuxiado en compañia
duns amigos, segundo
informacións da Policia,
fumando un porro. O
Governo civil negouse a
dar a identidade do
homicida, pero acusou á
vítima de ser delicuente
habitual, algo negado
contundentemente pola
sua fam ília.
Bermúdez baixou ao portal
da sua casa, no número
21 da rua San Francisco,
e iniciou unha discusión
na que blandiu unha pistola, provocando a fuxida
dos presentes tras disparar uns tiros. Eran as dez
da noite. Logo dun pedazo
os compañeiros de Ramón
Villar, diante da sua auséncia, volveron ao portal,
mais non estaba. Horas
despois, ás 4.30 da madrugada, cando fixeron
unha segunda intentona
para dar coa vítima, e tras
unha batida pola zona,
atoparon o corpo sen vida
de Ramón: o cadáver tora
agachado nun calellón
próximo.
Pola mañá a policía detivo
ao autor dos tiros, mais
non facilitou o seu nome
para garantir o seu direito
á presunción de inocéncia.

A meia tarde trascendeu que se
trataba de Alexandre Cándido
Bermúdez, un traficante de drogas chegado ao bairro tres anos
antes. Pala contra, a identidade
do falecido foi difundida pala
Policía tan pronto como se coñeceu o suceso, e o Governo civil informou que Ramón Villar
"era un delicuente habitual". O
seu pai, Alvaro Villar, desmentiu

Un mozo sen
identificar res ultou
marta e outro máis
foi ferido grave a
res uItas das
coiteladas que
recebaron o
martes de Entroido.

estas informacións de xeito contundente: "isa dirán eles, porque
cando pasa algo asi sempre sucede igual, é o mesmo caso que
o dos rapaces de Nigrán , aos
que están a botar a culpa dun
asasinato cometido por dous
policías". Alvaro Villar protestou
ante "a criminalización que o
Governo civil fai da vítima dun
delito de asasinato". Un irmán
do morto recordou que "hai que
xulgar os feitos que ocorreron
onte. De mozo non foi un santo,
pero había anos que non tiña
problemas. Hai que deixar claro
que foi a vítima, non o asasino".
Ramón Villar contaba 33 anos
de idade, estaba casado, tiña
unha filia de tres anos e era un
traballador eventual na descarga de pei'xe no porto de Vigo.

Dous acoitelados,
un deles morto
O outro morto está sen identificar. Foi achado ás 4.30 da
mañá moribundo nunha rua do
Casco Vello de Vigo. Despois
de ser asistido por unha
enfermeira da Cruz Vermella, que ten unha sede
moi próxima, foi transladado ao Hospital Xeral, onde
chegou sen vida. Tiña seis
coiteladas no corpo.

Neste calexón agachou Alexandre Cándido Bermudez
o carpo de Ramón Villar despois de matalo dun tiro
no portal que se ve na esquerda da foto superior.

Por último, outro mozo resulto u ferido grave ás
nove e média da noite a
resultas dunha pelexa na
que recebiu unha coitelada. O ferido é Xosé Manuel Cabaleiro. O agresor
tamén resultou ferido leve
e, despois de unha breve
estadia no Hospital Xeral,
foi transladado á Comisaria. Neste caso as autoridades si facilitaron á prensa a identidade do atacante: Xosé António González
da Silva, alcumado Fillo do
Cego, do que tamén dixo
que ten antecedentes,
mais non aclarou se penais ou policiais. +

Disque dicia Nebrija que "la Lengua es compañera del imperio"
máis isto é cada vez menos verdade. Que se saiba, os xaponeses, non teñen necesidade de impar o seu idioma para obter un
superávit comercial cos EEUU de 50.000 millóns de dólares en
1993, nen os alemás o seu para liderar a Unión Europea, nen os
Estados Unidos para exercer de superpoténcia. Sempre me
chamou a atención como EEUU, respeitaban os nomes próprios
dos Estados de Califórnia, Nevada, Nuevo México, etc. , e dician
Los Ángeles, Las Vegas, Álamo Gordo, Santa Mónica, etc.,
mentres aqui insistían con Sangenjo, La Puebla, La Coruña,
Laje, etc., E é que do actual desenvolvimento das forzas produtivas (rápido anovamento tecnolóxico, interdependéncia e variabilidade contínua das relacións económicas) devén absurda a
imposición artificial de línguas e culturas, sobretodo de culturas
alérxicas ao progreso como a española.
A democratización das relacións internacionais,a mundialización da economía e a "aldea global" de Mac Luhan non só son
compatíbeis co mantimento da diversidade cultural e lingüística
senón que a reforzan. Porque , por poñer un exemplo, para
comprar e utilizar un coche xaponés non ternos que converternos ao sintoismo nen saber nada do seu idioma e cultura. E
pola sua parte, os xaponeses, non se preoucparán de impornos
o seu idioma ou a sua cultura senón de vendernos o coche
para o que, seguramente, empezarán por analisar e entender o
noso idioma, cultura, gastos, etc. A diversidade cultural e lingüística é un valor positivo e en alza, igual que é positiva a diversidade de razas, tradicións, costumes, crenzas, etc. A uniformidade é pobreza.
A política centralista e homoxeneizadora en España representou
un rotundo fracaso e un destrago absurdo de recursos . lríanos
mellar a todos se as enerxías adicadas á represión e asimilación
cultural foran adicadas á asimilación das tecnoloxías máis avanzadas, ao investimento produtivo, á educación, á democratización política e social, en suma, aos factores que se recoñecen
hoxe como os fundamentais para acadar unha senda de crecimento económico duradeiro a longo prazo. Recentemente, o
académico Gregario Salvador consideraba aos "culebróns"
como un dos principais activos culturais do idioma español. Tal
confesión afórranos calquer calificativo sobre o futuro que lle espera a tal idioma e das suas posibilidades reais como velculo de
comunicación.+

----------------'Do actual desenvolvimento das
f orzas produtivas devén absurda a
imposición artificial de línguas'

CUOTA DO LEITE
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Mentres os defensores das cuotas lácteas chaman á desmobilización dos gadeiros

O SLG segue a loita contra a supertaxa
mantendo a convocatória da manifestación do 18
O Sindicato Labrego Galego mantén a
convocatória de mobilizacións contra a Supertaxa
apesar de os demais membros da Mesa para a
Defensa do Sector Lácteo acordaren, por maioria,
desconvocar a manifestación da Coruña en base
ás informacións provenientes do Ministério que
indican que posibelmente as sancións por superar
a cuota non serán moi elevadas.
• X.C. GARRIDO COUCEIRO

O dia 1O de Febreiro, ao remate da reunión mantida co Conselleíro Tomás Pérez Vida! , o
Ministro de Agricultura, Vicente
Albero , fíxo unha série de declaracións á prensa restando
importáncia ao impacto das
cuotas lácteas na Galíza. Estas
declaracións foron recollidas
pola Consellaria nun documen-

to que foi distribuido á prensa
galega e aos membros da Mesa do Leite.
Na transcrición das palabras do
Ministro dise que, segundo os
dados da campaña 92-93, no
período 93-94 non se espera
que se sobrepase a cuota en
máis do 0,5, polo que "se a nivel estatal non haí unha produción que estexa por riba desas

cifras, iso quer dicer que o afei to para todos os gadeiros, sexan da Comunidade que sexan,
non poderá ser maíor que o
0,5.. .". O Ministro xustíficou isto
en base a que os dados, que,
até agora, viñan indicando un
soprepase dun 20%, eran os
proporcionados palas indústrias, e que desde a campaña
do 92-93 á actual non se prevén incrementos debido a que
"non detectamos importacións
de vacas que podan xustificar
un aumento importante da produción entre unha campaña e
outra".
En todo caso, o Ministro advertiu "que quede claro que o regulamento comunitário cúmprese,
que a supertaxa aplícase". "A indústria ten a abriga de se, ao final despois de todo o proceso
de compensación, ten que facer

·ingresos, terá que facelos igual.
Nós non irnos asumir a responsabilidade da indústria".
En base a estas declaracións
alguns membros da Mesa para
a Defensa do Sector Lácteo,
constituída co obxectivo de impedir a aplicación da Supertaxa na Galiza na campaña 9394, decidiron, unilateralmente,
ser previa reunión da Mesa, facer declaracións na prensa a
prol da desconvocatória das
mobilizacións. Tal é o caso do
Sindicato conservador e do socialista. Os meios de Comunicación públicos afirmaron que
para esta campaña non haberia supertaxa, e que para a vindeira haberia 200.000 toneladas máis, provenientes da reserva estatal.
Na reunión da Mesa do día 14,

o Sindicato Labreto Galego
apresentou un documento para
ser asinado polos membros
deste organismo, os compromisos foron: abalar a non aplicación da supertaxa, que a Consellaria de Agricultura, en viertude dos acordes acadados co
Mínistério, garanta a consolidación da produción da presente
campaña, e que as indústrias ,
tamén a teor de ditos acordos
"recollan e paguen como sempre e regularicen de xeíto imediato as situacións provocadas
polos anticipos de diñeiro sen
factura dos últimos meses".
Nengun dos outros membros
da Mesa aceitou asinar dita documento. Pero diante da falta
de calquer compromiso firme
para a eliminación da supertaxa o SLG decidiu manter a convocatória da moblización do día
18 na Coruña.+

APRAZAMENTO ATÉ DESPOIS DAS ELEICIÓNS EUROPEAS
X.C. GARRIDO

Vicente Albero non tivo problemas, en
plena Campaña eleitoral, para declarar
que non haberia supertaxa, para lago,
pasados os comícios dar orde ao Delegado Territorial de que advertise aos gadeiros que non se sobrepasasen, senón serian sancionados. Despois de dicer que
se vai superar a cuota nun 15 ou 20%,
agora, despois da mobilizacións di que
se pasará "posibelmente" nun 0,5%.
Pero por que os membros da Mesa
acordan desconvocar unha manifestación contra a Supertaxa, se non se suspende, e o ministro que fala da posíbel
redución do impacto non ten credibilidade nengunha?

A resposta está no mes de Xuño: Eleicións Europeas. E despois de Xuño?
pergunta un periodista a Pérez Vidal:
"Entando -contesta o Conselleíro- que
por esas datas é cando se pode coñec e r o montante da
sanción". Entanden, - - - - - - eren, esperan, ... pero
non se comprometen. Aprazan o problema até despois
das eleicións, e despois de ter votado os
labregos, xa estarán
en condicións de dicer o que lles espera. Tanto PP como

PSOE coinciden neste interese, o comportamento de Xóvenes Agricultores e
Unións Agrarias na Mesa explícase pola falta de autonomía destes sindicatos,
posta que se tiñan aprobado unha estratéxia: a suspen- - - - - sión da supertaxa.
Se fosen organizacións soberanas e
independentes, non
poderian mudar tan
radicalmente de postura, desconvocando
unha mobilizacíón
como esta, sen previamente consultar
ás suas bases.

Entenden,
eren, esperan,
pero non se
comprometen.

En Xullo do ano pasado o periódico
francés Le Monde Diplomatique adicaba
un artigo á Galiza, e a enviada especial
afirmaba: "On imagine pourquoi ces
paysans sont si irrités á l'égard de la
Communauté européene" (non é preciso traducir). A articulista, despois de reflectir como os labregos galegas se sinten traicionados por Madrid e por Bruxelas, remata diciendo: "Mátase o agro.
·E un ha pergúntase que lle acorrerá á
Galiza, se, despois da pesca caída en
desgrácia, e as grandes indústrias desmanteladas, a agricultura vai á quebra?" Vemos que calquer observador libre de prexuízos pode entender o que
acorre aqu í. +

ALTERNATIVAS ÁCRISE

Fernando Acuña
'Os meios de comunicación non reflexan a situación
dos traballadores, senón unha realidade virtual'
• MANUEL VEIGA

A CXTG e a INTG
uniranse definitivamente o
próximo 19 de Marzo. Coa
nova CIG ponse fin á
división do sindicalismo
nacionalista, forzada en
1985 despois dun
doloroso proceso de
ruptura. Fernando Acuña,
secretário xeral da CXTG,
analisa a situación laboral
e o futuro de unidade.
Serviu para algo a folga do
27-X?
O sucedido o 27 de Xaneiro, a
folga e as enormes manifestacións, está a ser reconvertido
nunha espécie de realidade virtual que non recolle o estado no
que se atopa a clase traballadora. lso non sucedera o 14-0 ou
o 2 de Abril. Que o Governo
non tomase en consideración a
protesta mostra que ten fortes
aliados. Hai unha sintonia clara
entre o Governo central, a dereita e a patronal. Pero eu creo
que non vai poder ser insensibel
ao resultado da folga e dun xeito ou outro vai ter que admitir
cámbios, pela via de enmenda
ou por calisquer outra. A folga
tamén constitue un aviso a respeito doutros proxectos como a
reforma da seguridade social, o
recorte das pensións ou a privatización de empresas públicas.
Sen o 27 de Xaneiro a política
agresiva do Governo seria ainda
máis clara.

Continuará a unidade de acción sindical en Galiza?
Hoxe mesmo tivemos unha reunión e nótase unha conciéncia
común de que os embates que

ternos diante son tan grandes
que abrigan a poñer en segundo
plano as diferéncias.

Despois de que o Governo
central non abrise nengunha mesa de negociación, cal es son os proxectos dos
sindicatos?
A negociación colectiva debería
estar empezada, pero hai consignas claras da patronal para
retrasar o proceso até que entre
en vigor a reforma laboral, o que
se calcula para Maio ou Xuño.
lso suporia que permanecerían
os convénios de anos anteriores
e os salários sen actualizar. Nos
irnos afrontar iso, pedindo a
apertura de contado das mesas
de negociación. Tamén reclamaremos a todos os deputados
do parlamento español e galega
un compromiso cos traballadores. Por outra parte, o próximo
1 O de Marzo, Día da Clase
Obreira Galega, será unha nova
xornada de mobilización. O Govern o quere facerse o xordo
ante a realidade social, mediante a manipulación informativa,
pero pechar os ollas ante algo
que existe acabará por ir en
contra sua e as vindeiras eleicións europeas poden ser o primeiro lugar onde pague o prezo.

Vixéncia dos sindicatos
Segue tendo vixéncia o actual
modelo de sindicalismo?
A capacidade de oposición a unhas medidas que conformarian
un mercado laboral ao estilo do
século XIX está senda capitalizada polos sindicatos. Case a
totalidade dos traballadores
identifícanse coas centrais votando aos seus delegados e
unha parte están afiliados. A sintonía entre sindicatos e traballa-

dores demostrase indiscutibelmente en mobilizacións como as
do 27 de Xaneiro. Se alguén ve
isa como unha rémora do pasado ou como anquilosamento alá
el. Ora ben, está claro que os
sindicatos teñen que renovarse,
como calquera outro organismo
e niso estamos.

'Na nova CIG as
diferéncias non
darán lugar
a divisións'.

ANXO IGLESIAS

A PSV pon en cuestión o sindicalismo de servizos?

Unidade do sindicalismo
nacionalista

Na nosa central ternos analisado o cooperativismo de vivencias e eremos que satisfai unha
necesidade importante se está
ben levado. Conste que é un
campo que deberían cubrir as
administracións, pero de feito
non cobren. Claro que estas iniciativas hai que levalas a cabo
cos pes na terra, cando un empeza a botarse máis alá do que
pode acaba perdendo o control
e pode suceder o da PSV. UGT,
nas eleicións sindicais de 1990,
deulle unha grande preponderáncia a esta política de servizos, enfrentada a unha liña máis
realista como foi a da CIG. Hai
que ter sempre en conta que estas actividades poden ser o
complemento, pero nunca o
centro dun sindicato.

No último congreso da CXTG
vostede afirmaba que os motivos que levaran a criación da
CXTG seguian ainda vixentes,
en referéncia á ruptura da
INTG en 1985. Esa opinión ten
cambiado?
Non lembro a frase exacta. Pero
creo que a constitución da nova
CIG o próximo 19 de Marzo é
moi positiva. Houbo un longo
proceso desde a crispación , até
a madurez de hoxe, despois de
meses limando as diferéncias.
Hoxe o abano plural que existe
na INTG e na CXTG é o mesmo. Non ten sentido seguir afastados, ainda que continuen existi nd o matices e diferéncias,
como en calquer organización
formada por milleiros de persa-

as. Pero coido que a experiéncia de hoxe permitirá que as discrepáncias se dean sempre no
ámbito doméstico e servan para
clarificar e non para dividir.

En que eidos o acordo foi
máis difícil?
Son temas tan de prosa que non
resultan axeitados para a poesía.
Pero son os léxicos que derivan
de axustar duas estruturas grandes, habendo de por médio persoas concretas. O aspectos programáticos e de acción sindical
leváronnos o seu tempo, pero resolvímolos sen dificuldades .

A fin de ano celebraranse unhas novas eleicións sindicais.
Que espectativas ten a CIG?
A nosa meta é ser a central
máis representativa de Gal iza. •

XUIZO APRESOS INDEPENDENTISTAS

O fiscal pede 500 anos de cárcere para os once acusados

Só duas encausadas admiten pertencer ao EGPGC
•A.E.

Xosefa Rodríguez Parca e
Alexandra de Quiroz non
recoñeceron ao Tribunal
da Audiéncia Nacional
que as xulga, senda
desaloxadas da sá entre
vivas ao Exército
Guerrilheiro. Con elas
abrigaron a sair a parte do
público por corear idéntica
consigna. Todos os
demais detidos negaron
perteñecer ao EGPGC.
O 16 de Febreiro tivo lugar a
primeira sesión do xuício que se
está a celebrar na Audiéncia
Nacional contra oito independentistas galegas polos sucesos
acaecidos en lrixoa en 1989,
que rematou coa declaración
dos implicados. Só os tres en. ', ., ., "'1 1,r .. ?::;.~1
¡

'
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causados en liberdade condicional, Xesús lrago, Basílio Fernández e Manuel Vázquez,
contestaron ás perguntas do fiscal e da acusación particular,
afirmando que non tiñan nada
que ver co Exército Guerrilheiro.
Os demáis encausados, agás
Xosefa Rodríguez e Alexandra
de Quiroz; que foron desaloxadas por non recoñecer ao tribunal, contestaron unicamente ás
perguntas doE? advogados defensores. Xavier Filgueira e Ramón Piñeiro foron os únicos que
admitiron estar o dia de autos
en lrixoa.

cións aos outros detidos. Pero a
primeira polémica do xuizo prod uci use ao tentar apresentar
como acusación pública a acusación particular exercida pala
Asociación de Víctimas do Terrorismo, o que non foi admitido
polos advogados dos once encausados.

Pela sua banda, Manuel Quintas, outro dos encausados en liberdade provisional, foi declarado en rebeldia ao non comparecer no xuizo. A advogada Doris
Benegas fixo constar que a non
comparecéncia de Quintas non
podia usarse para corresponsabi lizar das suas presuntas ac-
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denunciaron as
torturas realizadas
con toda
impunidade'.
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Dos 11 acusados, como quedou patente na vista da Audiéncia Nacional, só Alexandra de
Quiroz e Xosefa Rodríguez
continuan ligadas ao EGPGC.
As Juntas Galegas pota Amnistía difundiron unha nota na que
denunciaron a campaña que
desenvolveron naqueles dias
contra destas persoas para
"ocultar as causas políticas daquel feito", asi como as torturas
realizadas "con toda impunidade", e o tratamento que está a
receber nas distintas cadeas,
"con isolamento, visitas só de 5
minutos e requisamento de corres pon dé n c i a". Tamén a
Asembleia do Pavo Unido
(APU) mostra o seu "apoio especial ás procesadas Xosefa
Rodríguez e Alexandra de Quiroz "pala sua firmeza e dignidade, tanto na sua vida militante
antes do cárcere como, posteriormente, sendo un exemplo
de que na Galiza non é todo
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:.

1... .•:

:-,

-

4 t 1 1!~ -:-..~--

...~ ..

,11 ..... ~ ...1

ft_.;.:~:.- .. • • '., •• :~ .• ,,•,:. ~.::., - .

0

postración, claudicación e sumisión".
Os Comités Anti-represivos, que
tamén estiveron presentes no
xuizo, afirman ocuparse de todos os presos por igual e peden
"o traslado a Galiza denunciando as condicións nas que se
atopan no cárcere". Sobre os
dereitos dos presos tentou pronunciarse o Parlamento Europeu. Pero o Partido Popular Europeu, grupo no que está integrado o PP e os deputados do
PSOE, xogando un papel destacado o galega Vázquez Fouz,
opuxéronse alegando que o recoñecimento "podia ser utilizado
políticamente polos presos bascas" . O resto do Grupo Socialista Europeu votou a favor da resolución pero a inusitada preséncia de parlamentários españ o is permitiu que a proposta
fose rexeitada por 29 votos a favor e 34 en contra.•
·t:. :.
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ENSINO PÚBLICO

Os institutos galegas están até tres veces piar dotados ca os do Estado

O funcionamiento dos institutos baixo mínimos
despois da Xunta reducir os seus presupostos
Os presupostos da Xunta para
os centros de ensinanza média
entréganse en tres prazos
anuais. O primeiro é dun 40% e
os seguintes dun 30%. No ano
1993, o Orzamento Xeral destinaba 865 millóns para gastos de
funcionamento, dos caes só se
fixeron efectivos seisiscentos.
Os directores descoñecen cara
onde se desviaron máis de
douscentos cincuenta millóns
que aliviarína, en parte, a agonía económica dos centros.

• ARANTXA ESTÉVEZ

As partidas orzamentárias
para os centros de
ensinanzas médias
conxeláronse e, nalguns
casos, baixaron nestes
últimos anos. Os institutos
están afogados para o
desenvolvimento das suas
actividades didácticas e
os estudantes sumáronse
ás protestas dos
universitários a comezo
do presente curso. os
directores talan dunha
"situación dramática" e,
mentres, o conselleiro
Piñeiro Permuy négase a
recebelos para escoitar as
suas queixas.
Xa ben comezado o ano, os institutos de bacharelato teñen os
seus fundos en números vermellos . A dotación económica
anual da Xunta ainda non chegou , nen sequer fraccionada.
Mentres, os gastos de funcionamento acumúlanse. "Os bancos
fían pero lago cobran uns intereses altísimos e os fontaneiros
ou electricistas non queren traballar de balde. Ademais, saben
que a Xunta tarda en pagar",
afirma Manuel Portas, director
do instituto Xelmírez 1de Santiago. El , con outros directores
composteláns, comezou a mobilizar aos responsábeis dos centros de ensinanzas médias.
Os gastos de funcionamento
destes centros abranxen as facturas da luz, calefacción, teléfono e papel. Ademais destes mínimos, as partidas presupostárias deberian servir tamén para
mercar libros e outro material didáctico , organizar excursións,
programar conferéncias, etc.
Pero, a realidade é que os gastos básicos de mantimento deixan moi pouca marxe para outras necesidades pedagóxicas.
Son os próprios país de alunas
os que financian este tipo de actividades.

Os voceiros do PP, Fernando
González e Xaime Pita, prometeron á comisión de directores,
coa que se reuniron o pasado
vinteseis de Xaneiro, investigar
as causas deste desvío.
O Orzamento Xeral destina para
1994 un montante global de
946.266.000 pesetas e os directores solicitaron que esa cantidade tora entregada íntegramente. "Estes cartas suporían
un importante aumento a respei-

Debido á progresiva perda de
poder adquisitivo dos centros de
ensinanzas médias, celebrouse
en Santiago unha Asemblea de
Directores o pasado mes. Representantes de cen institutos
galegas acordaron expor as
suas queixas ante os grupos
parlamentários e solicitar unha
entrevista co conselleiro de Educación, Xoán Piñeiro Permuy. A
respeito desta solicitude, non obtiveron resposta nengunha.

Buracos nas partidas
orzamentárias
Ademais de que lles entreguen
as cantidades correspondentes
ao ano presente, os directores
reclaman un aumento dun 25%

na dotación durante catre anos
sucesivos. A escaseza de persoal non docente e a non xesti ón directa do RAM (partidas
para reparacións, ampliación e
modificación) son outros dos
problemas cosque se atopan os
institutos.
"Se ternos un problema de amntimento como, por exemplo, unhas pingueiras, ten que vir un
inspector, observar de que se
trata e solicitar os cartas. Quer
dicer, un longo trámite e, mentres, b ceotro anégase. Se dispuxeramos de parte deses cartas, podaríamos solucionar este
tipo de problemas máis rápida e
eficazmente", di o director do
Xelmírez.

Os directores
reclaman un
aumento dun 25°/o
na dotación
durante catro
anos sucesivos.

to do curso pasado pero desconfiamos da intención das autoridades. O piar é que non podemos tomar medidas por adinatado porque a aprobación do
orzamento prorrógase até Abril",
quéixase Manuel Portas.
A comisión de directores tamén

se entrevistou cos grupos parlamentários do PSOE e do BNG
conxuntamente. Os representantes destas forzas estiveron
de acorde coas exixéncias que
formulan e comprometéronse a
apoialos. O pasado mes de Xa- .
neiro, o BNG apresentara várias
interpelacións no Parlamento,
relacionadas coa situación das
Ensinanzas Médias na Galiza.
Manuel Portas tamén se queixa
da atitude dos delegados provinciais de Educación. Se un
tércio dos directores dunha província solicita a convocatória da
Xunta Provincial co delegado,
este debe facer efectiva a petición. Até agora só se deu o caso en Ourense; en Lugo, foi
convocada pero non asistiu o
delegado, co cal os directores
decidiron facer unha nova petición para que comparecera. En
Pontevedra e na Coruña nen
sequer obtiveron resposta á solicitude de entrevista.

O caos da LOXSE
Tanto o BNG como a CIG
monstraron a sua preocupación
nos últimos meses a respeito
da implantación da reforma
educativa na Galiza. O BNG calificaba de "táctica de avestruz"
a atitude da Consellaría que
evitou pronunciarse no tema da
LOXSE. Para o grupo parlamentário nacionalista, a etapa
de educación secundaria obrigatória, de 12 a 14 anos, vai ser
a máis problemática en canto a
desprazamento de profesores e
al unos.
Esta cuestión é tamén un ponto
central nas reivindicacións dos
directores de institutos. A Consellaría ainda non publicou a rede de centros, ou sexa, onde se
vai impartir cada nova etapa
educativa. "lsto vai ser un caos,
no curso 95-96 tense que implatar o primeiro ciclo da Ensinanza Secundaria Obrigatória e ainda non sabemos a que centros
lle corresponde. Na Consellaría
din que xa teñen preparada a
rede, pero ainda non a fixeron
pública", di Portas.+

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

O poder adquisitivo dos centros baixou un 28%
A finais do ano 1991, Manuel
Portas e Xosé Dobarro, director
do instituto das Fontiñas, en
Santiago, comezaron a mobilizar aos centros de toda Galiza.
Aproveitando á proximidade do
Parlamento, comezaron a contactar cos responsábeis de
Educación e ces grupos parlamentários. Daquela o PP negárase a recebelos.
Un estudo que realizaron sobre
os 53 centros de ensinanza
média da província da Coruña,
reflectia a perda de poder adquisitivo nos últimos cinco
anos. O instituto "Camilo José
Cela" de Padrón, escollido como centro-tipo, tiña 612 alunas
no curso 86087 e recebia por
aluno 6.234 pesetas. No curso
90-91, con 640 alunas, receber
a 6.316. O aumento tora de 82
pesetas por matriculado en cin-

co anos, un 1,3%.
Se as cotas tivesen un aumento parella ao do 1PC durante
eses cinco anos, no curso 9091 por cada aluno deberían
perceber duas mil pesetas máis
que no 86-87. O poder adquisitivo dos centros baixou neses
cinco anos nun 28%.

Território MEC
e xestión própria
Os directores de centros galegas teñen tamén presentes as
cifras que manexan outros intitutos do Estado, tanto do território MEC como de xestión própria. A parlamentária Pilar García Negro do BNG destacaba,
nunha proposición non de lei do
dezasete de Xaneiro, que a diferéncia por aluno entre o que
destina a Consellería de Educa-

ción e a que se destina neutras
comunidades autónomas, pode
chegar a ser de dez mil pesetas.

construir centros. Hai institutos
no rural que funcionan con menos de cen alunas, habendo
outro a pouca distáncia", sinala

Manuel Portas. O director compostelán opina que se seguen
critérios distintos para adxudicar as partidas aos institutos.+

Manuel Portas aponta que, en
Cataluña, hai centros que chegan a ter unha média de máis
de dezasete mil pesetas por
aluno, frente ás pouco máis de
seis mil dos estudantes galegas. El mesmo, recabou información sobre outros centros do
Estado. Por exemplo, un centro
de León, con seiscentos alunas
recebe oito millóns de pesetas,
o mesmo montante que o Xelmírez, con mil douscentos alunas matriculados.
"Desde lago hai institutos galegas que receben unha média
superior por aluno, pero teñen
moi poucos matriculados. Aquí
hai outro problema que é o da
falta de previsión no canto de
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A Federación de Asociacións Culturais Galegas pronunciouse no mesmo senso

A Mesa iniciou unha campaña para reclamar unha
normativa clara de axuda aos meios de comunicación
• X.C.

A Mesa pala
Normalización Lingüística
demanda que se regulen
por lei as axudas aos
meios de comunicación e
que sexa o Parlamento
quen controle a sua
distribución ante o
incumprimento da lei por
parte da Xunta e o novo
panorama informativo. A
Federacións de
Asociacións Culturais
Galegas tamén se
pronunciou en idénticos
términos denunciando a
marxinación que sofren
"os meios que utilizan
íntegramente o galega".
"A Xunta está entregando o diñeiro pala cara, regulando as
axudas sobre o funcionamento
actual dos meios e non para potenciar o uso do galega", denunciou a Mesa nunha rolda de

prensa celebrada o 16 de Febreiro en Compostela. A Mesa,
que tamén puxo de manifesto a
discriminación que sofren por
parte da Xunta os meios que
utilizan exclusivamente o galega, especialmente A Nosa Terra , ao retirarlle as axudas en
1993, demandou unha lexislación "clara, precisa e a prol da
normalización".
As liñas básicas que debe contemplar esta lei, son, segundo a
MNL, "os critérios democráticos", sendo a Comisión de
Meios de Comunicación do Parlamento quen se pronúncie sobre os distintos expedientes de
axudas e controle a sua distribución . O Secretário Xeral de
Comunicación teria que responder ante esta comisión non só
da distribución destas axudas,
segundo o estipulado polo Parlamento, senón sobre ou t ras
subvencións ou axudas extraordinárias, incluidas as campañas
publicitárias.

de comunicación pala sua utilización do galega que teñan como mínimo un 50% do noso
idioma no caso dos diários e un
75% en publicacións con outra
perioricidade. Este critério foi recollido seguindo as conclusión
dos congresos de xornalistas
galegas. Considera tamén a
MNL que, do mesmo xeito que
as leis doutras comunidades se
debe de estipular un tope por
cada número publicado e unha

cantidade por cada exemplar difundido, atendendo asi a · critérios de racionalidade.
A Mesa acordou dirixirse a todos
os partidos políticos, organizacións, asociacións e persoas
preocupadas pola normalización
lingüística para que se pronuncien a prol da promulgación dunha lei no senso antes exposto.
Ante a decisión da Xunta de su-

primir as axudas ás publicacións
escritas inteiramente en galega,
a Federación de Asociacións
Culturais Galegas difundiu tamén un comunicado no que reclama "unha normativa clara e
comprometida co fomento do
galega nos meios de comunicación escritos". A FACG afirma
que a decisión de retirar as axudas "afecta moi negativamente
á expansión do proceso de normalización donoso idioma". +

A Mesa fixa como critério orientativo para as axudas aos meios

A denúncia formulada por A Nosa Terra pola discriminación dos meios escritos integramente en galego, está a levar a
numerosas organizacións a pedir unha lei que regule as axudas da Xunta á prensa.

• XAN CARBALLA

Segundo os orzamentos
apresentados por Xoan
Piñeiro Permuy no
Parlamento, máis dun
tércio dos cartas que a
sua Conselleria investirá
en matéria de Política
Lingüística, ficarán
escamoteados ao control
do Parlamento Galega, ao
estar xeralizados baixo o
epígrafe de "Campañas
de Normalización
Lingüística". A parte do
león dos destinos
coñecidos levaraa o
Centro de lnvestigacións
Ramón Piñeiro.
A formulación de obxectivos da
Dirección de Política Lingüística,
englobada na Conselleria de Educación, pon de manifesto como os
seus obxectivos sobardan con
moito o campo do departamento
de Piñeiro Permuy, e así fica manifesto na lei de Orzamentos Xerais que discute o Parlamento.
Do total dos cartas de Política
Lingüística, 2.974 millóns de pesetas, máis dun tércio, 1.11 O millóns, non corresponderían a actividades próprias da Consellaria
de Educación, pero tampouco se
pormenoriza o seu uso, que ficaria englobado nun xenérico obxectivo inicial de "'conseguir que
o proceso de normalización lingüística se incremente con accións destinadas á sensibilización e concienciación da nasa re...
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alidade a sectores rezagados para que se sintan autoidentificados
coa nosa língua e cultura".
As partidas principais, a maiores
daqueles 1.100 millóns, son para
o Centro Ramón Piñeiro (263,9
millóns para construcción, reabilitación e equipamento informático
e de móbeis); formación e aperfeizoamento do persoal dos cursos de galega (35 millóns); do tación para as equipas de normalización dos centros (82,5 millóns),
transferéncias a empresas privadas por accións de promoción do
galega (100 millóns); para xornais e revistas por suplementos
educativos (40 millóns); para editoriais por proxectos didácticos
en galega (213,9 millóns), pagamento de formación de profesorado e outro persoal (395 millóns); publicacións (75 millóns),
gabinete de tradución do TXSG e
Deputacións (150 millóns); ILG
(12 millóns); transferéncias aos
concellos para cursos e actividades (196 millóns); Universidades
no exterior (22,9 millóns) e Real
Académia (10 millóns).
A . Real Académia recebe ademais por via da Conselleria de
Cultura outros 30 millóns, destinados ao Seminário de Lexicografia que irixe Constantino Garcia, delegado do Conselleiro de
Educación que estará á frente
do Centro Ramón Piñeiro.
Como informábamos a semana
pasada a guinda dos orzamentos
pana o destino de 3 millóns de
pesetas no capítulo de "fomento
da língua galega" para capitalizar
a denominada Fundación Pro
R~c¡tl, A9ademia Española. +

O INSTITUTO DA LÍNGUA GALEGA
DEBE PRONUNCIARSE
XosÉ MANuEL SARill.E

A criación do Centro Ramón Piñeiro, adicado á investigación certo cámbio na realidade das institucións culturais que funcionan na Galiza. A nova
institución adicarase a algo de todo, ainda que,
segundo afirman , as principais pretensións están
centradas nas investigacións literárias lingüísticas.
Sen pretender polo momento entrar moito en fariña, poden observarse estas causas:
1) Aparece un novo instituto adicado aoque xa se
adican en teoría outros catro ou cinco, todos eles
máis ou menos subsidiados
desde a Xunta, case todos
cheos de sesudos estudosos. - - - - Estes intelectuais, cando o
son non traballan para eses
órgaos e cando non o son loxicamente tampouco traballan , e
mellar así.

O

Real Academia galega. O Instituto da Ungua Galega pertence á Universidade de Santiago.
3) O antigo Director de ILG, actualmente Presidente
honorário del, é o catedrático Constantino García,
Secretário tamén da Real Académ ia Galega, e que
vai ser o Delegado do Conselleiro de Educación no
Centro Ramón Piñeiro. O seu compromiso intelectual, como home público, acaba en si mesmo, viaxando sempre na nave do poder, de modo que, lonxe de pretender unha solución racional á maraña
das institucións culturais préstase a erguer outra
casa , nesta ocasión dirixida
desde o mesmo governo (é ta- - - - mén quen paga) e ao servizo
do governo.

Instituto da
Língua Galega
parece que será o
máis prexudicado
por esta manobra, e
por iso deberia falar
antes que ninguén.

Existe pois unha superposición
de institucións que por norma
resultan inúteis, tendo os locais
desertas, carecendo de actividade, e sobrevivendo a canta
dunha sacralización que se
sustenta nunha falsa consideración de tradición gloriosa.
Apesar deste panorama crian
un novo organismo, máis dependente do poder, máis servil e que terá como
principal función lexitimar e chufar a política culutral do Partido Popular. Lonxe de reformular as institucións culturais preteren tinglados embalsamados e servís .
2) A única excepción a tanta inflacción petrucial é
o Instituto da Língua Galega adicado á investigación , e que cobre coa sua activiqade e inacción da

4) O Instituto da Língua Galega parece que será o máis
prexudicado pola manobra de
Ramón Piñeiro. O ILG é un
órgao que non emite opinións
de carácter social , e por iso
non ten por norma pronunciarse sobre ese tipo de acontecimentos. Se embargo parece que nesta ocasión debería facelo porque o que se xoga é a sua própria continuidade, ou sexa, a existéncia como institución considerada. O
siléncio poderia interpretarse como a claudicación
da institución. En calquer caso seria unha má lición, nada acorde coas mostras de compromiso
que alguns membros do ILG veñen dando coa língua. O Instituto debe talar como institución e debería falar antes que ninguén. +
XOSÉ MAl\L:EL S'\R.lLLE é
Presjdente qa Mesa pola Normalización Lingüística
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AINTERVENCIÓN NOS BALCÁNS

Compririan 10.000 soldados para facelo efectivo

Ninguén se quer responsabilizar do bombardeo
de Saraievo
CONFLITO
DE INTERESES OU
PROBLEMA ÉTNICO
G.L.-M.V.

z

Para os alemáns, a
solución pasa por
bombardear aos sérbíos.
O mesmo governo
francés que desde hai
dous anos non quería nen
ouvir falar de ataques
aéreos sobre Sararevo,
levou ao cúmio da OTAN
en Bruxelas, o mes
pasado, a proposta de
bombardear a cidade. Os
británicos, teimudamente
contrários á medida,
entenden que hai que
erguer o embargo de
armas aos bósnios. Rúsia
e Lord Owen culpan aos
bósnios por non asinar a

partición.
A intervención aérea
ábrese paso despois da
última matanza. pero non
todos confian na sua
eficácia. Os británicos,
por exemplo, coidan que
xa pasou o tempo dunha
intervención táctica con
bombardeiros. No seu
apoio invocan que tanto
Canadá, como a Franza
ou España consideran
neste momento se retiran
ou non as suas tropas.
Pero todos concordan
que non vai enviar máis
soldados.
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Non hai fendas na opinión xermana

Alemaña no papel
de poténcia europea
• BEGOÑA MOA/AUMAÑA

A opinión alemá non ten
fisuras na sua posición
anti-Sérbia e reclama a
coro a intervención internacional. A proposta Ruso-Sérbia de desmilitarizar Saraievo parécelle á
esquerda "un trato cos
agresores" e lembra o caso de Sbrenica, que non
se libra de ataques apesar da desmilitarización.
"Nós non podemos participar directamente en acción s militares, pero o
que legalmente podamos
facer farémolo" declarou
Klaus Kinkel, Ministro de
Asuntos Exteriores alemán imediatamente despoi s da decisión da
OTAN de atacar as posicións dos sérbios bósnios
de non cumprir estes o
ultimatun. O portavoz do
Grupo do Partido Socialdemócrata no Parlamento manifestou igualmente
o seu total apoio á decisión, "en base ao importante papel que Alemaña
ten xogado historicamente nos Balcáns". Desde o
ponto de vista alemán,
non se fala nunca de estender as presións aos
croatas, cuias baterías
atacan tamén posicións
en disputa cós bosnios .

agrupación de exércitos
do Norte da OTAN. O informe reflecte dunha maneira moito mais nídia do
que permite normalmente
a linguaxe diplomática a
posición aléma no tema
da vella lugoslávia.
Van Kielmansegg compara a atitude inxénua, indiferente e marcada por
egoísmos nacionais da
Europa Ocidental hoxe
coa que mantivo en
1938, e como daquela "o
xenocídio existe e medra"
e fai unha clara diferéncia
entre sérbios e croatas.
os primeiros só entenden
a linguaxe das armas,
mentres os aliados tradicion ai s poden ser convencidos con presións
económicas e políticas
"sobretodo de Alemaña"
para cesar os seus ataques contra Bosnia.
Di ante desta situación, o
militar alemán avoga por
un lado polo levantamento do embargo militar ao
governo bósnio para
equipalo con todo tipo de
armas pesadas, e por ou-

'Os sérbios só

Poucos dias antes da
entenden a
masacre no Mercado de
Saraievo que deu como
linguaxe das
consecuéncia o ultimatun
da OTAN aos sérbios, o
armas mentres
xornal da esquerda autóos croatas
noma alemá Die Tageszeitung publicaba unha
poden ser
"Solicitude para a axuda
militar a Bósnia Herzegoconvencidos
vina", firmado polo Barón
con presións
von Kielmansegg; xeneral retirado do Exército
económicas' di
alemán e até a primavera
. .
'
'· •de 1 1993 Comandante da - - 1,: i·~1elmansegg.

tro por unha intervención
contundente de forzas internacionais contra as
posicións sérbias así como o reforzamento das liñas musulmás nos casos
en que eles mesmos non
estivesen en capacidade
de faceto. Despois de
descreber polo miúdo o
número de homes, o armamento necesário e o
desenvolvimento das
operacións militares, o informe conclue que "con
este shock psicolóxico, a
operación amosaria por
fin un Ocidente forte e
decidido a manter as
suas xustas e morais demandas, compromisos e
pro.mesas".
A desmilitarización de
Sbrenica supón deixar a
povoación bósnia dependen te da boa vontade
das Nacións Unidas, por
isa, o levantamento do
embargo e a posibilidade
de autodefensa garante
aos bósnios a protección
que non lles presta una
Comunidade Internacional "Que na sua indecisión pacta de facto cos
agresores"
O acento nas informacións e nos comentários
recai non tanto na forma
de lograr a paz como na
necesidade de dar a imaxe dun Ocidente forte; ou
máis ainda dunha Europa
Ocidental forte capaz de
impar os seus critérios
nos conflictos do Leste.
Unha imaxe que até agora non é percebida asi
cando menos nos Estados Unidos, para quen
Europa é un potpourri de
intereses diverxentes empezando por Franza,
Gran Bretaña e Alemaña,
por non talar dos países
pequenos.+

Javier Solana convenceu a todos de que España debía participar !!ªS úperacións de paz en Bósnia para,
meses despois, retroceder sobre o dito e amasar numerosas ambiguidades. Esta é a guerra das dobres
palabras, das indecisións, dos acordos de paz rotos.
Non é a guerra da crueldade, porque afirmar iso quereria dicer que os combates en Saraievo son máis
crueis que outros habidos na história e tal cousa resulta falsa. Abondaria con ver de novo o filme Gal/ipolli,
ambientado na 1Guerra Mundial, para comprobar, cun
exemplo a rumbo, que sobre este campo todo está inventado. Só a posta en escea da televisión é noviciosa. Pero, porque esas contínuas voltas atrás e ese incesante afondar na guerra?
Alguns explican o feíto así. Trátase dun "impresentabel
enfrentamento entre tribus incapaces de refrear os
seus máis baixos instintos" (Carlos Taibo, revista Hika).
As interpretacións baseadas na etnicidade ou na psicoloxia non aclaran por que a mestura racial dos Estados
Unidos seria, sen embargo, exemplar. Tampouco é
aceitabel crer na maldade intrínseca dun pavo concreto, neste caso os sérbios, non senda que un se adscriba á correntes de pensamento racistas e bioloxistas.
O conflito de Bósnia ten razóns de ambición estratéxica, unha vez que rachou o pacto de nacións establecido por Tito, durante a etapa socialista. Cada quen tenta de arrimar o lume á sua sardiña. Eslovénia e Croácia consideran os seus intereses protexidos colocándose na órbita
xermánica. Sérbia trata de ex- - - - - - - - - - tender o seu territóri o até acadar a máxima dimensión posibel, erixíndose
en nación preponderante. A
ruptura do pacto
nacional é máis dramática no território Bósnio porque
é o lugar de reparto, dado que alí conviven tres étnias
distintas. Pero está recolocación interior non se podia
realizar sen ter en canta os intereses alleos.

Alemaña garántese
unha saída ao
Adriático.

Alemaña garantese unha saida ao Adriático, por unha via
que cruza Austria, a república Checa, Eslovénia e Croácia, todos eles paises que puxeron as suas esperanzas
na benefactora influéncia económica do Bundesbank.
Esta área é, doµtra parte, lugar de paso abrigado dos
paises da CE cara os prometedores mercados de
Oriente. A existéncia dunha forte nación sérbia ou de
calquer outro Estado consolidado resulta, neste sentido, un ostáculo.
Pero os sérbios cantan co apoio de Bielorrúsia e da
própria Rúsia, paises aos que están unidos pala cultura eslava. Nen un pro-ocidental como leltsin pode permanecer neutral ante o novo reparto que pretende
Alemaña. A e~tepa rusa tamén aspira á unha saida ao
mar polo Adriático. Os Balcáns non constituen unha
rexión conflitiva por casualidade.
Máis dificeis de explicar resultan os apoios iniciais de
Fráncia e os Estados Unidos a Sérbia, lago rectificados. O eixo franco-alemán, baseamento da CE, viuse
desequilibrado pola absorción xermana do Leste. O
Marco, á cabeza das moedas europeas, salvou ao
Franco dunha segura debacle durante a crise monetária. Pero a influéncia xermana tende a continuar cara o
Sul. É lóxico supoñer que Fráncia albisque xa con temor unha Europa unipolar comandada por Bonn. Outro
tanto lle sucedería aos Estados Unidos que viran durante os catro últimos anos como a sua crise era ben
aproveitada por Alemaña e Xapón. Velaí o que puido
causar as indecesións da OTAN.
A guerra é a pior solución para os habitantes da ex-lugoslávia, pero non para a encrucillada de intereses extranxeiros. Unha rexión esnaquizada é unha rexión sumisa que aceitará de bon grado calquer proposta futura da CE. A guerra pode polo tanto prololigarse. •
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A NOSA TERRA.
ENCADERNADA

AONU RETIRASE DE SOMALIA

Marco Rizzardini
'Hai que desmascarar discursos humanitárim

1978 -1993
(16

TOMOS)

Somália. "O fracaso

Sobre Somália os analistas independentes demos unha série de
claves de interpretación. A primeira foi aportada por Ramsey
Clark: control xeoestratéxico
-corno de Africa, acceso ao Mar
Roxo e á ruta do petróleo- e nivel xeográfico -os Estados Unidos logran unha base destinada
ao despregue de forzas rápidas
contra o islamismo: Sudán , lemen, Irán ... - . A estas interpretacións hai que engadir as razóns
económicas -xacementos de petróleo- . Tales claves son parciais, en todo caso , porque haberia que engadir a estes factores outro elemento : a estratéxia
da inxeréncia. Neste senso nós
tamén interpretamos que Somália foi un laborátorio para a inxeréncia e que o que alí se deu
non é alleo ao proceso de perda
de soberanía que se está a padecer en todo o Sul.

da operación no

Agora dise que a crise somalí é
política.

país africano está a

Neste tema tamén se deu unha
imaxe colonialista. No Pentágono
seica non hai señores da guerra,
pero no Sul si hai uns señores
salvaxes e desalmados . Para
máis contradición , agora o xeneral Aidid será o interlocutor de toda solución negociada. Resulta
bochornoso que agora se diga,
sobre os martas, que a solución
política é a única posibel. Sempre
houbo a posibilidade dun acordo
negociado, pero foi abortado pala
entrada dos marines.

• MAITE UBIRIA

Cando unha
operación de
intervención exterior
pode empezar axiña
en Bósnia, a ONU
ven de rectificar o
seu mandato en

Tomo I
II
III

IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

XVI
XVII

1978 4. 000 pta
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 6.000 pta
1989
1990
1991
1992
1993 8.000 pta

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

pasar desapercebido
grácias ao conflito
A coleición

completa
(16 tomos) terá
unprezo de
68.000 pta!

na ex lugoslávia",
sinala Marco
Rizzardini, membro
da organización

FORMA DE PAGAMENTO :

En xeral , as intervencións non
van cesar. As violacións da soberanía dos paises do Sul proseguirá. O que pasa é que as esÁfrica,
tratéxias artéllanse tomando en
canta diversas armas e en distin tos graos: militares, económicas
América Latina.
-as que máis xente matan-, etc.
En Somália déronse catro fases
de intervención. A primeira de inCuadernos.
xeréncia monetária, coa destruci ón do seu tecido produtivo
A decisión, ainda que agardada,
mercede á política do FMI. A sede rectificar o mandato das Nagunda foi a ocupación do territócións Unidas en Somália, dá pe a
rio ou inxeréncia humanitária. A
un exercício de
tercería puxo en
balance dunha
evidéncia a suoperación supospremacía militar,
tamente destinada
sobranceiramente
a aliviar o sofrinorteamericana e
mento, en forma
a cuarta é a prede fame e guerra
sente, na que se
civil, da povoación
decide a retirada
somalí ainda que
de tropas, pero
na práctica resa impoNorte investiu ensaiase
pondese máis ben
sición dunhas reao obxetivo, selacións estábeis,
no Sul 132
gundo sinala Marde tipo colonial,
co Rizzardini , de
cos mesmos conbillóns de
"impoñer ·un novo
tra os que se
pesetas en catro combateu .
cadro de relacións
neocoloniais".

Sodepaz e redactor

PARA A COLEICION COMPLETA

D Ao contado (cheque)
Domiciliación bancária: D 3 recibos de 22.667 pta .
D 6 recibos de 11.334 "
D 12 recibos de 5.667 ,,
PARA TOMOS SOLTOS

D Ao contado (cheque)
D Domiciliación bancária
(até un máximo de tres recibos sen custe financeiro)
Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CORREOS 1.371 - 36200 VIGO. Máis información-no teléfono (986) 43 38 30.

NOME ..... ... .. ... ............. ..... ..... ... ....... ... ..... ... ..... ........ .. APEUOOS ..............................................................
ENDEREZO ................................................................................................................................................. .
........................................................ C.P .................................. TELÉFONO ............................................... .
POVOACIÓN ............................................................. PROVÍNCIA................................................... ........ .
Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletin adxunto)

BANCO/CAIXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº ............................................... .
TITUlAR DA CONTA/UBRETA ................................. .................................................................................... .
................................................................................... Nº SUCURSAL ....................................................... .
POVOACIÓN .............................................................. PROVÍNCIA ........................................................... .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu
nome lle sexan apresentados por Promocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA TERRAi
ATENTAMENTE (SINATURA)

O fracaso en Somália pode frear novas operacións deste tipo?

DATA

da revista

'Q

Que resultado
ofereceu a denominad a operación Restaurar a
esperanza?

anos, pero
cobrou 190 en
pago de
intereses"

O império da
propaganda
O discurso humanitário non

'Somália foi
: un laboratório
: para a
: inxeréncia"
1

1

'No Pentágono
seica non hai
señores
d a guerra ... "

'Sempre houbo
posibilidades de
negociar, pero
impediuno a
intervención dos
marines"

parece verse afectado polo fracaso da operación Devolver a
esperanza a Somália?
O discurso humanitário é moi perigoso e ternos o deber cultural e
político de o desenmascarar. Eiqui paga a pena lembrar as reflexións de Susan George, unha
analista norteamericana considerada a maior experta mundial en
temas de fame. Susan George di
que a axuda ao Terceiro Mundo
non existe . Para soster a sua
afirmación,· George afirma que
no periodo 1988-1992 os recursos investidos polo Norte no Sul
foron de 927.000 millóns de dólares (132 billóns de pesetas).
Frente a este fluxo a cuota de intereses sobre a débeda pagada
polo Sul no mesmo periodo foi
de 1.345.000 millóns de dólares
(190 billóns de pesetas). Paradoxa e cruel realidade, en toda a
década dos oitenta o Sul seguiu

a finar
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A Supertaxa e a

responsabilidade
da Adtninistración
O ex-subsecretário de Franco e actual Rector da Universidade da
Coruña, Xosé Luis Meilán Xil, di que a Supertaxa é "un asunto
importante para a economia galega e alcanza ao que nos define
como comunidade". O artigo de Meilán Xil aparece en LA Voz DE
GAllcIA do 15 de Febreiro. "Unha política agrária razoábel non
pode descoñecer as causas da insatisfactória situación actual, da
que a Administración é responsábel. Durante moitos anos, o prezo
do leite ao produtor e ao consumidor, foi un dos poucos que
estivera rexionalizado permitindo a criación de estructuras
produtivas artificiais. Paréce léxico que agora se rectifique,
invertindo a accción (... )O fundamental na miña opinión é a
aptitude natural, pero tamén a vocación humana para a producción
láctea, que aminora a importáncia dos critérios de estricta
rendabilidade económica. Seria falsa a política que se contentase
con alcanzar metas cualitativas. O abandono das explotacións
cumpriria o seu obxectivo; pero non é indiferente que se produzan
nunha zona máis ou menos apta para a gandeiria. Hai exemplos
sobranceiros de tratamento diferenciador polo que compre moita
argumentación a prol do que aqui se sostén en relación con Galiza.
Non hai impedimentos legais. Pola contra, o que se require
chámase vontade política. Por iso a solución non está en Bruxelas
senón en Madrid".

PANCHO/LE MONDE

Bombardear Saraievo
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a financiar aos centros económicos de decisión mundial, ao control monopolista do Norte. Nesta
época de crise estamos presenciando descaradas manipulacións dos cidadáns, da sua sensibilidade e solidaridade.

Hai modo de facer frente a esa
guerra ideolóxica?

da non fumos capaces de contrarrestar , haberia que talar tamén de contrarrevolución ideolóxica, de deficiénc i as teóricas ...
Ademais nunca
se tiña dado un
proceso de mimetización da
língua tan salvaxe que nos deixou desconcertados.

Houbo unha abusiva expropiación do significado verdadeiro
das palabras, que foi un significado violado e castrado pola · Ora ben, estásenos a dar a iluideoloxia dominante. Ainda que
sión de que a soun parvo e outros moitos que o
lución aos probleseguiron dixo na década pasada
mas e contradique a época das ideoloxias xa
cións é ética e aí
rematara, está claro que asistiestá o erro. A somos a un pirotécnico manifestar1ució n á fame do
se da·ideoloxia dominante. Falar
de impasse da chamada esquerSul non é exclusida revolucionária seria talar de
camente ética, é
moitas cousas, de represión, de
unha solución poaceleración tecnolóxica que ainlítica, económica,

de cámbio estrutural. Esa é a
idea que ternos que abrazar con
forza todos os que nos consideramos solidários e
internacionalistas.

'Agora
van negociar
ca xeneral Aidid
ao que hai tres
dias perseguian
con
desesperación"

Se se quere solucionar isa hai que
poñer en discusión o papel do
FMI , o Banco
Mundial , o GATT,
a Trilateral. .. porque eses señores,
que ningun cidadán controla, sequera ca voto, deciden cantos millóns de persoas
van morrer en Mozambique e mesmo se haberá
2.000 despidos en
Ferro l.
EG IN

Arredor da matanza do mercado de Saraievo vários comentaristas
recapitulan sobre a situación dos Balcáns. lan Traynor,
correspondente de THE GuARDIAN para a área, di no número de 9
de Febreiro do xornal de Londres que a remoción da opinión
pública non traerá iniciativas determinantes. "Cúmprense case
dous anos so sítio que rivaliza a épica do cerco nazi de
Leningrado. En duración, xa que non en sofremento pois que
naquela cidade morreran un millón alomenos de fame e fria. De
fame non se marre en Saraievo pero si de metralla indo comprar o
pan. Agora queda por ver se as imaxes estarrecedoras do mercado
poden sentar aos europeus e aos norteamericanos para atoparen
solución conxunta (... ) Os norteamericanos seguen unha calculada
política de non intervención que se basea non tanto no que fan
como no que non van facer: non queren forzar aos musulmans a
aceitareo a partición; non están por mandar soldados a Bósnia: non
apoian reparto territorial nengún sobre critérios étnicos. Pero non
amasarán oposición se as tres partes concordan. (... )Os
musulmáns pensan que o Oeste, no canto de arriscar soldados
debería fornecerlle armas para se defender. Croácia no entanto
seguirá a armar aos seus en Bósnia mentres o Oeste non so pon
dacordo sobre o castigo que merece Zagreb. Hai razóns abandas
para sancionar pero pouca disposición para facelo. O cerco
esmagou a economía sérbia pero non deu nen sequer reducida a
guerra".
No LE MONDE de 8 de Febreiro, Claude Téan pregunta: "Por que
mistério o que ante e desde hai dous anos parecía inalcanzábel,
perigoso e irresponsábel apreséntase hoxe como a solución? As
autoridades francesas recomendaran realismo, responsabilidade e
consultas con especialistas milítares aos que non agardaron a
masacre do mercado para indignarse. Como van compaxinar as
negociacións para a paz, obxectivo principal segundo a Franza,
cos bombardeos aéreos?". Tréan retírese tamén á "carraxe en
aumento dos paises musulmáns e ao risco de que o conflito
reborde as fronteiras da ex-lugoslávia. Saraievo fica na memória
de moitos estadistas como o sino de arranque da 1 Guerra
Mundial".•
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Ao director da
Televisión de
Galiza
Despois qe ver os dous programas de Agora, Agora, que desde Madrid apresenta a periodista
Marina Cstaño, coidamos que,
como galegas e mulleres, ternos
o direito e a abriga de exixirlle a
Vostede, como responsábel do
ente público T.V.G., financiado
por todos e todas os contribuintes, a retirada imediata do mesmo da programación da televisión da Galiza.

Era o Sábado, dia
12, na forza da
meiodia, cando por
Bendoiro, na estrada
Santiago-Ourense, foi
visto pasar un
automóbil coma un
obus. la precedido
dunha patrulla de
tránsito e circulaba a
120 quilómetros hora,
mália un claro sinal
marcar o límite de 50.
O estraño é que
Fraga, no seu Volvo,
non teña máis
accidentes.-

A decisión de
bombardear Bósnia
está en mans do
Secretário Xeral da
Otan, Manfred
Woerner. Este militar
xermano padece un
cancro terminal, do
que xa foi operado
duas veces. Merece
todos os respeitos
como ser humano, ou
máis por se tratar dun
enfermo, contodo se
cadra teria sido mellor
encomendarlle a
función á alguén con
máis visión de futuro.
Emílio López Pérez,
deputado do BNG,
sinalou no parlamento
a contradición entre
eliminar os meios de
produción dos
labregos e pedirlles ao
tempo que teñan tillos,
como fai a Consellaria
da Família. Non estivo
fino ao usar a
expresión, non por
popular axeitada, de
"eramos poucos e
pariu a Conselleira".
Pero moito menos a
resposta do deputado
popular Fernando
Carlos Rodríguez que
o increpou desde a .
tribuna: "non está a

Non irnos facer unha crítica ao
seu contido, nen da sua condutora, xa que cada
unha fai o que
pode e o que Anosa
sabe, e se ten a protesta vai
sorte de que lle
paguen por iso contra a
tanto mellar ... paifocada que
para ela.

supón a

O noso anoxo
emisióndun
débense a motivacións que te- programa en
ñen máis a ver
castellano con
co respeito e a
consideración convidadas de
que a TVG está
abrigada a ter Madrid.
coas galegas,
coa nosa cultura eco noso idioma.
A nosa protesta vai, pois, contra
a paifocada e a desfachatez da
dirección da TVE, e malversación de fundos públicos que supón custear a emisión dun programa en castelano, con convidadas, por suposto de Madrid
que, por outra parte, podemos
ver e oir, se queremos, en calquer cadea estatal.

É realmente insultante que a
TVG se adique a promocionar
persoas foráneas e siléncie o
traballo, que as mulleres galegas veñen realizando nas artes
plásticas, no cinema, na empresa, na política, no teatro, no sindicalismo, na literatura, na investigación, na moda ... mulleres
que teñen moito que dicer e que
nos gastaría escoitar porque
elas están a incidir directamente
na nosa sociedade.
Enfin, todo un esperpento típico
de mentes alienadas e que nos
fai sentir vergonza allea; algo inconcebíbel na televisión catalana ou basca.
Por último permítanos, señor Director, facerlle unha pergunta:
Considera vostede máis, interesante o que ternos visto en Ágora, agora que un programa onde
as convidadas fosen a señora
Besteiro que acaba de facerse
cargo dunha Consellaria ou a investigadora e escritora Mª Xosé
Queizán (por contrapoñer dous
exemplos) e, realizado por unha
boa profisional galega (que as hai
neste país e dentro da própria
TVG)? Porque de ser así non pediríamos a substitución do programa senón a sua dimisión.+

CARME V AZQUEZ
SECRETARIA DA MULLER DA

INTG-LUGO

Perseguido
No filme futurista Perseguido
vemos un mundo do ano 2017,
imerso nun estado policial, onde
as cámaras exercen como o Ir-

MUNDOS POSIBLES
XosÉ Cm CABIDO

Xaneiro: case dous mil desempregados por día no Estado. En
Galicia 4.967 parados máis, que sumados ós xa existentes, fan
un total de 206.583. Datos do Ministerio de Trabajo.
Solana di que España non ten previsto participar no ataque a
Bosnia. Pero un diplomático asegura que a embaixada española en Belgrado elaborou unha lista de residentes en Serbia e
Montenegro con vistas a unha eventual evacuación, perante o
ultimatum de bombardeo contra os serbios fixado para o día 20
pola OTAN.
Henri Parot: 2.142 anos de petición fiscal, xuízo visto para sentencia. "El fiscal pide la modificación de la ley para que Parot
cumpla la totalidad de la pena" (titular de Faro de Vigo, 15-2-94).
O fiscal (outro) pide case 500 anos de cadea para dez per oa
acusadas de participar nunha acción do Exército Guerrilheiro
en Irixoa en 1989, na que resultou morto un guardia civil.
Asunción partidario de conceder o terceiro grao (ir á cadea só
a durrnir) a Domínguez e Amedo, dirixentes da banda terrorista
GAL, implicados en máis de trinta asasinatos no Paí Vasco
francés. Na noticia de EFE por suposto non di iso, tampouco di
a cantos anos foron condenados, nin canto tempo levan presos.
"No hay indicios de posible reincidencia", afima o ministro.
Un fiscal de Cambados advirte, nun dictame sobre divorcio,
que Deus non ve nada ben a disolución do matrimonio.

vez unha multitudinária folga xeral que encheu as ruas de xente
e protestas contra o governo.
Nembargantes, segundo os
meios de comunicación, abriron
os locais, e a asisténcia foi escasa. Certo é que houbo alguns
empeñados en salvar ao país
aquel dia aportando a sua man
de obra, pero non suficientes
como para dobrar a folga coma
un fracaso total. Mentres, súmanse uns 2.000 á cola oficial
do paro e o director do INEM
quer tacemos crer que forman
parte dun grande plan mestre
da "reactivización do emprego".
Xa vai más alá da manipulación
informática da imaxe esta xente.
Érase unha vez un cónsul ou
personaxe de rango respeitábel
da sociedade que pegou un tiro
a alguén. Pode que sexa acusado de assinato pero parece ser
que poden acusalo dunha "imprudéncia temerária". Menos
mal que non o fixen eu. A realidade, polo visto, faise é medida,
como a vestimenta desta xente.
Érase unha vez, hai dez anos, o
caso da discoteca madrileña onde morreron moitos por mor
duns poucos. Agora resulta que
trocan anos de cadea, que seria
o normal nestes casos, por unha multa de cartos. Vexo pero
non mo creo.+

R.E.
VIGO

Bispo Gea: "La pobreza se va extendiendo por todas partes".+
mán Maior de 1984. O xogo/"realty show" que dá título ao filme
mantén en vilo ao público. Un
preso ten que exculpar os seus
crime.s, reais ou supostos, perseguido por uns gladiadores
asasinos sanguiñentos, armados ate os dentes. O público
disfruta, aposta e testifica o espectáculo através das pantallas
de televisión. A "soma" do "Mundo Feliz" de Huxley.
As imaxes da nosa caixa máixca actual comunican ideas, propaganda, verdades e menterias,
e todo o que antolle aos donas
dos meios de comunicación e
governo. O grande espectáculo/reality show do Perseguido xa
está aquí através do periodismo
barato, por non dicer falso, atra-

vés da morbosidade que queren
ou polo menos, din as cadeas
televisivas que queren os espectadores. E
todas as cadeas están inzadas deles.
Ogrande
A realidade e o espectáculo do
espectáculo da Perseguido xa
realidade (pare1las separadas estáaqui
que se reúnen atravésdo
na tele, os mistérios non resal- periodismo
tos, códigos se- barato.
cretos, tazañas,
etc.) confúndense, enternecen e anoxan, mesmo cabrear,
pero sobreto manipylan, cando
son manipulados. Erase unha

HERMO

Exención nas
materias en
castelán
Cando un repasa a historia do galega e obseva como dende o século XV, dende os famosos Reis
Católicos e o seu afán centralizador, o galega pasou por case cinco séculas de continuos atentados lingüísticos, quedalle a unha
moi mal corpo; pero se aínda por
riba calles un xornal de 1994 e
atopas tres noticias nas que o
Goberno de Galicia segue virandolle as costas ó galega e incumprindo o seu labor de normalización, un xa pensa que afnda que
pasaron os anos seguimos estando alá polos séculas pasados.
Partamos do concepto de Normalización do idioma galega, labor que o Goberno galega ten
que levar a cabo e asegura-lo
seu cumprimento, e que consiste nun proceso que ten como fin
garantir que o idioma galega
cumpra no seu territorio orixinal
tódalas funcións posibles sen o
intrusismo doutras linguas que
xa teñen por si o seu territorio e
a súa comunidade natural.
Ben, pois parece ser que esta
definición non foi ben interpretada polos que teñen o poder e
resulta que: a Xunta de Galicia
suprime a axuda a un dos poucos xornais escritos integramente en galega; a TVG gasta os
cartas nun programa que nin se
fai en Galicia, nin se fai en galega e no que a presencia de invitados galegas é mínima; e por
último a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
levántase como defensora de
dous mil nenas que non son galegas e non queren aprende-lo
galega na escala.
Para comezar, non penso que a
aprendizaxe do galego por parte
destes rapaces sexa unha perda de tempo nin un trauma; pala ,
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a súa formación, coñecer unha
nova lingua, unha nova literatura
e en resumo unha nova cultura
que lles vai a axudar á hora de
convivir co pobo galega e a solveñta-los problemas lingüísticos
que poidan atapar durante a súa
estadía no noso país.
O que si non entendo e como teñen tanta preocupación por 2.000
rapaces que solicitan exención
na materia de lingua galega, e
non reparan no grande número
de alumnos galegas que de boa
gaña solicitarían "exención no
masivo numero de materias impartidas en castelán". Son moitos
os rapaces que viven no rural,
nas vilas mariñeiras ou nesas cidades nas que a influencia do
castelán non foi quen de impoñela "vergonza" do galega, e que
seguen a talar galega non só cos
avós e cos pais senón con todos
porque é a lingua na que pensan.
Estes rapaces dende que entran
en idade escolar reciben só a explicación en galega de dúas das
nove ou dez asignaturas que teñen, e que normalmente son Lingua Galega e Ciencias Sociais
(por aquilo de que a materia se
centra maioritariamente no marco
da comunidade autónoma á que
pertencen). Pero as matemáticas,
as Ciencias Naturais, o Inglés ...
explícanselle en castelán, complicándolles así a asimilación ós rapaces que están continuamente
estudiando nunha lingua que non
é a súa, axudando a aumenta-lo
fracaso escolar (como xa está
probado en máis dun estudio) e
creándolles a conciencia de que
a súa lingua non é válida para explicar causas tan importantes como as Matemáticas ou o Inglés.
lsto non é precisamente labor
de normalización senón máis
ben todo o contrario. Deberiamos aprender moito dos plans
de estudio doutras comunidades
autónomas con lingua propia,
nos que a presencia do castelán
non é tan maioritaria como no
noso caso, ou
nas que polo
menos o alumno ten a posibi- Son moitos
1idade de escollar entre recibi- os rapaces
1a maioría das que seguen.a
asignaturas en
castelán ou na falar galego e
lingua da codende que
munidade (senentran
en
da estas últimas as máis idade escolar
solicitadas).

CANDO AS BARBAS
,....,
DO VICINO ...
NANINA SANTOS

Non me gastan especialmente os cárceres pola privación de liberdade e porque non son lugar acaído para corre:xir comportamentos que danan a persoas ou a grupos. Non me gastan, insisto, pésie a non crer eu na bondade intrínseca da espécie humana pervertida pola cultura-sociedade-civilización.
Dito isto, ledeime, eís a miña incoeréncia, da orde de prisión
que dictou o xuíz catalán Lluis Pascual contra un pai arredado o nome remanece no siléncio- que deixou de pasar a pensión
alimenticia aos seus tres fillos -entre 11 e 16 anos-, que viven
coa nai.
Lédome, si, de que se tomen cartas no impago de pensións
porque ven senda "Jauja" tal asunto.
Lédome porque viver xuntos ou non, quererse, entenderse
ou desquererse e se non entender, non ten nada a ver coas
responsabilidades materiais e morais adquiridas para coas fillas e para cos fillos que se puxeron no mundo. E a colectividade non debíamos tolerar que nos casos de separación ou
divórcio, as crianzas senxan moeda de troco das iras , ódios,
raibas , ciúmes, afectos e desafectos dun señor e dunha señora que se non lles ocorre método mellor de resolver os seus
conflitos. •
tre pontevedrés que se valera
única e exclusivamente do castelán e só empregara ó galega
para darlles a coñecer ós rapaces as palabras correspondentes do "idioma patrio". Estamos
ás portas do século XX e o galega é lingua oficial de Galicia e é

unha lingua que comprende
máis dun 85% dos galegas, polo
que merece ser tratada con
maior respeto por todos.+
CRISTINA AMOEDO RODRIGUEZ
LICENCIADA EN FILOLOXIA
GALEGO-PORTUGUESA.

GONZALO
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Polo futuro dum
estilo: o folk
É reconfortante comprovar que
um estilo que tivemos antes de
procurar em festivais como o de
Compostela, Moanha ou Pardinhas (entre outros) ou em outros
paises como a Irlanda ou Bretanha comega a abrir-se um prometedor caminho em Ourense.
Falamos
do
Folk, que canta
já com umha
importante iniciativa popular
(nom institucional) que, através da formagom musical
em diferentes
instrumentes,
tenta chegar
aos ourensanos e ourensanas este estilo.

Éumha
interesante
alternativa ás
aulas do
conservatorio.

Referimonos á "Aula de musica
folk", que localizada na Rua de
Doctor Fleming e posta em funcionamento nas últimas semans,
é umha interesante alternativa
as aulas do conservatorio cujo
estudo do instrumento está caracterizado e orientado interpretagom da "música clássica".

a

Coma criagom da "Aula de música folk" podem-se estudar e
descubrir desde a interpretagom
de instrumentos tradicionais galegas (como a gaita, a requinta
ou o pandeiro) até as variadas
combinagons que resultam do
uso de estes instrumentos com
outros como flautas, violinos, ou
guitarras.
Os nossos parabéns, pois, para
esta gente que tenta fomentar e
dar a conhecer aspectos da nasa cultura tradicional entre os jovens e por fazé-lo como é, em
galega. Umha aposta polo enriquecemento cultural e musical.+
DAVID REY VASQUES E
ROBERTO DE A.NDRÉ
ÜURENSE
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Efeitos
perversos e
matriculación
universitária

reciben só a
explicación
en galego de
dúas das dez
asignaturas
que teñen

Afortunadamente xa non
estamos
no
1813
cando
Don M.J. Quintana, director
da Junta encargada da lnstrucción Pública , establecía
que o castelán
sería a única lingua do ensino;
nin no 1879 cando o inspector
V. Alcañiz lle advertía a un mes-

Poda que a estas alturas do
curso esa "história interminábel"
da matrícula universitária no
curso 93-94 veña, ao cabo, de
perder os seus derradeiros protagonistas e os responsábeis e
xestores do máis grande atasco
da história da burocrácia universitária galega repousen de vez,
eslombados mais fachendosos
ele, lago da superación e remate de tamaño envarullo. En cal¡-------------------------------------------------------------------------------------------------.,
1
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Dirección Manuel Lourenzo
Estación Marítima da Coruña, de Martes a Xoves, ás
18.30 horas e de Venres a Domingo ás 20.30 horas.

'------'--~~'"'"'"-----'--~-"-----+----.-.

Bono Desconto 50%

ELECi:RA
Por limitación de aforo, aconséllase a reserva
previa, no telf.: 908 98 31 65,
de 11 a 15 horas.

L
i
..- -----'db ---------------------------------------------------------------------------------,-,------------j

-. -. -. -

L[~J-

falar vostede con
gandeiros". As
populares que
criticaron a López
Pérez viran a palla,
pero non a viga.

Xavier B. Vázquez é
o asinante da sección
de última páxina de O
Correo Galega,
denominada Galicia,
terra nosa. Trátase do

•

pseudónimo de Xosé
Luís Blanco. Non teria
nada de particular se
non fose palas veces
que aproveita para
citarse a si mesmo,
unhas como
xornalista, outras
como director da
Rádio Galega,

algunhas como
premiado pola
Enxebre Orde da
Vieira e incluso como

director de orquestra.

A Estación de
Autobuses de Noia
leva sete meses feita
e foi duas veces
inaugurada. Nunha
ocasión cortou a cinta
Fraga e na outra o
Conselleiro de Vías e
Obras, Xosé Guiña.
Pero a estación non
funciona porque os
periciosos arquitectos
fixeron as canles de
estacionameAto en
paralelo e os
autobuses non poden
ro usar.

"Galicia e Cataluña
reclaman o pleno
desenrolo
autonómico". É o
titular principal de
portada de La Voz de
Galicia do Venres 11
de Febreiro. De tal
información dedúcese
que Fraga vai do
ganchete das últimas
reivindicacións de
Pujol. Pero non é asi,
porque no interior
oferécense outros
títulos ben distintos:
"Manuel Fraga
encentra apoio ás
suas teses nas
autonomias lentas" e
mesmo "Os socialistas
manchegos comparten
co poi ítico gal ego a
sua paixón por
España" (a cursiva é

•
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da Voz. Neutra páxina
do mesmo xornal, e na
sección de Estado,
titúlase que "O PSOE
arríscase a
desmantelar o Estado
se accede ás
pretensións de CiU,
' segundo o PP". Para
que logo alguns digan
que o xornal coruñés
non é plural. Mesmo
se poderia chamar
"xornalismo á carta".

32 Pistas,
publicación musical
editada en Vigo,
reseña un disco de
Dan Baird.
"Simplesmente
auténtico rock and rol!
guitarreiro. Cancións
ideais para facer
moitos quilómetros
coa tua moza ao lado
e unha caixa de boa
cervexa". É mágoa
que a revista seña
para os rapaces de
Cabral, Sárdoma ou
Redondela porque
máis ben parece
própria de Arizona.
Xa o dicia Santa
Teresa de Xesus para
referirse a este tipo de
persoas: "Vivo sen
' viver en min".

A dirección local
do PP vigués decidiu
borrar todas as fichas
do seu militante
Manuel Lorenzo,
policia acusado do
asasinato de Nigrán.
No bar que
frecuentaba na Rua
San Salvador de Vigo
estaban xa fartos dos
furores fraguistas de
Lorenzo. E o que non
sabe como disfarzarse
é Manuel Pérez,
candidato popular e
xefe da oposición
municipal, que nas
últimas eleicións foi
homenaxeado nun
restaurante de
Peinador por Manuel
Lorenzo e polo seu
pai, do mesmo nome.
O piar enriba é que
habia moitas
testemuñas. +
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quer caso, dados e datas deste
"culebrón" de outono-inverno
galega están aí, inapelábeis e
apremiantes: a pique de rematar o primeiro cuatrimestre, logo
de oito convocatórias e consumido un segundo prazo especial de matrícula, aberto palas
tres Universidades galegas, e a
tan só unhas
datas dos exames de Febreiro, un número
importante de Son
futuríbeis uni- merecentes
versitários gale- de admi'raci'o'n
gos -arredor de
un milleiro se- as présas que
gundo pareceseguian sen po- todos se
der formaliza os deron para
trámites de matriculación nas fuxir da
Universidades queima.
des te
país,
abrigados, xa
que logo, a superar un curso,
mália os atrancos praticamente
insalvábeis da burocrácia universitária.
Os aspectos e contornas da
desfeita son a cada máis recham antes. En primeiro lugar, o
descoñecimento da situación real. Promediado o mes de Xaneiro, os responsábeis do sistema
universitário galega ignoraban o
número de estudantes que ainda quedaban por matricular. A
olla, estimaba o Reitor de Santiago que poderian ser uns
2.000; aos poucos dias desde o
mesmo Reiterado negábase a
verosimilitude de semellante cifra, para verse na abriga de recoñecer finalmente a imposibilidade de calcular a suma exacta.
Tamén son merecentes de admiración as présas que todos se
deron para fuxir da quima. Espilidamente, cadaquén
procurou afastarse e
desvencellarse da ence rre llad a, das suas
culpas e responsabilidades. Reiterados,
CIESUG, Consellaria
de Educación, Parlamento ... ningúen praticamente ten relación
co tema ou a todos se
lles escapa. A final,
como adoita a acontecer, as causas suceden como e porque si.
E máis nada, nengun
culpábel, ninguén é
responsabel. Mellar dita -e isto, sen dúbida é
o máis abraiante e recham ante do tresvario- desde a CIESUG,
. .i
por boca do seu Presidente e coa posterior
corroboración do Reitor de Vigo, si que se
atopa un responsábel.
E o tal non é outro que
as perversións do
mesmo sistema que
lles permite aos aspirante a universitários
prescreberse nun número moi grande de titulación -dez- e amais
sen límite de espera.

HOMOLOGÁBEIS
XoAN PIÑEIRO

Non hai nada máis homólogo que as raias dos mosaicos. E nada máis homologábel que os países parellas coma lousas, coma
os terrazos cortados a tiraliñas dese "Middle West" no que
McLuhan agoiraba aquilo da aldea global, coma baldosins en
promición que ben podía anunciar algunha lercha filipina.
Ata que aparece unha laxe, claro; co seu aquel de salitroso e
pizarrento que lle dá o seu ponto de difenrecia. Entón, eses
que desembarcan cada catro anos co gallo de sentar en Estrasburgo, tiran de lupa e, coma destemidos bacteriólogos, percudan pala pedra as pegadas xurásicas dunha posíbel homologación. É iso polo que Arzallus proclamou a homilía de que aquí
hai "coagas" cosque arreconchegarse. É por iso polo que, nesta
laxe noroeste, o mesmísimo Roca vai inventar unha futuríbel
converxéncia, que tamén podería ser unión, no nome de non
se sabe que refugallo de votos.
Existiron algunha vez "coagas"? Para os de Arzallus , seica si.
Existirán algún día converxentes? Para os artelladores daquela
comenéncia de sumidoiro que se chamou "Operación Roca",
parece que haberá. E con mentalidade de baldosín, pescudarán ,
erguendo cada seixa, calquer sinal de homologación. Porque,
no fondo , aquí non topa homólogos quen non quer. Todo e
trata de largar a isco dalgún marketing millonario. E de botarlle
homólogos ao asunto. Así Roca albiscou a laxe galega e bastoulle Con Ver Xente. E claro, descobriu o voto converxente. •
A excesiva liberdade de eleición, pois lago, que teñen os estudantes. "Dánselle tantas facilidades aos alunas que ofinal vóltanse en contra deles", nas próprias verbas do Presidente da
CIESUG.
Para enxergar a fasquia dun razoamento de tal calidade e tesitura,- compre retomar a teoria do
que os sociólogos chaman "efeitos perversos". Foi en concreto
Raymond Boudon quen amo-

sou, entre outros exemplos, que
a gratuidade dos estudos universitários, acordada en Franza
coa finalidade de minguar as
desigualdades sociais, acabou
por acrecentalas, ao alongar a
ringleira dos peticionaris dos
empregos mellar pagados. Son
os resultados perversos daquelas accións ou acordos adoptados con boas intencións. A tradución da teoría ao sistema universitário galega é doada de facer: a liberdade de escolleren

VICTOR TIZÓN
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15174 O Portazgo
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,
ANOREXICA
POR COLLÓNS

ata dez carreiras que se lles outorga aos estudantes ao tramitaren as suas prescricións, e a teimosia dos mesmos en agardar
até os sete agardares namentres haxa unha praza libre, á espera da carreira arelada, bloquea de tal xeito o procedimento que leva inivitabelmente ao
retraso.
No contexto da léxica do "numerus clausus", a congruéncia do
enfoque e mais as solucións
que brindan os responsábeis
universitários son inegábeis e
eficaces. Na mesma proporción
na que se limite a liberdade dos
alunas e alunas ao elexiren posíbeis titulacións, axilizaríase o
procedimento e mesmo os retrasos desaparecerían de todo, se
o mecanismo do "numerus clausus" puidese distribuir o alunado, furtándolles aos aspirantes a
posibilidade de escollaren, nunha especie de sorteo ao chou .
Sen embargo, son os mesmos
defensores da teoría dos efeitos
perversos os que salientan que
hai efeitos perversos que son
previsíbeis e evitábeis e por
conseguinte, nese caso , a perversión consistiría en non empregar os meios para que non
se produzan. Que é verdadeiramente o que se volve en contra
dos estudantes? A posibilidade
de preinscreberse en dez carreiras ou esa falla de meios e plantel especializado que o mesmo
Presidente da CIESUG recoñece e denúncia? Se o organismo
que distribúe e coloca aos universitários carece dunha equipa
de gravación para procesar os
dados dos estudantes , se se
ven na abriga de operar sen terminais conectadas coas unidades de xestión, se, por riba de
empezar tarde a sua xeira, a
CIESUG deixou praticamente
de lado o procedimento de admisión , que
outra cousa cabe
agardar?
Xestores universitários e representantes
políticos coinciden en
recoñecer que o actual sistema está viciado, máis non pala
"teórica" liberdade de
elexir -nunca foi a liberdade perversa nen
excesiva-, senón pala
presenza e actuación
dun mecanismo amais
de inxusto inoperante,
o mecanismo de "numeru s clausus " que,
ao servizo da pretendida racionalidade da
ubicación da demanda, fúrtalles aos mozos e ás mozas, candidatos a Universidade, a capacidade de
decidiren sobre as
suas vidas e de actuaren en algo moi vencellado ao seu futuro.
E, se fose pouco, con
retrasos aglaiantes
pero contados.+

F. MARTINEZ BouZAS

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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A Xunta publicou o
decreto polo que se
declara 1994 "Ano de Luís
Seoane". Editoriais,
institucións e sistema
escolar contribuirán a
recuperar unha das figuras

máis extraordinárias da
cultura galega <leste século
e con el avanzarase na
recuperación da obra dos
exiliados e os emigrantes
galegos que construiron un
espello da cultura do país

N2 609

en América. No pano de
fondo ninguén poderá
ocultar que Seoane é un
símbolo máis da ruptura
dramática que supuxo para
Galiza o golpe militar do
xeneral Franco.

Seoane en
A Nosa Terra
&t
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Luís Seoane, a recuperación
dun imprescindíbel
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Neste ano popularízase a obra
dunha das maiores figuras da xeración do 36
•X.C.

Para Paco del Riego vai ser un dos
anos nos que máis publicacións e
actos se van realizar sobre a persoa a quen se adicada o Dia das
Letras Galegas. O próprio Del
Riego, ideador no ano 63 da constitución da efeméride intervirá en
várias destas iniciativas, senda unha das rnáis novidosas, polo carácter inédito, a escolma que está
a preparar da sua correspondéncia
con Luís Seoane, "será un epistolário que refrexará as distintas valoracións nas que coincidíamos e
discrepábamos o galeguistas desde as duas bandas do Atlántico".
Del Riego tamén participa nun volurne que coordena Xesus Alonso
Montero para a Xunta de Galicia e
estará nun acto con García Sabell
e Diaz Pardo, amigo os tre do
criador coruñé .
No que atinxe a encontro e exposición , 6 e tá preví ta, para fins
de Setembro, unha grande expo ición na ala da Caixa Galicia de A

Coruña, cunha ampla selección da
sua obra na que interviu Maruxa
Fernández, viúva de Luís Seoane,
que ten realizado várias viaxes a
Buenos Aires para completar a
mostra. A Xunta participa pola sua
banda na financiación dun congreso a celebrar os días 13, 14 e 15 de
Maio na Universidade de Birmingham que co título "A escrita do
exilio" terá como eixo vertebrador
a figura de Luís Seoane.

Galicia emigrante
Entre as iniciativas editoriais que
se moven arredor do Dia das Letras sobrancea a reedición facsimilar que Ediciós do Castro realiza dos 37 números da revista Gal icia Emigrante que argallaba
Luís Seoane en Buenos Aires. Recupéra e así unha obra de grande
valor xornalístico que debe servir
de acicate para proxectos semellantes ou doutros que, cando meno , re tauren para a investigación
xornai e revi ta realizados en
América e que en dezasei anos

de autonomía nengunha institución foi quen de agrupar. A reedición de Galicia Emigrante faraa
Ediciós do Castro que ten no seu
fondo editorial várias publicacións
sobre Luís Seoane, entre elas a
"Escolma de textos da audición
radial Galicia Emigrante" realizada por Lino Braxe e Xavier Seoane e que actua como complemento
das "Comunicacións mesturadas",
un mangado de traballos que Galáxia agrupou de entre os múltiples traballos en revistas americanas do noso escritor. Díaz Pardo,
ligado a Seoane por amizade e
proxectos comuns, como o Laboratório de Formas de Galicia, o
Museu Carlos Maside e o o próprio Complexo de Sargadelos, tamén fará na sua editorial un libro
bornenaxe.
Pola sua banda Edicións Xerais tirará do prelo a sua xa habitual
"Fotobiografia" e unha "Biografía
Intelectual de Luís Seoane" realizada por Xesus Alonso Montero.
En Xerais é posíbel conseguir

"A nai alvouno de morrer. Cando en Xullo de 1936 a artillaría
di paraba contra o Govemo Civil o Luí debería e tar ali. Pero
a ua nai plantou e diante da porta da casa e díxolle que non o
deixaba air. Salvoulle a vida", cóntanos Maruxa Fernández,
que garda con especial agarimo a memória do seu marido.

O primeiro libro obre Seoane que aiu ne te 1994 foi un estudo de Helena González Femández, que percorre algunhas
das claves do traballo intelectual de Seoane. Afina! da leitura compréndese que nada do que sucedeu despois do 18 de
Xullo de 1936 pódese analisar desde os parámetros da normalidade. Se calquer análise precisa contextualización histórica, o devir da nosa cultura e o titánico esforzo realizada
Jentro e fóra para restaurar a fractura que os militares inflixiron ao país, é máis necesária que nunca no caso galega,
que viu como ambos mundos escindidos tiñan un océano de
por médio e cuarenta anos de ditadura por diante.
Luís Seoane reivindicou asañadamente desde a sua posición
de nacionalista de esquerdas, a recuperación da história popular e fíxoo através de todos os xéneros que tocou. A poesia, o compromiso corno artista, o labor de xornalista e editor, o traballo con Isaac Diaz Pardo arredor do complexo de
Sada e Sargadelos tiñan sempre o empeño de que todas as
suas iniciativas levasen a pegada da memória histórica que
el mesmo ten argumentado en textos abondosos:
"A história é, tanto máis que relato de feitos de gobernantes,
a que nos teñen habituados os manuais, a relación de algaradas, protestas e esixéncias do povo, do que acorre na rua,
ainda que ese ruído queira logo esquecerse polo erudito no

®
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O Consello da Cultura Galega vai
editar unha carpeta cun casette
coa voz de Luís Seoane, recollido
do Arquivo Sonoro de Galicia
duas obras recopiladas por Xavier Seoane, da Comisión de
Artes Plásticas, unha delas inaugurará unha coleción de Cadernos de
Divulgación Plástica e
unba segunda agrupará artigas diseminados
do noso escritor.
No terreo audiovisual só
a AS-PG en colaboración con Espiral
Maior ten anunciado a realización
dunha unidade didáctica e un vídeo
sobre a obra de
Luís Seoane. •

CARBALIA

siléncio e recollemento das bibliotecas. Galicia ten unha
bela história popular, non isenta, ao lado dos feítos
reais, de fábulas, mitos e pantasmas tamén populares, que son os que valen. E ten unha história fabulosa, de fábulas inventadas e mitos fabricados
por alguns historiadores, que é a máis divulgada e
que unha crítica séria debe desbotar".
Foi protagonista sobranceiro entreo os exiliados
galegos e coñeceu desde unha posición activista todas as grandezas e
as misérias que o traumatismo do
18 de Xullo provocou naquela xeneración. O exílio e o medo marcounos para sernpre e ainda hoxe
ternos moitas dificuldades para conectar e dar a
coñecer o
país en
marcha
que no 36
t i ñ a n
posta en
pé persoas admir á beis
como Seo an e.+

•
••

a poesía completa de Seoane en
dous volurnes, "Fardel de eisiliado •
e N'a Brétema Santiago" dunha :
banda e "As cicatrices e A rnaior 0
abondamento".
o

PILLOS DO EXÍLIO
XAN

•
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•

•
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Proximamente Promocións Culturais Galegas vai pór no mercado
unha reedición ampliada do caderno "Luís Seoane: compromiso e
paixón criadora", editado no ano
1986 dentro da série "A Nosa Cultura". Na mesma liña de recuperación dunhas das figuras cirneiras
da nosa cultura Edicións A Nosa
Terra está a piques de poñer á venda o libro "Arte galega e deseño",
dentro da colección "Nós, os galegas", que acolleu "Crítica da razón
galega" de M2rcial Gondar.
"Arte galega e deseño" é unha
escolma de artigos e ensaios de
Seoane organizados para esta edición por Xosé Díaz, que afirma no
prólogo que Seoane "é un dos
personaxes máis abraiantes da
cultura galega do século XX; o
único, así o penso, que nos permite soñar aos galegos que aínda
ternos posibilidades de non perdermos o tren da historia, da verdadeira historia, desa que se fai
carniñando cara <liante utilizando
como combustíbel a herdanza dos
que nos precederon e a quentura
da terra que nos soporta".
O volume "Arte galega e deseño"
contén oito textos sobre Arte Galega, entre eles a recopilación de
artigos e pequenos ensaios ("Anotacións sobre a criación artística",
"Sobre a rniña aportación á arte
mural" ... ) ou a recollida de seis
cartas de Luis Seoane a Carlos
Maside. No que atinxe ao deseño van tres traballos: "Arte
plástica e arte publicitária
na vida contemporánea",
"Sobre deseño" e "Cara un
deseño que considere as
particularidades de
cada país".+
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DIAS

•Preparan unha
edición do
Missale Auriense
Cincocentos anos despois o
Missale Auriense vai ver
publicado facsimilarmente unha
selección de pasaxes por parte da
Xunta de Galicia.
O libro é o prirneiro imprentado na
Galicia, en 1494 nun obradoiro de
Monterrei, e a Dirección de Cultura

da Itália, Córcega, Grécia,
Mallorca, Túnez e Valencia.
Estará acompañada no cenário
polo músico aragonés Javier
Mas, o catalán Feliu Gasull, o
grego Dimitri Psonis e o africano
Stephen de Swardt. •

escolleu para a edición
conmemorativa a notación musical,
impresa por primeira vez en libro, o
índice e o colofón, e incluirá un
estudo preliminar da obra. O libro
orixinal, conservado na Catedral de
Ourense, está escrito en latin con
letras de tipo gótico, a duas tintas,
sobre pergameu. Existe outro
exemplar en papel na Biblioteca
Nacional de Madrid.

• Aforro enerxético

A cantora M! del Mar Bonet.

O colectivo de Educación
ambiental Papaventos organiza
unhas xomadas sobre aforro
enerxético e enerxias alternativas:
o sol, o vento e a auga. As
xomadas están dirixidas á
totalidade dos centros escolares
do Concello de Chantada e terán
continuidade en Abril co tema da
reciclaxe.

en Vigo o vindeiro dia 19, baixo
o título Viatgera de Nits , un
percorrido por temas e cancións

Coincidindo con esta actividade o
Conse11o Escolar Municipal
populariza as "Sete erres do

O incunábel foi executado polos
impresores Juan de Porras e
Gonzalo Rodrigo de la Passera o 3
de Febreiro de 1494. •

•Recital de
Mª del Mar Bonet
en Galicia
A cantora mallorquina Maria del
Mar Bomnet dará un único recital

comportamentamento ecolóxico":
respeitar, coñecer, protexer e
defender os bosques, montes,
rios, mares, peixes, paxaros,
animais e persoas, a nosa cultura
e a natureza; reducir, aforrar e
non malgastar a enerxia e a auga,
evitar a contaminación, non
consumir tanto; reutilizar, voltar
a usar as cousas, bolsas, botellas,
caixas, xoguetes, libros.
Compartir; reciclar o papel, o
vidro, o lixo e utilizar materiais;
repoboar, plantar árbores
autóctonas, nos bosques, montes,
mas, casas, "adoptar", coñecer e
protexer as nosas árbores;
rexeitar e denunciar os productos
e as atitudes nocivas para o noso
entorno, sprais, CFC, madeiras
tropicais, refrescos en lata,
incéndios, talas, verquidos ... ;
reivindicar, pedir, esixir,
construir, conquerir... a
protección do médio ambente
como única garantia do noso
futuro.+
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A NOSA YERRA A DIARIO
No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cobre un novo chanza
publicándose duas veces por semana. Con este obxectivo
Promocións Culturais Galegas S.A., empresa editora, convoca:
#

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

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

• Contado:

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

• 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 emitirase 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 babeo, de Vigo.
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.

Francisco Carballo

.
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• Estrea de
O párroco
embaucado
O xoves 17 e trearase no Centro
Galego das Arte da Imaxe a
curtametraxe O párroco
embauxado do director Xosé
Carlos Soler. Protagonizada por
Victor L. Mosqueira Mario
Roldán e Mónica García relata
nos seus 21 minutos de duración
como Petardiño, un astuto
cazador, e Cuca, a sua dona,
argallan várias andrómenas para
enganar ao párroco do lugar.
Segundo o director "a intención é
recuperar os pequenos relatos da
narrativa popular e plasmalos no
cine aproveitando a paisaxe
galega como cenário no que
transcorren estas histórias. O
proxecto terá continuidade e
procura amoldarse á forma que
tiñan de contar os antigos
narradores da tradición oral:
parcos en diálogos, con
predomínio da acción e
construcción de mundo
pechados ... ".•

• A Orquestra
Sinfónica
amplíase á
actividade
didáctica
A Orquestra Sinfónica de Galiza
recebeu xa meio cento de
so1icitudes para a escola práctica
orquestral que prevé comezar as
suas actividades no vindeiro
outono dirixida aos alumnos dos
cursos finais dos conservatórios
galegos e para graduados dos
catro últimos anos.
Os estudantes contarán cunha
axuda de 25.000 pesetas cada
semana que dispoñan da beca e
unha dieta se se desprazan de
f óra da Coruña. As cláses
prácticas realizaranse no Palacio
de Congresos da Coruña e as
probas de selección hanse
desenvolver os dias 28 de
Febreiro e 1 de Marzo. Con esta
iniciativa procúrase cobrir a falta
de experiéncia práctica dos
músicos e ser xérmolo para un
futuro centro de formación de
profisionais de orquestra que
cobran as futurasbaixas que vaian
xurdindo na Sinfónica de
Galicia. •
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ción "Cómplice". O titulo: Sirena.

O retorno

do doutor
Evia
Si reno
Despois de 55 anos desde que se
dera ao prelo a segunda -e que parecia a última- aventura investigadora do doutor Lázaro Evia, volve
o médico-investigador ás planas
dos libros. Publicadas, e nunca reeditadas, mália unha editora galega
prometer traducilas ao noso idioma, as suas primeiras investigación
en "Letras'', de Zaragoza (A las
cinco en punto e El fracaso de
Klaiton, 1938 e 1939 respectivamente) foran transcritas, sen asinalas, por Dario Álvarez Blázquez.
Agora, esta terceira aventura é
transcrita por seu filio, Darlo Álvarez Gándara, e publicado polas
Edicións do Cumio, na sua cole-

Sireno é unha novela policial que
se pode incluír dentro da chamada
novela enigma. Un famoso cantante, Xulio Capelas, morre afogado. O doutor Evia recee a vista
dunha ex amante do canoro, filla
dun amigo. Segundo ela, Capela
foi asasinado. intuición feminina.
Lázaro Evia comeza a investigar.
Visita lugares, ao forense que
praticou a autópsia,etc. Un dos lugares ao que vai é o Bar Bonito,
desde onde se divisaba o iate (Sireno) do cantante. No bar danse
cita toda unha série de personaxes, famosos e xente do lugar, entre eles un moi ben deseñado, Veterano. A descrición dos personaxes "populares" é o mellor da nov e1 a. No bar intéirase o doutor
Evia da morte de Tataxú e vai visitar á compañeira deste, Serea. O
corpo de Tataxú non apareceu.
Evia, coa axuda de A velino Avilleira continua a investigar. Aparecen novos personaxes: un americano axente de seguros, un galego exiliado en Venezuela do que

só se saben as iniciais, etc. Afina!, o doutor e máis Avilleira reunen a todos os
personaxes do
drama e van
desnovelando Dario
o "mistério". Álvarez
A novela, até Gándara,
chegar á cena continuando
de desentra- as aventuras
ñamento do
do personaxe
mistério, está
criado
por
narrada en
dous tempos: seu pai,
o do doutor pode facelo
Evia e de feitos que van famoso
acontecéndo- na nosa
lle a Xulio literatura.
Capelas. A
partir da páxina 95 até o final, Evia e A. Avilleira explican
os feítos que non coñece o leitor
(pero que albisca alguns a partir
da páxina 25, sobretodo o nó do
mistério da marte de Capelas).
Como adoita a acontecer na novela-enigma, os investigadores van

debullando o rosário de motivos
polos que cada un dos presentes
pode ser culpábel da morte do
cantante, polos que cada un dos
presentes é, pode ser, sospeitoso.
Tamén, até o momento final, van
desculpando un tras outro. Os investigadores, como acontece nesta
clase de relatos, buscan feítos e
acontecimentos no pasado dos
sospeitosos e inteiran ao leitor
dunha série de feítos dos que era
descoñecedor (ainda que alguns
deles están ligados entre si por
"palabras" máis ou menos similares). O que non o surprenderá é o
desenlace, xa que, como dixemos,
a partir da páxina 25 por -talvezun proído de honradez do autor,
que non quer agachar dados ao
leitor, este sabe, en certos momentos, máis que o investigador, que
os investigadores.
Esta primeira novela de Dario
Álvarez Gándara lese doadarnente
e sen complicacións. Escrita con
certa ironía, con certo humor e
con cámbios, non espectaculares,
de estilo -a páx. 69 comeza coma
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un guión cinematográfico, que está moi conseguido. Non é que sexa unha excelente novela policial,
pero lese con agrado. Esperamos,
como o prologuista, Xosé Luis
Méndez Ferrín, que a presente novela constitua "o embrión posíbel
de toda unha serie, cuxas recorrencias e constantes non farían
senón aumentar a talla detectivesca e ficcional, ou que diga, humanísima, do doutor Lázaro Evia".
Dario Álvarez Gándara, continuando as· aventuras do personaxe
criado polo seu pai, pode criar un
personaxe que se faga famoso na
nosa literatura. Entrando un pouco
máis no enigma e coidando un
pouco máis tarnén a expresión (e
continuando a série, evidentemente) pode entregarnos novelas policiais de enigma de boa calidade.
De momento demonstrou duas
cousas: que coñece as convencións
e o desenvolvimento do xénero, e
que o humor é unha importante
parte desta clase de novelas.•

XGG

~~~~~~~~~~~~~~~~--"11 contadelibrosl·j~~~~~~~~~~~~~~~~~
Galiza
e Portugal

Un policial
con humor

Muller
e política

Edicións Positivas comezou con
Embolia de Joao Ge ta a distribución
dos seus libros no país viciño. O
volume é un fato de crónicas
exterioristas da vida portuense e de
Portugal onde a realidade é peneirada
en clave urrealista e tamizada con
moitas doses de humor. O Gesta foi
coediror da revista galega Trilateral e
fundou en Porto Quebranozes.
Edicións Positivas tenta invertir un
proceso de decaimento das relacións
culturai entre o dous pai es porque
"dá a impresión de que a progresiva
permeabilidade actual da fronteira nos
pilla e de prevenido '. •

Alfonso Álvarez Cáccarno restaura a
memória do seu pai, traducindo o
relato Na vila hai caras novas, unha
obra coa que Álvarez Blázquez fora
finalista no Prérnio Nadal de 1945.
Eran anos nos que ademais das
proibicións e represálias persoais, a
Língua estaba proscrita e agora A.A.
Cáccarno restaura o libro de seu pai ao
idioma de xestación, xurarnentándose
facer o mesmo co As estátuas non
Jalan, Enchen as augas e Unha
cabana no ceo . A obra publicada por
Ir Indo Edicións na série de Narrativa
é unha novela policiaca, con claves de
humor que pola orixinal resolución da
trama e a cadéncia narrativa foi no seu
momento considerada un dos mellores
policiais do Estado.•

Xosé Vicenzo Freire Lestón é o autor de
Lembranzas dun mundo esquecido un
estudo sobre Muller, política e
sociedade na Galicia Contemporánea
(1900--1939) que ven de editar Edicións
Laiovento. Circunscrita ao tempo
anterior á ditadura militar de Franco,
ocúpase das discusións sobre o voto, o
aborto, o divórcio, a educación, o
deporte, o asociacionismo, a actividade
política. asi como das controvérsias que
xera a aparición da muller na publicidade
ou nos primeiros concursos de beleza.
Freire (Muros, 1963) orienta as suas
investigacións á história das mulleres e
publicou o pasado ano O traballo
extradoméstico da muller galega (193039) e A muller na administración
pública galega ( 1900- J990 ). •

1

Cinema
111

Cinco relatos que nos mergullan en historias moi diferentes, pero cun fío común
que /les dá unidade: todas e/as teñen a unha rapaza como protagonista.
Agustín Fernández Paz achéganos ós problemas e vivencias desa
idade fronteiriza na que comeza a adolescencia

NA MES/\M COLECCIÓN
José Luís García Sánchez.

Unha
adaptación
respeitábel

RAPAZAS

Agustín Fernández Paz

Tirano Banderas

XERAIS

~"
~~

DON MERLO CON CHAQUETA

A CASA ABANDONADA

Helena Villar Janeiro

Úrsula Heinze

Sonatas, Flor de Santidad, Luces
de Bohemia, dirixidas por Bardem,
Marsillach e Miguel Ángel Díez,
(Pasa á páxina seguinte)

'

.
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respectiva- Tirano
mente, foron
intentos non Banderasé
moi acaídos unha
de levar ao ci- adaptación
nema o mundo digna que
literário de
Valle-Inclán; recolle con
talvez só a de fidelidade
Bardem, roda- ceibe o
da en 1959, se
mundo
salve da desfeita.
José novelesco ·
Luís García do escritor
Sanchez, que arousán.
xa adaptara,
fallidamente
en 1987, Divinas Paoabras retorna agora ao xenial escritor con Tirano banderas,
coidada coprodución hispano-cubana-mexicana, rodada en Cuba e
cun orzamento próximo aos 500
millóns de pesetas. Non teñen sido
moi acertadas as últimas películas
deste realizador salmantino nado
en 1941, licenciado en Direito e en
Socioloxia e experto en literatura
para nenos . Tanto "Pasodoble",
rodada no mesmo ano que Divins
Palabras, como O voo da pomba
(1988) e, sobretodo, A noite máis
longa, (que trata sobre os fusilamentos en 1975 de tres militantes
do "FRAP" e que é un insulto á
história e a moitos loitadores antifascistas) foron empresas erradas.
Habería .que remontarse a 1977,
para atopar en As troitas, Oso de
Ouro en Berlín, os sinais máis evidentes dos seu. talento; mención
aparte, iso si, merece o seu documental, militante o espléndido,
Dolores, feíto con agarimo e admiración sobre a vida e traxectória
política de "Pasionaria". Contodo,
hai que dicer que o universo deste
realizador está máis afeito a transi_tar polo mundo da comédia (O /ove feroz) e do sainete (A Corte do
Faraón) que por empresas máis
arriscadas e complexas. Porén,
"Tirano Banderas" é un ha adpatación digna que recolle con fidelidade ceibe o mundo novelesco do
escritor arousano, un mundo novelesco (que desde 1926 adianta boa
parte da novela hispano-americana
da segunda metada do século) que
apresenta moitos vencellamentos
co cinema, García Sánchez soubo
manter con corrección de estilo (se
cadra un tanto frio e distante e en
exceso funcional) e sen secuestrar
unha chisca o espírito do texto.

ll
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A equipa técnica é a habitual dos
últimos anos. Ana Belén, musa do
realizador, está con brevidade.
Femando Arribas ten ao seu cargo
unha fotografia axeitada a este re-

xes que impresionan, mesmo aos
avezados mariñeiros, e tamén o
traballo de postprodución realizado na TVG que imoviliza o zapeo
cando comeza a série.

lato de "terras quentes" e Víctor
Manuel pon os seus carros a carón
de Andrés Vicente Gómez. Pero
hai unha novidade que se nota no
resultado final: Rafael Azcona escrebeu o guión en colaboración co
realizador. E aqui reside grande
parte do acerto último do filme.
Azcona é un mestre e recolle á
perfeizón o mundo de Valle, sen
deixar nada esencial no tinteiro.
Pódese dicer, xa que logo, que das
cinco adaptacións anteriores é
''Tirano Banderas" a mellor.
O capítulo de actores contribuiu
tamén ao éxito do proxecto. Ben
eleitos e correctamente dirixidos,
son todos eles mestres na sua arte.
Gian Maria Volonté esta sobérbio
na sua recriación de Santos Banderas, ese tirano de "antiparras negras e corbatín de clérigo" que semella a transposición a imaxes cinematográficas da máscara do esperpento. Cheo de rexistos e versatilidade, perfeito na sua caracterización, a médio camiño entre a
desmesura e a contención, Volonté dá probas evidentes do seu talento xenial. Os demais actores
dan conta perfeita os seus cometidos, sen fisuras nen erros. Verguillas é un Juan Diego, sobreactuado pero convincente, Ignacio Lopez Tarso como Dominicano de la
Gándara, Patricio Contreras como
Zacarias o Cruzado, Fernando
Guillén como Quintín Pereda e,
sobretodo, Javier Gurruchaga como barón de Benicarlés, realizar
os seus cometidos con sobrados
recuros interpretativos, afortalando cos seus papeis, tan ricos na
linguaxe e nos acentos (mexicanos, chilenos, españoles, cubanos)
esta notábel adaptación que García Sanchez dirixiu e que moitos
coproduciron; tantos, que o capítulo de nomes para este apartado
ocupa un longo espazo nos títulos
de crédito o que, por outra banda,
informa das dificuldades económicas que houbo que superar para
pór en marcha o proxecto.
Tanto a imposibilidade de competir no seu lanzamento publicitário
cos millonários produtos iánquis,
como o evidente gregarismo de
boa parte dun público só mobilizado en funicón do anterior e a tímida e covarde política dos exibidores, son en grande parte os responsábeis de que esta nada rexeitábel
adaptación de "Tirano Banderas"
non teña acadado o éxito de público que, sen dúbida, merecía.•

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

xando o entorno físico, pero
tamén o socioe con ó mico.

As
posibilidades
da produción
.
propria

Ten a suficiente calidade, avalada xa
polo galardón
de mellor película de carácter documental que lle
concederon na
"Semana Internacional de
Cine Naval y
del Mar", de
Cartagena, para fixar ao espectador na
média hora que dura cada un dos
14 capítulos. Resaltar a beleza da
fotografía (o mar préstase) e a espectacularidade de algunhas ima-

/

A Pesca
Non é normal que a TVG se decida a capturar séries inéditas e ainda menos en caladoiros que lle debian de ser próprios. Seguindo coa
tradición doutras televisións, gestan moito máis do conxelado de
importación foránea. A série A
Pesca<!), que se comezou a emitir
o 15 de Febreiro, é unha desas raras inclusións en mares que se engolfan na própria realidade refle-

- - - - - - -..11

conta de discos llll--- - - -

Nueva
Música
Luis Delgado, Luis
Paniagua,
Gualberto,Suso Sáiz...
nomes de prestixio
entre a afeizón
minoritária ou
minorizada, que
acadaron ó longo da súa
traxectória unha escala
de expresión con
persoalidade própia. Un
total de quince músicos
se suceden oeste disco
baixo o título engañoso
de Nueva música
española. Non é este o
espazo para debatir
sobre a lexitimidade de
tal encabezamento, pero
a idea de reunilos a
todos ten a súa
coherencia estética.
Pero todos adaptáronse
á ocasión para

Sen
desmerecer
a sua
realización
e factura,
o tema
tratado
concita
unha
atracción do
espectador,
sempre
oliando
cara 0 mar

participaren
neste putpurri, que non
se distingue
precisamente polo que
adoita caracterizar ás
mezcolanzas, pola súa
variedade. Pola contra,
neste disco as
variacións son mínimas,
e detéctase abundáncia
de sintetizadores,
programacións várias,
hypnotics, loops ... e
canta sofisticación
vostedes poidan
maxinar. No meio de
todo, un Jesús Añón
salienta cun pouco de
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aire natural; o seu tema
tén un título curioso:
Para muy interesados.
Polo demáis, a
diversidade de ritmos
permanece un tanto
eclipsada por mor da
todopoderosa
tecnoloxla, que
converte 6 disco en
idóneo para
peluquerías, grandes
armacéns e
nomeadarnente bandas
sonoras de montaxes
audiovisuais.
A gravación é iniciativa
dos seus editores, a
revista Nueva Música.
Pero, afortunadamente
para os seus leitores, o
contido das súas
páxinas é máis amplo
do que se pode escoitar
nestes temas,
especialmente
compostos para a
ocasión.•
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Fax. (981) 25 02 12

Sen desmerecer a sua realización e
factura, o tema tratado concita xa
de por si unha atración do espectador galego, sempre ollando cara o
mar, mesmo os do interior, con
múltiples visións: a do mariñeiro, a
dos tillos, a muller que agarda, as
peixeiras, subastadores, a dos emigrantes e emigrados, os pescantíns,
os paseantes, mareados e marean. tes, parados, reconvertidos dos estaleiros e obreiros á percura de
carga de traballo ... A cultura imposta por Castela de vivir de costas
ao mar só callou na oficialidade.
Nascida como unha coprodución
entre a TVG, CPI e as canles autonómicas, TV3, ETB e Canal Sur e
patrocinada pola multinacional galega Pescanova, A Pesca é un
exemplo de como hai fórmula para realizar outra televi ión que conecte co no o espectador e que e
inserte na sua cultura. O cen millóns de pesetas que custou a série,
repartidos entre as distinta canles
e o patrocínio fan a série competitiva en prezo fronte ás películas
importadas que someten ao espectador a un proceso de aculturización. O prezo aumentou considerabelmente ao rodarse nos cinco mares, asi como en máis dunha dúcia
de localizacións para cada capítulo. Este sobreesforzo pode traer os
seus froitos ao poder ser adequerida por outras televisións. Pescanova, con bon critério, reservouse o
direito de comercialización.
Outras séries documentais rodadas
só na Galiza, sen que por iso perdesen o seu valor universal, poderian realizarse cun custe próximo
aos 20 millóns de pesetas. Sabido é
que hai un público fidel ás séries
documentais, mesmo que proveñan
de terras e paises lonxanos culturalmente, e tamén que na nosa terra
hai múltiples aspectos a mostrar e
recriar e a investigar e, mesmo a
impedir que morran no esquecimento. A TVG non e tá a cumplir
ax.eitadamente este cometido.
No debe de A Pesca, podería elle
anotarse o exceso de didactismo
dalguns capítulos que rachan o ritmo narrativo próprio da série.
Noutros capítulos tamén sobrancea
a pesca, o peixe ou as artes sobre
os principais protagonistas, os pescadores. As próprias condicións de
rodaxe, ou os custes, puderon impedir que, en ocasións, o acto de
pescar apareza en todo o seu contexto e os pescadores se apresenten
como anónimos obreiros dunha cadea de montaxe sen vida e sentimentos próprios. Non se comporta
o mesmo un pescador cando consegue un bo atún, que un obreiro
de Citroen cando lle chega pota cadea de montaxe un novo veículo.
Ainda asi, pódese afirmar que esta
série é das millores, por non dicer a
millor, que estrea a TVG, tendo
moi pouco que ver con producións
como Os Viaxeiros da Luz por citar
só algun dos intentos que quedaron
en lérias ou brincadeiras egocéntricas. A pesca deberla de ocupar unha franxa horária moito mellor. •
A. EIRÉ
(1) A Pesca. Director Realizador, Ferrán
LLagostera. Guionista: Juan Carlos Arbex.
Coprodución TVG, CPI. Patrocínio Pescanova. 14 Capítulos de média hora. Emítese
na TVG os Martes ás 23,05 h.
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Fillo de emigrantes de Caritel en Portugal, Carlos Gons;alves é un pintor
galego (tamén portugués?) que perco"'."
rre un itinerário que o regresa a Pontevedra, para despoir ir a Madrid na
compaña do notábel pintor Angel

Cerviño. Compatibiliza ali o estudo de
Belas Artes cunha chea de oficios,
procurando un camiño á sua expresión pictórica. Vida e traballo van xerando unha obra sólida, composta
con materiais recollidos da realidade
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tanxíbel e da soñada, ordenadas
segundo as reglas clásicas do
equilíbrio e da harmonia. N este mes
expón a sua obra, contrastada nunha
chea de exposicións, na Galeria Trinta de Compostela.

Carlos Gon~alves
'Hai un cadro f óra e outro que se pinta devagar no teu interior'
unha luz que cai sobre eles e daquela vas montando unha história
a volta deles. Vaise estabelecendo
un paralelismo entre o cadro que
tes na cabeza e a realidade, o cadro primeiro constrúese na cabeza, por isto a figuración ten moito
de conceptual. penso que é importante este asunto: hai un cadro no
exterior e outro que se vai pintando devagar dentro de ti.
Cales son os critérios que utiliza
para resolver cada tema cunha
determinada técnica?
Un tema é unha fonte inesgotábel
de tratamento, porque ao traballar
o tema con diversas técnicas hai
unha profundización no obxecto,
obtendo matices diversos e maiores graus de subtilidade. Por
exemplo, teño pintado, debuxado
e gravado alguns arenques e peixes, achegándome a eles con distintos pontos de vista conceptuais
e formais para sacadle todas as
posibilidades plásticas. Ao tratar
asi un obxecto deixa de ser un obxecto e pasa a ter vida própria.

• FERNANDO FERRO

Desde os primeiros momentos a
sua acción artistica percorreu os
vieiro da figuración. Cales fo.
ron as razón de ta decisión?
on emp re foi a figuración o
meu meio de expre ión. Cando
cheguei na mocidade á miña aldea
de Caritel atopeime con atranco
de todo tipo e o principal problema era como expre ar a realidade
que me rodeaba, como levaba a
unha tea, a un papel. Quería dicer
moita cou a e non abia como
facelo, non habia me tre nen e cola como agora. Comecei mirando libros de artistas portugueses, Xúlio Pomar, Manuel Riveiro
de pavia, e brasileiros, Cándido
Portinari. Baixo a influéncia de
Léger e outros artistas cubistas fixen unha especie de cubismo que
non me levaba a nengures porque
tiña grandes dificuldades co debuxo que non podia resolver e para
min a parte debuxística na obra
pictórica é fundamental.
No ano 73 marchei a Barcelona e
atopeime cunha exposición de Tapies que me influiu notabelmente,
e de volta a Caritel púxenme a traballar na arte matérica, usando
areas, pegando obxectos nas teas,
etc., mais era un camiño satisfatório. Posteriormente interesoume a
figuración porque púñame perto
da realidade que eu queria expresar. A inquedanza pola arte figurativa veu do coñecimento da obra
de artistas que estaban moi comprometidos políticamente como é
o caso de Xúlio Pomar ou Cipria-

no Dourado. Tamén a obra de Goya foi importante para min, e copiei con grande interese as séries
de gravados "Os desastres da guerra" e "Os caprichos" pola sua
forte expre ividade. Máis tarde, tivo moita influéncia en rnin unha
expo ición do pintor mexicano
Xo é Luí Cueva que vin no Bairro Gótico de Barcelona, o seu expresionismo cheo de rnonstros e
figura deformes estaban denunciando a realidade social que se
e taba a viver en E paña e Portugal. Esa era a forma de expresar
todo o que un leva consigo e preci a botar fóra, coa arte abstracta
non podo liberar os fantasmas que
levo dentro.
A sua obra recolle un abano de
obxectos e situación moi diversas: bodegóns, paisaxes urbanos, composicións de interior,
retratos. Como xurde o tema
dos seus cadros?
Xurde dunha forma espontánea e
ás apalpadelas. Moitas veces cando comezo unha obra non sei como vou resolvelo, nen tan sequer a
técnica ca que vou traballar. Nunha paisaxe industrial, nun sinxelo
sillón derramado, nun determiñado
aceno hai algo que te colle, pensas
nel e ás veces queda pairando no
ar até que de novo te atrapa ..
Non hai unha premeditación, oeste aspecto son un pouco caótico e
inseguro, non teño método, quizais debería telo, mais non o teño.
Un motivo xurde da convivéncia
con el: no estúdio teño uns chapeus pendurados do percheiro, hai

Premeditadamente non teño un
plano para resolver cada motivo e
moitas veces fago uso dun ou doutro procedimento por ver que resultado dá, cada técnica ten as suas
limitacións e produce sucesos diferentes que hai que explorar. No
conxunto da miña obra merece un
cornentário particular a técnica do
gravado, que para min está moi
perto do debuxo e ten moito de artesanal, e algo que me interesa especialmente na produción plástica.
Un asunto gravado de diferentes
for:nas, cunha mordida moi forte,
agresiva, do ácido ou cun tratamento lene, tanteado oferece a posibuidade de ver o obxecto transfigurado ainda que sempre se respeiten as pautas formais.

A fronteira coa literatura
A wa afeizon á literatura levouno a publicar algun conto, Perdi~o nos confins da noite (Edicios do Castro/ 1980), e escrebe
de cotio. Hai sensacións para ser
narradas e outras pintadas?
Nunca sei o que ten que ser escrito
ou pintado. Sei que hai cadros que
nacen dun conto, dun poema, de
aspectos da vida relatados e tamén
hai cadros e gravados que son auténticos poemas, ambos os dous
mundos están moi perto un doutro.
Sempre lembro a obra do gravador
italiano Luigi Bartolini, que foi un
formidábel escritor e a sua novela
"O ladrón de bicicletas" é unha
obra mestra da literatura.
Ás veces peco dun exceso de descrición nalgun gravado e nalgunha
pintura porque preciso darlle a ese
mundo un aspecto real, non só para a comprensión do tema, senón
porque hai cuestións subtis, poéticas na obra plástica que non podo
descoidar. O que ten que quedar
claro é que a imaxe nunca pode
ser a descrición dunha narración,
hai un movimento circular no que

un xera ao outro, nesta exposición
da Galeria Trinta eu quería apresentar unha série de sete poemas
do meu irmán Pedro Gonzalves,
acompañados de sete augafortes
meus que a completan, non puden

'Coa arte
abstracta non
podo liberar os
fantasmas que
levo dentro'.

facelo por falla de tempo.
Na exposición que agora apresenta na Galeria Trinta de Santiago hai vários exercícios de cor

sobre un mesmo motivo. Pretende con ese xogo tirarlle importáncia ao obxecto representado?
Nunca fun partidário da pintura
pola pintura, nen da arte pola arte.
Cando un está pechado moito
tempo no estúdio con determinadas cousas é posibel que se obsesione con certos temas, mais nunca deben ser só os aspectos formais os que te preocupen. Neste
caso concreto trátase de esgotar
un tema, ainda non sei onde vai
derivar e xa estou pensando en levarllo a un formato maior porque
coido que nesa série cornetín un
erro, quería soltar a man e ao mesmo tempo non traicionar a forma.
Estou metido dentro do rigor que
impón o realismo, que non escraviza, nen quer dicer meticulosidade, nen minuciosidade. Significa
facer unha obra ben estruturada,
ben composta, cousa importante
para mín, e tentan de arriscar dentro dese rigor todo o que podo e o
que sei arriscar.+
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•X. R. FREIXEIRO MATO

autor de As aventuras de
Alberte Quiñoi un home comprometido coa xente do seu tempo e
coa terra que o viu nacer, loitando
valentemente pola liberación dos
seres humanos oprimidos e pola
dignificación da Galiza e do seu
idioma, sumando-se asi á lista de
escritores que uniron a reivindicación da causa galeguista á loita
contra o caciquismo, a opresión e a
tirania. Como acontece cos mellores homes que esta terra leva dado,
coriciéncia social e conciéncia galeguista van nel estreitamente unidas, pois ambas derivan de unha
mesma raiz: a explotación do ser
humano, tanto no plano individual,
privando-o das liberdades básicas,
como no colectivo, negando os direitos do povo a que pertence.
Na defensa destes princípios idiolóxicos mostrou-se firme e contundente, sen se deixar vencer polas
dificuldades nen polas presións dos
poderosos ou a represión do mesmo poder, que actuou sobre este
humilde escritor-labrego con auténtica saña, facendo-o pasar en repetid as ocasións pola
cadea, tanto antes
de 1936 como despois da guerra civil,
e desposuindo-o a
perpetuidade da escola que con moitísimo esforzo conseguira, tras facer a
carreira de maxiste- .
rio por libre, mentres traballaba. Resulta realmente chamativa esa cruel represión exercida sobre unha persoa
que, ainda tendo-se
defrontado desde a
prensa local contra
o caciquismo, en
defensa dos labregos, e participado
das actividades galeguistas de Otero
pedrayo, Aquilino
Iglésia Alvariño e
outros, que ou ben non foron vítimas da represión, por renúncia aos
seus ideais anteriores, ou ben, sen
renunciaren a estes, foron sendo reabilitados posteriormente para o de-

cívico da sua vida exemplar e o seu compromiso
co país. Transcorridos xa amplamente os cen anos
do seu nacimento (1876) e camiño de se cumpriren
os vinte e cinco da sua morte, acaecida en 1972,
parece de xustiza pór de relevo o comportamento
ético e a entrega dunha dilatada existéncia, chea de
sofrimentos, ao servizo duns nobres ideais.

Vén de ser convocada unha nova edición do
prérnio de narrativa "Manuel García Barros", co que
o Concello da Estrada honra anualmente a
memória do seu ilustre fillo, coñecido
popularmente polo pseudónimo de "Ken
Keirades" . Mais, a pesar disto, talvez ainda nunca se
teña resaltado suficientemente o grande valor

Manuel García Barros,
un rebelde con causa
Sebastián Martínez-Risco no ano
1954 non dubida en expor-lle o
xuízo negativo obre o comportamento do seu primo Vicente Ri co a raíz da guerra civil. El me mo é consciente da sua maneira
de ser, cando lle escrebe ao mesmo interlocutor nunha carta de
1957: "E quizai s tivera eu a culpa, porque, pouco a pouco, fun
adequerindo a costume de rabu - ·
ñar, e apesare dos del oros os resultados que me tén dado , cando
vexo onde, ou en que, non me
dóu aguantado sin facelo ". Me mo ao ser nomeado membro correspondente da Académia Galega non dubida en criticar o pouco
u o que esta fai do idioma dopaí e a ua ineficácia. Tampouco
busca palabras eloxio a de compromiso cando a editorial Galaxia lle envia como regalo as suas
novidades editoriais, solicitandolle a opinión sobre as mesmas,
como se pode ver nesta carta de
Xaneiro de 1962, dirixida ao director da Editorial: "Pra min, e
coido que pra moitos mai , «Ü
crepúsculo e as Forrniga » é un
libriño bastante porco dunha
parearía repunante, en chi co de
gracia, na ua maor parte '. Moitos máis exemplo e poderian tirar dous eu textos escrito para
corroborar e te trazo e encial do
·sue carácter, que, se ben denota a
sinceridade e rectitude do eu
comportamente ético, tamén erve para explicar algunha da

sempeño das suas anteriores profisións como funcionários públicos.
Mais no caso deste humilde labrador e tomeiro, que conseguira unha
modesta praza de mestre na escola
pública sendo xa maior, tal reabilitación nunca se produciu, tendo
que pasar os difíceis anos da posguerra no desempeño dos duros traballos agrícolas, recluído e total. mente esquecido na
sua aldea, sen que
por iso se vise privado de ter que pasar novamente pola
cadea acudado do
gravísimo delito de
ler e difundir a
prensa que lle chegaba da emigración
americana.

Mesmo ao ser
no meado
correspondente
da Académia
non dubida
en criticar
o pouco uso
que esta fai
do idioma
do país e a
sua ineficácia.

Foi rebelde contra
a inxustiza e os
seus
ax entes,
opondo-se frontalmente a estes tanto coa pluma como coa acción individual e solidária. Ainda que débil de aparéncia, o
seu espírito era
f orte e o seu carácter valente e
decidido, pouco
dado a componendas e a dicer o
que o interlocutor queria ouvir.
Pola contra, era claro, directo e
mesmo pouco diplomático. Asi,
na primeira carta que cruza con

(Pasa á páxina eguinte)

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

Defensor do galego e crítico da Académia
Mais é através da defensa directa
do idioma galego como o autor pon
de manifesto, con máis asiduidade,
o seu amor e preocupación, ao mesmo tempo, polo país e a sua cultura.
Desde o seu testemuño persoal, vai
loitar constantemente polo uso e
prestíxio da língua galega. Xa nas
suas colaboracións en El Estradense e El Emigrado, publicacións que
dirixiu na Estrada, fixo uso habitual
da mesma, que será tamén a dos
seus libros publicados e mesmo inéditos, salvo o ensaio Divagaciones
\ 1 sobre lo discutible e indiscutible,
redactado en español en 1939 e asinado co pseudónimo de "Fulgencio
Tizón", ainda inédito, mais de grande interese e lucidez, demoledor
alegato contra a guerra, o fanatismo
relixioso e a opresión. A partir de
1927 comezou a inserir na portada
de El Emigrado estes coñecidos
versos de Victoriano Taibo, que en
• palabras suas "quedarán no Emigrado de entrefilete perpetuo": O galego que nonfalala lengua da, sua Terra,lnin sabe o que tén de seulnin é
merecente d' Ela. No ano 1929 participa nun certame literário celebrado en Pontevedra, sobre o tema da

exaltación da muller galega, con un
traballo intitulado Falernos na nosa
Fala, co que obtén o primeiro prémio. Nel fai unha exaltación xeral
do idioma galego, desbotando prexuízos .sobre o mesmo e tentando
estimular o seu uso por parte das
mulleres da clase média e alta.
Moitas son as ocasións en que o autor alude á cuestión do idioma na
sua correspondéncia e nos seus escritos, mostrando sempre interese e
preocupación polo futuro do mesmo. En consonáncia coas suas ideas
e co seu modo directo de se expresar, na primeira carta que dirixe a
Martínez-Risco, xa citada, recrimina-lle en certo modo o uso do español nos seus textos escritos, que corresponden aos primeiros anos de
pos-guerra, cando o galego estaba
proscrito na prática: "vexo que é
V de. unha persoalidade de outura
antre os ciudadans da devandita repúbrica anque n-un idioma que os
galegos enxebres ternos por alleo".
Cando, anos despois, se inteira da
viaxe do xa novo presidente da Académia Galega a América para dar
un ciclo de conferéncias con motivo

do diada Galiza do ano 1961, di-lle
por carta: "E eu, en nome de Galiza,
pol-a que levo traballando e sofrido,
pídolle, non que use o galego a decotío, como debera de ser, senon,
soiamente, que en algun dos aitos en
que teña que aituar, o que a Vde.
mellor lle pareza, fágalle un pouquiño de honor a lengua de Rosalia, de
Curros e de Pondal, que é a nosa, a
de Galiza". E non se esqueceu, ao
seu regreso, de lle enviar un emocionado abrazo por ter feito uso do
idioma do país: "Por iso, cando vin
que, polo menos nas xomadas do
'Centro Lucense' e do 'Lar Galego'
usaba V de. maxistralmente a nosa
lengua, como estaba soio, e a pesar
de ser cousa natural, púxenme a
apraudir, coma se estivera alí presente. ¡Unha aperta, D. Sebastian!".
Cando é nomeado correspondente
da Académia en 1957, nun escrito
do mes de Xullo intitulado "Xa que
son académico ... ", despois de indicar que o obxectivo da mesma debe
ser a respeito da língua "que non
haxa ningun nado na Terra ou fillo
de quen o fose que deixe de falala",
critica o pouco uso que os próprios

académicos fan dela, pedindo-lles o
compromiso persoal no uso constante do idioma galego. Pouco máis
adiante, en 1960, uns meses antes
do acceso á presidéncia do seu amigo Sebastián Martínez-Risco, noutro escrito que leva por título "A
maor abondamento'', insiste de novo nas críticas á Académia pola
cuestión do idioma, chegando a
propor, perante a ineficácia da mesma nesta tema, a actuación en favor
do galego á marxe da Corporación.
O autor é consciente do proceso de
deturpación do idioma, coa entrada
masiva de castelanismos, e da progresiva perda do seu prestíxio entre
as xentes do povo, alleas ou descoñecedoras do labor dos intelectuais.
Mais nesa necesidade de depurar e
fixar o idioma, que recoñece, o autor
desbota a idea de aproximación ao
portugués, que non acaba de ver clara, apesar da defensa que dela lle fai
algun amigo: asi o indica en carta de
1959 ao director de Galaxia, a propósito da publicación por esta editorial do libro Lua de Alén-Mar, de Ernesto Guerra da Cal: "Moi ben, sigo
falando por miña contra, moi ben

que se trate de unificar o dous idiomas, o noso e o portugués, pero ó rives da herexia en perspeitiva do
aportuguesar o galego que galeguizen iles, os portuguese , o seu que
sairía ganando moito". Esta idea vaina repetir en diferentes escritos.
Manuel García Barros foi un apaixonado defensor do idioma galego,
que amou intensamente ao longo
de toda a sua vida, como amou tamén a terra en que este se criou.
Por iso procurou que o primeiro
non morrese nen seguise polo camiño de deturpación en que se via
sumido, loitando pola sua mellora
e consolidación entre todas as capas sociais do país, como símbolo
da pervivéncia da Galiza como povo. A sua tarefa de escritor en galego está intimamente kigada a este obxectivo, como declara no prólogo da primeira edición da sua
obra Contiños da Terra: "Así saíron istes contos á vida das letras.
Pero eu propuxérame un fin coíles: o de afeizoar ó pobo á leitura
no noso idioma abríndolle camiño
a cousas de mais fondura pol-as
que era preciso facelo entrar".•
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causas dos problemas tidos ao
longo da sua longa vida.
Foi inconformista e rebelde, crítico cos abusos da autoridade, ben
fose eclesiástica, militar ou civil, e
consecuente cos seus ideais, aos
que nunca renunciou en busca de
proveito persoal. Preferiu o cárcere e as privacións antes que a humillación e a indignidade do renegado. A sua traxectória humana e
ideolóxica estivo marcada por
dous obxectivos claros: a defensa
da Galiza, sintetizada no seu idioma, e a defensa da liberdade e a
dignidade humanas, opondo-se
con todas as suas forzas ao poder
opresor que xa desde antes, mais
principalmente a partir 1936, as
negou. No "clima pezoñento" de
pos-guerra, como el mesmo o define naquela carta de 1954, busca
ares de liberdade na prensa de
América, o que lle ocasionará novo s problemas , explicitando na
mesma que a leitura e difusión de
tal prensa entre os amigos é "a
úneca meneira que me queda de
traballar poi-os meus mais fondos
ideais: Galiza e Libertá".
En El Emigrado de 24 de Marzo
de 1927 escrebe nunha das sua
habituais "Rexoubas": " ¿Compañeiro ? Compañeiros meus son namais que aqueles capaces de axuntar o seu esforzo ós que loitan polo ideal da terra nasa, os que sentíndose honrados en ser galegas
prodúcense como tales en todol-os
autos da vida ... " Durante a II República participará activamente na
defen a do Estatuto de Autonomía,
sendo elexido secretário do "Comité estradense pro Estatuto de
Galicia" e asinando como tal un
chamamento público, onde se le:
"Galiza, nazón ben detremiñada
pol-a xeografía, pol-a Hestoria,
pol-a raza, pol-a fala, n'outr'óra
grande e respetada conservando a
sua persoalidade, foi submetida a
Castela ... " Vai lamentar con frecuéncía a perda de tradicións e
costumes galegas e a importación
doutros alleos á nosa realidade,
vendo o perigo da desgaleguización da própria Galiza. Inclusive á
hora de facer o seu testamento tivo
presente a terra pala que loitou
tanto na sua vada; nun fragmento
manuscrito do mesmo le-se: "Hace
profesión de un entrañable amor a

Como acontece
cos mellares
que esta terra
leva dado,
conciéncia social
e galeguista van
nel estreitamente
unidas, pois
derivan dunha
mesma raíz:
a explotación
do ser humano.

Galicia, esta dulce tierra en la que
nació y vivió y en cuyo seno tendrá la dicha de reposar el sueño
eterno. Fué Galicia el objeto e ilusión de toda su vida, y a ella y a su
redención dedicó sus esfuerzos y
su profesión literaria. Por ello luchó y sufrió. Desde lo más íntimo
de su corazón deséale en el futuro
días de prosperidad y ventura".+
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Espiral Maior amplia a sua actividade
e anúncia cuarenta títulos para este ano
Un ensaio de Carlos Mella inícia as novas coleccións
•X.C.

Nacida como unha
editora adicada á poesia,
Espiral Maior aborda
neste 1994 unha radical
transformación da sua
actividade e prevé no
ano que andamos poñer
no mercado máis de
trinta novos títulos. Un
ensaio de Carlos Mella
("A falácia do
economicismo") e outro
de Ignácio Castro
("Lenda Penda") abren o
camiño desta mudanza,
que inclue tamén unha
colección barata de
poesia, outra didáctica e
unha quinta de
documentación
histórica.
"O libro de Mella, de saida inminente, vai sorprender polo calado
da sua crítica do capitalismo como
sistema económico", con entusiasmo polo filio que vai nacer Miguel
Anxo Fernán Vello, director literário de Espiral Maior, anúncia as
mudanzas que vai experimentar
esta editorial que en dous anos de
funcionamento puxo no mercado
xa vinte títulos de poesía. Editados
con especial agarimo, combinando
a edición dos nasos poetas maiores, García Bodaño ou Manuel
Maria por exemplo, e mesmo fomentando desde un prémio específico a rentrada de novos valores,
como Martín Veiga e o seu "As úl-

~

do. Tamén se
van incluir textos de Maximino Cacheiro e
Manuel Vidal
Villaverde". A
pergunta de se
vai ser unha colección de se gundo rango retruca Fernán
Vello "non vai
ser unha série B
a respeito da
outra colección,
senón que tratará de ocupar un
espazo novo:
incorporar li bros fundamentais da poesía
contemporánea,
autores novos e
xa consagrados
(un libro de Pepe Cáccamo vai
tamén en Illa
Verde) e tamén
~ peq uenos ensaios de poe¡2 sia". Os libros
< desta colección
"Hai que facer unha editorial profisionalizada, instalada na irán numerados
conci~nc_ia naci~nal g~lega'', afirma Fernán-Vello, director a man e incluirá
da editorial Espira/ Mator.
. ,
un texto ca11grafico
do
autor
sobre
unha
postal.
timas ruinas" Espiral Maior deixa
a exclusividade do terreo poético
Cultura e negócio
que mesmo asi será un eixo fundamental da sua actividade.
Espiral Maior modificou a sua estrutura de empresa como xeito de
"A poesía non é abandonada e vai
abordar esta ampliación de grande
sair unba nova colección de poecalado, constiotuíndose en Sociesia co título de "A illa verde". Sedade Limitada. Ademais das corán libros de produción barata,
leccións anteditas ten en preparacun prezo único (500 pesetas) e
ción as colecións Espiral Maiorserá un intento de facer unha coDocumentos, "con textos histórilección asequíbel a todos os leitocos de múltiple feitura e procedénres sen censura de custe, na que
cia, que terá como prirneiro título
se incorporarán traducións de poeCastelao na filatélia, incorporando
sía contemporánea universal. Vaiun selo que non chegou a imprense inaugurar cun título de James
tar a República" e Espiral MaiorJoyce, escrito durante a sua estánD idácti ca, que se abrirá cunha
cia na Itália que apenas é coñeci-

Il!DIPUTACIQN~:Ru••

unidade didáctica sobre Luis Seoane realizada en colaboración coa
Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (ASPO) completarán estas
primeiras cinco coleccións que a
editorial porá en marcha cun total
estimado de cuarenta novos títulos
no mercado neste 1994.
Fernán Vello considera que un
defecto xeralizado das editorias
galegas nacentes é a incapacidade
económica de combinar unha boa
edición cunha distribución e unha
promoción ben extendidas, "tentamos superar isto porque o proxecto nace unido a unha distribuidora, que é Artesa, que sendo
empresas distintas traballan moi
en comun. A distribución é moi
profisionalizada e no que atinxe á
promoción tamén nos damos conta que é o que envexan moitos
autores doutras editoras. Na colección de poesia xa procurábamos humanizar as relacións co
autor, porque quizais a miña condición tamén de autor-sofrinte
me faga coñecer ben esa faceta.
Para o éxito da empresa a relación co autor e a promoción dos
libros é fundamental".
"Unha editorial é unha indústria
cultural que non debe perseguir
satisfacer modas temporais, afirma Miguel Anxo Fernán-Vello.
Nós limitamos a nosa actividade e
por exemplo non irnos editar libros pensando no ensino, é dicer
non irnos editar libros pensados
cun obxecto predeterminado de
consumo e de beneficio imediato.
As leis de mercado dese sect-0r da
edición parécennos que mediatizan moito a actividade dunha editorial. Un outro critério é a instalación de Espiral Maior dentro da
conciéncia nacional galega e servindo ás necesidades que a nosa
cultura ten no plano editorial. En
definitiva: tentar manter o equilíbrio entre cultura e negócio". •
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O trinque

Convocatórias
Prémio Manuel García
Barros, Ken Keirades
O Concello da Estrada convoca a sexta edición do prémio de novela adicado
a Manuel García Barros (Ken Keirades), cunha dotación de 1.000.000 pta.
Poden concorrer todos os autores de
calquer nacionalidade que apresenten os
orixinais escritos dacordo coa normativa oficial. Os textos deberán ser inéditos, totalmente orixinais, e ter unha extensión mínima de 150 fólios mecanografados a dobre espazo. As obras han
de ser entregadas con seis cópias en papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografadas a dobre espazo, antes do
30 de Abril de 1994 na Casa do Concello da Estrada (Praza da Constitución l.
36680 A Estrada). Con cada orixinal
que deberá ser apresentado baixo lema,
adxuntarase en sobre pechado, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
asi como o título da novela. O prémio
poderá ser declarado deserto e os gañado res doutras edicións non poderán
apresentar obra algunha. O Concello resérvase os dereitos de publicación da
obra premiada en todas as línguas do
Estado español durante un ano. No caso
da sua solicitude por escrito, remesaranse aos autores os orixinais non premiados nun prazo de tres meses.

Curso de Iniciación á
Ecoloxia do INICE

L

O Instituto de Investigacións Científicas e Ecolóxicas (INICE) artella o Curso de Iniciación á Ecoloxia Mariña e
Terrestre (CIEMT'94), que terá lugar
do 27 de Marzo ao 3 de Abril, no Albergue de Gandario (Sada, A Coruña). O
curso abrangue diversas actividades: visitas a lugares de interese meioambiental, recollida de monstras para o estudo
en laboratório, técnicas para a preparación de diferentes coleccións, técnicas
de estudo do material de escolma, manexo de trebellos (biolóxicos e xeolóxicos) para traballo de campo e laboratório, e charlas teórico-práticas sobre vários aspectos do meio ambiente (contaminación, cultivos específicos, xeodinámica, incéndios forestais, plantas medicinais, etc.). O curso pon a disposición
do estudante unha série de materiais como claves e guias de campo, lupas binoculares e microscópios, cubetas de
monstra e disección, botes de recollida,
líquidos de conservación e recursos bibliográficos. O custo do curso ascende
a 10.500 pta., tamén se pode optar á
cuota de 24.500 pta. con aloxamento e
mantenza incluídas. As inscricións pódense facer até o 15 de Marzo no INICE: Diego Pisador s/N. Apartado de
Correos 82. 37080 Salamanca. Teléfono
(923) 26 45 39 e Fax (923) 26 43 07.

VI Prémio de
Xornalismo Luís Tilve
A Fundación Luís Tilve de Santiago
de Compostela, convoca o VI Prémio
de Xomalismo Luís Tilve, dotado cun
prémio único de 250.000 pta. para reportaxes que traten das políticas redistributivas e do estado do benestar. Poden concorrer ao prémio os artigos ou
reportaxes publicados, entre o 1 de Xa-

neiro e o 1 de Maio de 1994, en meios
de comunicación escritos ou audiovisuais, de Galiza, o Estado e de aqueles
paises onde estexa fortemente enraizada a colectividade galega. Os artigos
publicados na imprensa deberán de vir
acompañados dun exemplar do xomal
ou revista onde apareceu. Os traballos
difundidos a través da rádio, apresentaranse nun casete e acompañados do
guión por triplicado, xunto cunha certificación da dirección do meio na que
conste a data de emisión. No tocante
aos traballos emitidos pola TV, remesaranse nunha fita VHS, có guión por
triplicado e unha certificación da dirección onde conste a data de emisión.
Todas as reportaxes han de incluir o
enderezo e teléfono do autor e remesaranse á Fundación Luís Tilve (R/Xeneral Pardiñas 27, entrechan. 15701 Santiago de Compostela. Teléfono (981)
58 54 90). O prazo de recepción de pecha o 10 de Maio de 1994.

Prémio Café Dublin de
Narrativa Breve
O Café Dublin de Vigo convoca un
prémio de narrativa breve para orixinais inéditos, escritos en Língua Galega. Os orixinais apesentaranse en fólios DIN-A4 con 2.000 caracteres por
fólio, a extensión das obras debe de andar entre 50 e os 100 fólios. Os orixinais enviaranse por cuadriplicado, sen
identificación e baixo unha plica relacionada coa obra por un lema, antes do
13 de Maio, ao l Prémio de narrativa
Café Dublin. Café Dublin. R/Martin
Codax. Vigo. O prémio, 250.000 pta.,
será fallado por escritores e críticos sobranceiros, e dado a coñecer o 15 de
Xuño de 1994 no próprio Café.

Prémio literário
Concello de Rianxo
Admítense obras inéditas de tema libre,
en Língua Galega, e cunha extensión
máxima de 30 versos para a modalidade
de poesía e de 4 fólios para a de narrativa. O Concello estabelece 3 categorías
tanto para a modalidade de poesía como
para a de narrativa: categoria A premiada con 15.000 pta., para alunos da segunda etapa de EXB do Concello de
Rianxo; categoria B dotada con 20.000
pta., para xoves nados ou residentes no
Concello de idades comprendidas entre
os 14 e os 18 anos; e categoría C cun
prémio de 30.000 pta., para maiores de
18 anos residentes na Barbanza. Os traballos deberán de ser apresentados no
Rexistro Xeral do Concello, antes das 2
do serán, do 15 de Abril de 1994. As
obras virán identificadas por un lema,
que xunto coa categoria, figurará no traballo e no exterior dunha plica cos dados persoais, enderezo, categoria, e teléfono do autor. A entrega de prémios farase nos actos conmemorativos do Dia
das Letras que celebrará o Concello en
Maio de 1994. Maior información no
Concello de Ríanxo: (981) 86 00 75 e
(981) 86 00 76.

Prémio do I.B.
Francisco Aguiar
O Instituto de Bacharelato Francisco

Aguiar de Betanzos convoca o seu V
Prémio de Poesia e Relato Curto dirixido aos alunas de ensinanzas medias
da Galiza. As obras deberán vir escritas
en Língua Galega e inscreberse na modalidade de relato curto (tema libre e
unha extensión máxima de 1O fólios
mecanografados a dobre espazo) ou na
de poesía (un ou vários poemas cunha
extensión máxima de 100 versos mecanografados a dobre espazo). Os participantes poderán enviar os seus textos
mecanografados ao Instituto de Bacherelato Francisco Aguiar (Avda. da Coruña s/n. 15300 Betanzos. A Coruña.),
antes do 30 de Marzal de 1994. As
obras virán identificadas cun lema ou
seudónimo, que tamén figurará no exterior da plica onde se incluirán os dados
persoais do autor: nome, apelidos, idade, enderezo teléfono e centro no que
está matriculado. A dotación económica vai dividida nun primeiro prémio de
60.000 pta. para cada modalidade, e un
segundo de 25.000 pta., tamén para cada modalidadea; dous accesits de
10.000 pta.; e outros dous accesits de
10.000 pta. que recaerán nos alunas do
Instituto no caso de non obteren nengun dos prémios anteriores. O xurado,
que será designado polo Instituto, dará
a coñecer o seu fallo o mes de Maio.

Obras escolares sobre
escritores rianxeiros
Certame no que poden participar todos
os coléxios de primária ou EXB, públicos ou privados da Galiza, con traballos de aula realizados polos alunos
en Língua Galega. Cada coléxio pode
participar só con unha monstra dos
distintos traballos de aula, acompañada dunha memória do mestre ou mestres que dirixan o grupo e, se se quer,
cunha valoración dos próprios alunos
participantes. A valoración do xurado
atenderá á orixinalidade, adecuación
ao nível, interdisciplinaridade, valoración dos alunos participantes, e á memória sobre a actividade do mestre. O
traballos pódense apresentar no rexistro de entrada do Concello de Rianxo
(Praza de Castelao l. 15920 Rianxo),
antes das 2 do serán, do 4 de Abril de
1994.~As actividades apresentaranse
en sobre pechado. No exterior do mesmo figurará só un lema que se repetirá no exterior doutro sobre dentro do
que se farán constar: o lema; nome do
coléxio participante, enderezo e teléfono; nome do director ou mestre responsábel; nível dos alunas e o seu nome e apelidos para os diplomas. O
prémio consiste na visita e recepción
pola corporación municipal (50 alunos
máis profesores acompañantes) a
Rianxo durante a Semana das Letras
(transporte e comida gratuíto), un lote
de libros de escritores rianxeiros para
o coléxio, diploma para o coléxio a
máis os alunas, visitas ás casas de R.
Dieste e A. D. R. Castelao e outros lugares de interese do Concello. Os traballos premiados quedarán en propriedade do Concello que se reserva a sua
publicación parcial ou total por calquer meio. Maior información no
Concello de Rianxo: (981) 86 00 75 e
(981) 86 00 75.+

Televisión
Os Martes na TVG
emítese a série A Pesca.
Un dos mellares
documentais
ca-producidos por esta

televisión. Imaxes que
impresionan e que dan
testemuño do heroico
labor dos mariñeiros.

Anúncios de balde
• Familia catalá interesada en coñecer
a Galiza alugaria unha casa rural para o verán. Telf. (93) 210 71 53, perguntar por Carlos. Mellor polas noites,
contestador automático.
• Alúgase estúdio en Vigo. Con calefacción, áuga quente, soleado, céntrico, ideal para estudante. 35.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88.
•Emigrante, 38 anos, gostaria de manter correspondéncia amistosa con
muller de arredor de 30, que goste de
ler, pasear, da natureza, etc. Eloi Fonseca. Apartado 1.131. 08080 Barcelona.
• Vendo colección ANT de de o ano
1916 até 1972, editorial Nova Galicia.
(988) 46 08 81.
• Vendo duas pantallas acústicas
marca DAS modelo DS-10 de tre via ,
8 ohms., 40 watio , en madeira cor nogueira e de 56,5x27x22 cm. Garantizo o
seu perfecto estado de conservación e
funcionamemto. Entrar en contacto con
Moncho no (986) 29 86 95, polo serán.
• Fago traballos de maquetación.

QuarkxPress, Freehand, e Photoshop. Teléfono (986) 34 62 69 ou 22
30 48, pergumar por Paz.
•Vendo equipa para laboratório fo.
tográfico sen uso algun, ideal para
iniciarse nafotografia artística en B/N
ou cor . Inclue Ampliadora DURST M301; sistema porta negativos (24x36
mm.) con indicador de enfoque, tranformábel en cámara reflex; obxectivo
COMPONAR-C 3,5/50 mm. de Schneider; positivadora de contáctos de 35
mm. Paterson e lupa con aumento para
visionar negativos; tres curvas de revelado Laik (42x52 cm.) e duas pinzas de
laboratório niqueladas Laik. Dirixirse a
Mancho: (986) 29 86 95, ao serán.
• Desexo ter relación de amizade
amédio de correspondéncia en castellano. Gosto da música suave (boleros), da música clásica, José Carrera ,
Plácido Domingo, do cinema, e de escoitar a onda curta. Ludivina Valdés
Aymerich. Marques González 410, 22 ,
e/ Zanja y Salud. Habana 3. 10300 La
Habana. Cuba.
• Oferécese moza para traballar por
horas coidando nenos ou como empregada do fogar en Santiago. Teléfono (981) 56 52 54.
• Erasmos, traducións. Galego-cas-

tellano, 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 A ociación de
Amizade Galego-Cubana Francisco
Villamil, ou olicitao por correo. Vigo.
Poli carpo Sanz 22, 2 2 Oficina 1O, e
Compostela: Ruado Vi lar 29, 1ºB.
• Profesores titulados en filoloxia oferecen clases e traducións de bretón,
francé , galés, inglés e chinés, ao galego e ao ca tellano. Nativos da Grande Bretaña e da Bretaña. lntere ado
entrar en contacto con I abe! e eal.
AlgáJia de Abaixo, 20-2QSantiago. Teléfono (98 l) 56 07 69.
• Aluganse cuartos en Camélias (Vigo). Só rapaza , direito a cociña. Prezo
25.000 pta. individual, compartida
20.000 pta. Perguntar por Mari Carmen no (986) 42 14 54.
• Reporteiro ceibe, univer itário galego em Madrid, oferécese como articulista e/ou fotógrafo para publicación galega . Várias e pecialidade .
Teléfono (91) 429 67 07.
•Véndese re ista Nós. Perfecto e tado.
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 pausada individual ou en grupo a
prezos especiai para de cansar no entorno natural. Alimentación vexetariana e comodidade en ambiente rú tico.
Teléfono (986) 66 64 13 (Crecente).
• Aulas de língua e Literatura galega
ou e pañola, latín, francé , portugués e História, me tre licenciado.
Nivéi de BUP, FP e COU . Teléfono
(981) 20 1170e20 23 51.
• De exo inter-cámbiar corre pondéncia, reví ta , tarxeta po tai , elo
e almanaques de peto. Dirixir e a: Encarnación Duret Sotomayor. Caixa
Postal 3 . 134. Habana 3-103
• Mestre de E.X.B. con experiéncia
busca traballo relacionado co en ino: librarias, editoriai ... Teléfono
(908) 98 21 48. A Coruña.•

Música
Orquestra Sinfónica
da Galiza

Eulalia Solé

Interpreta o Concerto para piano e
oquestra nºl, Op . 15 de Brahms e a
Sinfonía nº9, en Mi menor Novo Mundo de Dvorak, baixo a dirección de
Víctor Pablo e có solista Grigorij Sokolov no piano. O Xoves 24 no Pazo
de Congresos da Coruña, e o V enres
25 no C.C. Caixavigo.

Eva Rivera Fraga

La Banda Trapera del
Río e Nicho Varullo
Por primeira vez na Galiza a banda de
barcelona que se anticipou ao punk. O
Sábado 26, ás 10 da noite, compartindo cenário con Nicho Varullo, na NASA de Santiago. Entrada 1.000 pta.

Orquestra Sinfónica
Nizhi-Novgorod
Concerto organizado pola Sociedade
Filarmónica. O día 21 no Centro Cultural Caixavigo.

Délio Domínguez

O grupo valenciano Maniática, o Venres 18 no pub Ave Turuta de Carballo.

O Venres 25, ás 10 da noite na NASA
de Santiago actua o cantaor de Xinzo
de Límia, na compaña de Xesús Pimentel (guitarra), Marcos Teira (guitarra) e Pedro Onieva (percusión). Entrada 800 pta.

Maria del Mar Bonet

Jazz Trío

Maniática

A programa Vigocultura' 94 comprende a actuación de Maria del Mar Bonet, para o día 19 no C.C. Caixavigo.

12, ás 11,30 da noite. Programa e reservas no Café Liceum do Prriño e no
Café Dublin de Vigo.

Concerto de piano, o dia 24 no C.C.
Caixavigo. Organiza a Socíedade Filarmónica.

Grigorij Sokolov

Con Toni d' Arco, Antonio Castillo e
Peter Delfinich . O dia 19, ás 11 da
noite, na sala Galán de Santiago.

A ópera La Bpheme de Puccini pala
Orquestra da Nouvelle Radio Polonaise o 19 e 20 no Auditório da Galiza.

Danuta-Jacket Niwelt
Harpa e violin. Odia 17, ás 8 do serán,
no salón de actos da Fundación Caixa
Galicia en Lugo.

Phoenix Brass Quintet
Quinteto de vento, actua o dia 22, ás
11 da mañá dentro dos Concertos didácticos para xovenes do Auditório da
Galiza (Santiago) .

Feliu Gasull e
Javier Mas
No Café Liceum do Porriño, o Sábado

O Auditório da Galiza, no seu ciclo
Xovenes intérpretes galegos, oferece a
actuación de Eva Rivera Fraga (harpa), o dia 24, ás 9 da noite.

Stephan Grapelli Trio
Jazz, odia 26, no C.C. Caixavigo.

Orquestra Sinfónica
de Tenerife
En concerto o Venres 18, ás 8,30 do serán, no Pazo de Congresos da Coruña.

Salzburg Chamber
Soloists
Interpretarán pezas de W. A. Mozart, o
Xoves 17, ás 9 da noite, no Auditó ria
da Galiza. Director: Lavard Seou-Larsen. Solista: Boris Belkin (violin). +
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Cinema.

Exposicións

Illados

A Cámara do Entroido

Arte precolombina

O Venres 18, ás 8,15 do serán, no Centro Galego de Artes da Imaxe (Durán
Loriga 10 baixo. A Coruña), estrean o
filme lllados que dirixiu Antonio Caeiro en 1993. A película ven ser unha investigación sobre a colónia penitenciaria que tras o sublevación de 1936, instalouse na illa de San Simón. Once
persoas relatan a experiéncia da sua estáncia durante catro anos e un día.

Alfonso Lubián e Lalo R. Villar
amosan as suas fotos do Entroido do
ano pasado na monstra A Cámara do
Entroido. Na Casa das Anes de Vigo.

Mostra da colección do Museu Barbier-Mueller de Xenebra. Até o 10 de
Abril na Sá Isaac Diaz Pardo do Auditório de Galicia en Compostela. De
Martes a Domingo de 12 a 19 h.

O Entroido

Fotografía
Decimonónica

Monstra artellada polo Museu do Povo
Galega, exposta nas suas próprias salas até o 26 de Marzo.

Na Casa de Galicia en Madrid estará
aberta até o 27 de Febreiro esta mostra
de fotos da colección Muruais da Biblioteca Pública de Pontevedra.

Ignacio Arrondo
Pmtura do 22 de Febrerio ao 7 de
Marzo na Sala de Arte Caixavigo.

Fotografia, até o 20 de Febreiro, no
Café Ardora de Vigo.

Organizada pola Escola de Arte Antonio Faílde e aberta até o 28, no Museu do Povo Galego.

Monserrat J uárez

III Bienal
de Artistas Galegas

Innisfree
O Luns 21, ás 8,15 do serán no CGAl,
pasan lnnisfree dirixido por José Luis
Guerín e subvencionado pola Generalitat de Catalunya. Un documental sobre
as paraxes irlandesas onde John Ford
rodou o Home tranquilo.

La Discrete
Os dias 21 e 22, no Centro Cultural
Caixavigo, a Alianza Francesa organiza a proxección do filme de Christian Vincent, La Discrete, en versión
orixinal sub-titulada en castellano.

Daniel Álvarez Canoa

Deseño Gráfico.
Deseño do Moble

O grupo de estudos sobre a condición
da muller Alecrin, artella a III Bienal
de Artistas Galegas, aberta até o 13 de
Marzo na Casa das Artes de Vigo. A
monstra conta con obra de Pilar Alvarez Pablos, María Alvarez, Oiga Arbones, Loreto Blanco Salgueiro, Berta
Cáccamo, María Xosé Díaz, María de
Felipe, Ana Fernández, Marta Filgueira, Concha García, Carmen Hermo
Sánchez, Yolanda Herránz, Menchu
Lamas, María Ledo Alcoz, Carmen
Nogueira, Menchu Outón Argibay,
Rebeca Padín, Rosalía Pazo Maside,
Teresa Pajares, Pamen Pereira, Cruz
Pérez Rubido , Elena Prado, María
Ruido, Cristina Sicilia e Rosa Veloso.

Alexanco

Monserrat Juárez na Nova Sala de
Exposicións de Caixavigo.
Páxinas coordenadas por

IAGO LUCA

de Marzo no Museu Provincial de Lugo. A monstra conta cun volcán a escala, 8 mecanismos interactivos que permiten ao público experimentar diversos
fenómenos, e máis 16 unidades gráficas
compostas de debuxos e fotpgrafias. Os
centros de ensino poden reservar visitas
para grupos no teléfono dó Museu Provincial de Lugo (982) 24 21 12.

Yolanda Herranz
Escultura na Galería Ad Hoc de Vigo.

Viola esencial
Pintura, até o dia 20, na Sala de Arte
Caixavigo.

Leningrad Cowboys go
Ame rica

Dezasete anos de pincura. Até o 26 no
Museu do Povo Galego.

O clia 23, ás 8,30 do serán no aud:itório
do Concello de Vigo, o Cine-clube Lum iere pasa Leningrad Cowboys go
america co-producida por Finlanda e
Suécia en 1989 e dirixida por Alá Kaurismliki. O filme trata dun grupo de rock
sen público e sen posibilidades comerciais que emigra aos EUA onde atopan
bares cutres e algunha boa relación.

Latidos da Terra.
Volcáns e terremotos

Rafael Plaza

A Fundación la Caixa e máis o Concello de Lugo presentan a monstra sobre
fenómenos sísmicos Latidos da Terra.
Volcáns e terremotos exposta até o 13

Obra na sala Aira Arte (María Berdiales 23 de Vigo), até o 25 de Febreiro,
de Luns a Ven.res, de 10 a 13,30 e de
17 a 21,30 h.

Un Abril encantado
O clia 24, ás 9,30 da noite, na Casa da
cultura de Boiro, o Cine-clube Barbaoza proxecta o Un Abril encantado
de Mike Newell.

O párroco embaucado
O Xove 17, á 20, 15 h., no Centro
Galego de Artes da Imaxe , estrean
con enlrada libre a cunametraxe Oparroco embaucado (Galiza 1993), dirixida por Xo Cario Soler. Intérprete : Víctor L. Mo queira, Mario Rol dán, Mónica García, Mela asal, Feli
Manzano, Xoán Cejudo e Carmen
Montero. O filme ven a contar a hi tória de Petardiño, un e perto cazador, e
Cuca, a ua dona, que argallan vária
trampa coa que cnganar ao parroco
do lugar, máis preocupado polos pracere terreai que pola salvación da
ánimas do eu humilde feligreses.+

Alejandro· Carro
Pinturas de grande formato expostas
na NASA de Santiago.

Teatro
Ultranoite ... de cine!
A NASA de Santiago organiza outra
noite de variedades, odia 19, ás J l da
noite (entrada: 700 pta. silla, 1.000 mesa). Desta vez inclue, amais das actuacións da plantilla da NASA, a apresentación do vídeo de Xurxo Coira, As
xoias da Señora Bianconero, con piani ta e efectos sonoros en directo.

Mon tra de Teatro no
Bairro de San Pedro
O Grupo de Teatro Bosco, Carauta
Teatro e máis a A. VV. A Xuntanza
organizan a I Monstra de Teatro no
bairro de San Pedro en Santiago. Será no Teatro do Centro Xuvenil Don
Bo co (Belvís 2), ás 7 do serán. O
Sábado 19, Couselo dos Salesiáns de
Lugo, presenta O Garabanciño; e o

Pintura de Monserrat J uárez, até o 21
de Febreiro, na Nova Sala de Exposicións Caixavigo (Vigo) .

O Porto da Coruña
Pablo Torné amosa as suas fotos do
Porto da Coruña, até o 28, en Jospe
(San André 41-43. A Coruña).

Material reciclado
Até o 26 de Febreiro, de 10 a 13 e de
17 a 20,30 h., na Casa da Xuventude
de Vigo. Cadros e títeres de material
reciclado en homenaxe a Alfred Jarry,
da man de Roger Saínz.

Terra de superfície
Obra de Xan Cidrás no Pazo de Mendoza de Pontevedra. Pódese visitar até
o 20 en horário de 18 a 21 h. de Luns a
Venres, de 12 a 14 e de 18 a 21 h. os
Sábados, e de 12 a 14 h. nos Domingos.

27

queolóxicos da Galiza ao tempo que
un homenaxe a Fermín Bouza Brey e
Florentino López Cuevillas. Aberta no
Edificio Sarmiento de Pontevedra.

Paula Paradeta
Acrílicos, até o 28, de 9 a 13,30 e de
17 a 19,30 h. de Luns a Venres, na
Galería Hispano 20 de Santiago.

Xentes de Quisqueya
Monstra fotográfica de Francisco
Garcia Cabezón. Até o 24, de 19 a 21
h., na Asociación de Solidaridade Galego Cubana Curros Enríquez (San
Andrés 26, 3º. A Coruña).

J. Sánchez
Pintura, até o 21 de Febreiro, no Centro Cultural Caixavigo.

Soños, angúrias e
pabcóns
Debuxos de técnica mixta da man de
Castro Couso, até o 19 de Febreiro,
na Galeria Sargadelos de Vigo.

Carlos Gon\:alves
Amosa a sua obra roáis recente, até o
27, na Galería Trinta de Santiago.

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

Paz de la Iglesia e
José Carrera
Obras de grande formato e marcado
carácter expresionista. Até o 28 de Febreiro, no pub Xentes de Vigo.

Xurxo Oro Claro

Fabiana Hermida

Pinturas mistas, até o 20 de Febreiro,
de 11a13,30 e de 17 a 21 h., na Galeria Ad hoc de Vigo.

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

Galiza: nas orbces
dunha cultura
Un percorrido polos xacementos ar-

Veiga Roel, fotografías

1954-1964
Até o 18, de l1 a 14 e de 17 a 21 h.,
no Pazo de Fonseca (Santiago).+

ActividadeS
Domingo 20, Carauta Teatro pon en
cena Cravos de prala. Xa en Marzo,
o Sábado 5, actua Teatro Anónimo
do Val do Salnés, con Laudamuco,
señor de Ningures; e o Domingo 6, o
Grupo de Teatro Tres co Romance
de Nicomicón e Adhelala de Blanco
Amor.•

Televisión
Delictos e faltas
O Sábado 19, en Butaca especial da
TVG, pasan Delitos e faltas (EUA
1990) de Woody Allen. Intérpretes:
Woody Allen, Mia Farrow, Seán
Young, Anjelica Huston, Martin Balsam, Darryl Hannah e Alan Alda. Nominada para tres Oscars e escollida para o Festival de Cinema de Berlin. •

Xornadas
sobre a ocupación

reabilitación da Casa Ocupada de
Santa Cristina.

A Asamblea de Okupas da Ria (A
Coruña) organiza unhas xornadas sobre a ocupación o dia 26, que comezan ás 11 da mañá na Casa Ocupada
(Camiño do Xabrón 7. Perillo, a 6
Km da Coruña) cun debate ao que
asistirán ocupas de Marin, Ourense,
Vigo e Compostela. As xornadas
completanse cun concerto en apoio á
Casa Ocupada de Santa Cristina de
Oleiros, coa actuación dos Mol, Os
Diplomáticos de Montealto, Frustradición, Spot, Xentalla, A Deriva
e Arde Sibéria. O concerto terá lugar o mesmo dia 26, ás 6 do serán, na
Praza de Liáns de Santa Cruz de
Oleiros. A entrada custa 500 pta. e
os fundos obtidos serán adicados a

O Marisqueo
na Galiza
As xornadas sobre o marisqueo na Galiza que organiza o Departamento de
Cultivos Mariños Isaac Díaz Pardo do
Grupo Sargadelos, na sala de conferéncias do Castro (Sada), oferecen a
conferéncia do biólogo Juan Poza
Bóveda, Planificación dunha explotación marisque ira, o dia 17, ás 7 do serán. Nestas xornadas, o dia 24, á mesma hora, Francisco Espinós, Asesor
técnico da Confraria de Carril, ha tratar as aplicacións dun novo sistema
de pre-engorde para moluscos. Maior
información no Departamento de Cultivos Mariños: (981) 62 39 54. +

í

Director:
Alfonso Eiré López
Presidente:
Francisco Carballo
Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.

ANOXVll • 17DE FEBREIR0• 1994

Ruado Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo).
Tel.: Administración , Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30*.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05.
Fax (986) 22 31 01 .

ANOSA TE

N2 609

-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TRES EN RAIA

Mário Conde convertido en meco do Carnaval

Foliqueiros engominados
•B. LAXE

N

o tardofranquismo celebrábamos o Entroido vestíndonos
de foliqueiros e percorrendo calexas
embulleiradas, camiños enlamados,
congostras entrolladas, pasares de regatos e carreiros asilveirados. Pola
estrada, a única que habia, andaba a
Guardia Civil e tiñan proibido disfarzarse. Tíñamos mesmo que escapar
da baiuca e montar o número en currales, tornos, palleiros
e nas grandes cociñas
de lareira.

din que en recordo do señor feudal e
dos seus recadadores, son menos contemplativos. Os Maragatos, con trapos
suxos de bulleiro, andan á percura das
persoas sen disfarzar. Pola tarde A Morena, espécie de vaca, sairá co seu toxo. As formigas serán tamén os castigos á transgresión dos mirantes. As
Pantallas tamén percorren as ruas en
busca dos que sairon sen disfraz. Se a
transgresora é unha muller, faránlle
múltiples requebros, se é un home,
obrigarano a convidalos a un viño.

No Entroido, as máscaras convertíanse en vagamundos que bebían
por unha palla ou cana,
aguantaban a risa, talaban con acenos e representaban os seus papeis nunha espécie de
teatro mudo. As noces,
castañas, mazás, chourizos, ovos, turriscos e
cartas se os habia, ian
todos ao saco.
A orde poñia a .máscara
principal. A Volanta nas
terras de Chantada, A
Morena en Laza,· as
Pantallas en Xinzo. Nada tiña que ver esta organización coa que impo ñ i a Franco desde o
Pardo e a Guardia Civil
desde o curteliño. A Volanta, acompañada polos choqueiros que avisan da chegada e polos
representantes dos distintos ofícios, impoñen a
sua dinámica bailando á
beira do Miño, como
Madamas e Galáns
executan a sua coreografía xuntos as ondas
do Mar de Vigo. Coas
suas reviravoltas de galanura demandan a contribución de todos aqueles que escapen ao estipulado: que non esteñan disfrazados. Se non
se aveñen, hai un castigo, as formigas.
Polas terras de Monterrei, Viana e A Límia, a arde antroidal impóñena os Maragatos, A Morena, Os Peliqueiros, Os
Boteiros ou as Pantallas. Nestas terras,

Mario Conde. El é a estrela nas coplas. Os raparigos andan co cabelo engominado, o nariz
de aguilucho, o porte
chuleiro e o traxe enloitado. _As compañas van
con uchas e "dan a sua
opinión/ que os cartas
hai que gardalos/ debaixo dalgun colchón".

Non habia desfiles, nen carrozas. Todo
o máis era a xente quen seguia aos foliqueiros nas suas falcatruadas. Cando
habia coplas, nos distintos testamentos
ou combates de Xenerais, os temas
eran locais ou cunha trascendéncia di-

CAMPIONAJO
Cotaredo, 6 - 15703 Santiago
Telf. e Fax: 981 - 58 95 34

O Carnaval en Galiza é a orden da desorde controlada desde o poder. Aparece o Fraga, o Felipe, mesmo Tejero,
que se converten en seres humanos,
asequíbeis desde a sua ridiculez de
carauta. Perden toda trascendéncia,
toda responsabilidade e conviven tranquilamente coas crises, cos arlequíns,
trapalláns, dados, xirasois, pizpiretas,
mosqueteiros, soldados de fortuna e toda
clase de calaña. Son
uns máis dentro da fauna. Pasan todos polas
ruas e os gardas paran
o tráfego. Chegan as
cámaras, os fotórgrafos, a orquesta coa sua
salsa, e todos a representar que representan. As cidades hai once anos que beben de
Tenerife, de Rio e, agora, de Telecinco. O que
faltaba!
Quen faltaba?, pergunta o xordo disfrazado
de orelludo.

WN AUMENlQ DE

ERICAMEL

recta na parróquia. Pero a chegada
dos meios audiovisuais mudou moitos
Entroidos, convertíndoos en Carnaval.

"E que todo o mundo
sen entere/ neste triste
Carnaval/ que non é o
mesmo ser famoso/
que ser un home cabal". "Tamén ternos
que dicer/ para que se
enteiren todos/ que
festexar o Entroido/
non é disfrazarse de
bobo". "Viva o entroido
daqui/ morra o de importación/ esquézanse
de Mario Conde/ e tamén da televisión". "Que vivan os foliqueiros/ e tamén a trangallada/ que morran os desfiles/ e tamén a festa importada/ Que
viva Xinzo e Laza/ e como non os de
Chantada".+

Garantes
do sistema
• XOSÉ A. GACIÑO

V

ixiar aos vixilantes, gardar aos
gardiáns, xulgar aos xuíces ...
Eterna cuestión, con personaxes que
semellan estar por riba de todos, controlándonos a todos, exercendo iso que
se deu en chamar o monopólio legal da
coacción e da violéncia, da represión e
do castigo. Pero, evidentemente, nada
-nen a sua preparación , nen as suas
oposicións, nen os seus nomeamentospode garantir a sua superioridade moral. Son como todos nós , con doses
máis ou menos equilibradas de virtudes
e defectos , e desde lago con moitas
tentacións, posibelmente máis ca o resto de cidadáns .
Xa que lago, non pode estrañar que alguns caían na tentación , ás vees con
resultados tan horríbeis como a matanza de Nigrán. Ou que os reflexos corporativistas -corporativismo de veteranos e altos cargos- afoguen unha voz
disidente, a dunha xuíz de Marbella,
Blanca Esther Díaz, que se atreveu a
denunciar e a tentar desartellar unha
trama de corrupción xudicial na que
podería ter estado implicado o mesmísimo vicepresidente do Consello Xeral
do Poder Xudicial , coa connikvéncia do
actual presidente do Tribunal Superior
de Xustiza de Andalucía (ilustre maxistrado que, cando o nomearon, declaraba aos xornalistas que non coñecia os
problemas da xustiza en toda Andalucia e que ia procurar inteirarse).
A xuíz ten que facer frente agora a
querela dilatória interposta por un dos
acusados de corrupción -un oficial xu dicial xubilado-, querela admitida a trámite polo Tribunal Superior con rapidez
digna de mellor causa, e á consecuen te suspensión nas suas funcións , dictada polo Consello Xeral do Poder Xudi cial, que coñece as posíbeis irregularidades dos Xulgados de Marbella des de o 87, por un informe do hoxe famoso Baltasar Garzón. Todo unha arañeira xurídica, que parece posta ao servizo da confusión, como para que os ci dadáns desconfien máis do sisema,
ironicamente tecida polos teóricos garantes dese sistema.•

VoLVER AO REGO

M

áis da metade (50,04%) dos
mozos bascos que debian
incorporarse á míli en 1993 declaráronse obxectores de conciéncia. As
cifras en Galiza non son tan altas (andan polo 30%), pero non son menos
importantes. E ademais están os insubmisos (os máis dignos, os máis
valentes). Son mozos que eren que
manterse firmes no pátio de armas do
cuartel durante tres horas, a pleno
sol, non os fai máis homes. Son os
que aborrecen a linguaxe de "por cojones" e "no seas niña". Son rapaces
que están en contra da violéncia veña
de onde veña (como se dicia antes),
quer dicer: veña dos sérbios ou dos
croatas que utilizan armas xermanas.
Os obxectores e os insubmisos comP,Oñen o carpo máis san da sociedade.
E unha vergonza que alguns meios e
alguns partidos, sen nengun argumento, traten de alcumalos de terroristas,
gamberros e outras lérias do estilo.+

