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Demite o Presidente do -.Consello da .Xuvéntude para denunciar que a Xunta
· quer desactivar esta institución

Mocidade contra o PP ~
O Governo
autonómico quer
reformar o Consello da
Xuventude para poder
adaptalo á sua política.
Emílio González, o
presidente deste
organismo, ven de·
demitir para denunciar
esta situación,
demandando
consenso para facerlle
fronte á política do PP
tendente a coutar a
participación pública
da mocidade,
consenso aoque se
manifestan dispostas
Xuventudes
Socialistas e Galiza
Nova.

ANXO IGLESIAS

O PP cuestiona tamén a Vitorino Núñez
Np hemiciclo do pazo do Harreo, o árbitro, Victorino Núñez,
volveu ser o protagonista durante o debate dos orzamentos-. Os portavoces da oposición colocaron as banderillas
resucitando a loita contra o novo Regulamento. Foron sen

MISS
OURENSE
Bieito lglesisas
Carro relatos policiais ambientados
no Ourense de finais dos anos 60.
Gumensindo Nespereira, un
policía paisano e enérxico;
enfróntase cunha cidade
dominada pola cobiza e o silencio.

embargo deputados do Partido
Popular os que intentaron clavar o estoque. Victorino Núñez
semella ter posibilidades nunha carreira de sucesión a Fraga na que di non estar. O certo
é que hai outros que non desexan que estea.
(Páx. 5)

Ricardo Collazo,
portavoz
dos CAF:
'Aqui,
como na· Franza,
o que nos
agarda é o paro'
Reclaman o direito a pensar., critican a pasividade
que se vive hoxendia nas
aulas, eren que a participación institucional está
eivada por un profesorado
en grande medida corporativista, pero sobretodo
coidan que a mobilización
é necesária ante o futuro
de paro que albiscan como un burato negro. Os
Comités Abertos de Faculdade (de Escala e Facufdade no caso de Vigo)
cumpren agora o seu décimo aniversário, acto que
veu a coincidir coa sua XI
Asemblea, celebrada o
pasado 25 e 26 de Marzo
en Poio.
(Páx. 14-15)

O SLG apreséntase no IV Congreso como
o sindicato hexemónico no campo
O IV Congreso do Sindicato
Labrego Galega, celebrado o
Sábado 26 en Compostela coa
asisténcia de mil persoas, serviu para esta central , maioritária no país, acometer o reto de
consolidar o seu crecimento -

dobrou o número de afiliados
en dous anos- e se converter
·nun interlocutor coa Administración central. Tamén se reafirmou na necesidade de loitar
contra a Política Agrária Comun.
(Páx. 7)

O Gil y Gil italiano trata
de reemprazar á Democrácia Cristiá
A Democrácia Cristiana, o partido que governou Italia desde
o final da 11 Guerra Mundial e
estabeleceu un extenso sistema clientelar co apoio do Vaticano e da Máfia, convértese
en oposición despois de 45
anos. A nova maioria de direitas chámase Forza Italia, a co-

alición que lidera Berlusconi,
sobre unha oferta monetarista
e un discurso de desconfianza
para a política do corte de Collar de Melo ou Ross Perot. Os
fascistas e a Liga rifan dentro
deste pacto de Estado, que se
promete ainda máis inestábel
ca o vaticanista.
(Páx. 13)

Duas horas foron abondo para poñer de
acordo ás delegacións de UG e BNG
Tras duas horas de reunión entre as delegacións de Unidade
Galega e do Bloque Nacionalista Galega, houbo un acorde para a integración da primeira forza ria BNG. As delegacións das

duas formacións confían nun
proceso sen atrancos, pero a
decisión dase por está tomada,
unícamente falta a ratificación
por parte do Congreso Extraordinário de UG.
(Páx. 9)

A Xunta non librou o 50°/o do orzamento do ano pasado até o mes de Outubro

O ' Instituto da Xuventude e a reformci
do Consello vias do· PP para desactivar
esta 1nst1tuc1on
•

•

•

#

HORÁCIO VIXANDE·ALFONSO EIRÉ

A imposibilidade de incardinalo na sua política ao realizar unha laboura meritória en relación a obxección da conciéncia ou
apoiar a folga xeral, levou ao Governo autonómico a tentar desactivar o Consello da Xuventude, ben polo afogamento
orzamentário, ben baleirándoo de competéncias. Ao mesmo tempo reducen as axudas ao asociacionismo xuvenil.
Os xornais franceses están a
contar con asombro como as
asembleas xuvenis que se están a celebrar por todo o país
superan en número as míticas
de 1968; como este movimento
asociativo conseguiu que Balladur suspendese o Contrato de
Inserción Provisional e, ainda
asi, os xóvenes non recuaron ,
e seguen mantendo a convocatória dunha grande manifestación estatal. O asociacionismo
xuvenil, din, está nun auxe só
comparábel ao do Maio do 68.
Mentres isto sucede na Franza,
na Galiza outro governo de direitas, está a tentar coutar as
organizacións xuvenis, adaptando a sua política neste eido
aos intereses de certos grupos
relixiosos cuxa expansión coincide coa da própria estrntura
partidária.
A demisión do Presidente do
Consello da Xuventude, Emílio
González, pretende servir de
aldabonazo ante o que considera "o intento de desactivar
este órgano que deberia ser vital para a participación pública
da xuventude galega". Tres son
os motivos que o levaron a tomar esta decisión: "o non darlle
por parte da Xunta a consideración pública e política que se
merece o Consello da Xuventude; o torpedeamento interno
por parte de alguns membros
da permanente e o intento de
impedir que fronte á actual crise do asociacionismo se unan
esforzos".
Emílio González afirma que "se
calei até de agora foi porque
pensei que era o millor para ten-

Desde o PP téntase desactivar o asociacionismo xuvenil.

tar sacar adiante o movimento
asociativo, pero é preferibel poñer ao Consello nunha situación
delicada a agachar a cabeza e
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deixar sen denunciar a política
do PP que, o que pretende é
precisamente acabar co asocia(Pasa á páxina seguinte)

delicada a agachar a cabeza e deixar sen
denunciar a situación",
afirma Emílio González

A edra da direita
A direita está pór en marcha unha penetración no
tecido social galega através dun partido dominante
(PP), confundido coas institucións que vampiriza,
tentando debilitar a sociedade civil, rompendo a sua
capacidade de reacción e rexeneración para impedir
calquer evolución contrária aos seus intereses.
Esta penetración no tecido social, cal edra rubidoira
nas paredes abandoadas dun vello pazo, unhas veces
é subtil, como o control que exercen sobre a case
totalidade dos meios de comunicación, ou sobre os
intelectuais amansados con prémios, traballos ben
remunerados, publicacións luxosas ou
asesoramentos. A maioria firma un pacto de non
agresión pontual ou localizado, que logo trascende
inevitabelmente a toda a sua obra e pensamento. A
liberdade ou é total ou non existe, por máis que
alguén pense que só cede unha parcela.
A direita na Galiza non 'ende a singularizar a sua
imaxe, emboscada quer na institución, quer no
galeguismo folclórico, mesmo amparada no tradicional
caciquismo ou no novo mercado institucional de
favores. Ainda asi, outras veces a domesticación é

perceptíbel máis facilmente, como cando através de
axudas ás cooperativas agrárias se poñen .ao servizo
(
da implantación dunha política agrária que as éstá
combatendo.
Múltiples asociacións (por exemplo Río Lor},
institucións principalmente de carácter relixioso con
múltiples ramificacións (exemplo: Mulleres Rurais .
Galegas); cursiños institucionais ou viciñais; planos de
actuación; oficinas dependentes da própria Xunta ou
empresas como o próprio Xacobeo-93, están fura que.
fura no tecido social até tradealo orzamentáriamente
coma toupeiras polas que podan circular a sua
ideoloxia de control sen oposición exterior.
Calquer reforzamento do espácio sociopolítico galego
atópase coa oposición da Xunta, calquer vertebración
social que cobre vida sen biorto que as ate á sua
ideoloxia sofrirá os embates desestabilizadores.
Esta política de movimentación política podémola ollar
mesmo no plano propriamente institucional
autonómico, coa modificación do regulamento
parlamentar, coa minimización e supeditación do

lexislativo ao executivo (no último debate
orzamentário os conselleiros nen sequer defenderos
as suas partidas), pero, sobre todo, co acaparamento
ou simples esqueceme_nto de organismos (como o
Consello Asesor da RTVG ainda non posto en
marcha), e de outros como o Consello Económico e ,
'
Social, Consello da Universidade, Consello da
Cultura ...
Ultimamente dous feitos graves veñen a sumarse aos
anteriores.- Por unha banda a liquidación de facto do ·
Instituto da Língua para enroscarse no Instituto
Ramón Piñeiro, temerosos de que o inimigo xa
penetrara no sancta sanctorum do control lingüístico.
Por outra o intento de desactivar o Consello da
Xuventude que, mália a sua febleza reivindicativa, non
só lle puña proa á política da xuventude pola que a
direita quer comezar a sua reconquista ideolóxica,
senón que podia servir como xerme da participación
pública xuvenil, máis alá.do ámbito partidárioinstitucional .. Quer dicer, participación incon rolábel
pola direita.
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Coalición progresista para evitar a laminación do Consello
Segundo Emílio González a sae esa saída ten que vir dada
ída á situación de crise no Conpor un acorde entre os socialisEn definitiva, as organizacións
sello da Xuventude pasa pala
tas e os nacionalistas, integranxuvenis progresistas preseelaboración dun programa de
guen que non desapareza o
do aos sindicalistas e ás asoactuación que estexa xestiona- · ciacións progresistas 'que realConsello nen que "sexa laminado polas forzas progresistas.
mente traballan na sociedade".
do polo PP".
Con esa postucoinciden
Desde Ga/iza
ra
Subvencións
Nova tamén hai
tanto David Balsa, de Xuventua Universidade, a pretensión de clientelares
des Socialistas,
modificar o paA política de subvencións ás
a organización
como Bieito Lonorama legal
orgaoizacións da mocidade. _é
beira, de Galiza
que rexe tanto
discutidá sobre todo' polos secmaioritária,
Nova.
ao Consello cotores do nacionalismo. Ao remo ás asociacorte de dez millóns respeito
CAF,
recebe
os
"A ·dimisión ·de
cións, pero Biei- · do 93 que padecerá o Consello
Emílio foi un acto Lobeira tamén
menos
to de denúncia,
desexa que se
subvención que despexe o arco
pero é algo que
conleva a intenasociativo: "teunha asociación rnos
ción das organique consezacións progreguir
que
desapapróxima ao PP
sistas de buscar
rezan do Conseunha saída e implantada só 11 o as asociaindicou Bieito
cións pantasmas
en Direito.
Lobeira. É un
vencelladas ao
acto de responPSOE e ao PP".
s ab i lid ad e das
organizacións
A respeito das
de esquerda
condicións que
elaborar un programa de mínipon Xuventudes Socialistas,
mos co que pór a andar ao
Balsa dixo que "hai que excluir
Consello".
ás Nuevas Generaciones do PP
e á direita reaccionária e ter gaNa mesma direción manifesrantía de estabilidade durante
touse David Balsa: "coincido co
dous anos cun programa comBieito nesta cuestión, hai que
prometido co benestar nacional
buscar unha saída a esta crise ; da Galiza e a sua mocidade".

N
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consenso, non
lle valeu de nada a Emílio
cionismo xuvenil".
do Presidente
González. El foi
O presidente dimio primeiro Presionário afirma
do Consello
sidente do Conque "esta certeza
sello da Xuvenfoi o que me levou
da Xuventude
tude e non ser
a presentar a derecibido polo
quer servir
misión despois de
Presidente da
que durante me de aldabonazo
Xunta "por non
s es tivese que
ser consideratragar moita fel,
ante o intento
do persona graaguantar moito e
ta á poi ítica
até esquecer as
de desactivar
partidária que
miñas convicestá
a levar a
o
organismo.
cións".
cabo o Governo do PP, pésie
Memorial
a que durante
as eleicións tide agrávios
ven moito coiPero os intentos
dado en non
de non enfrontarse coa Xunta,
me pronunciar publicamente".
de exercer o seu cargo emarOs problemas de Emílio Gonzácado dentro dunha política de

(Ven da páxina
anterior)

da Xunventude (pasa de 30 a
20 millóns reais), cómpre engadirlle o descenso nas subvencións ás asociacións xuvenis e
o·reparto das mesmas.
En 1990 as partidas orzamentárias para as asociacións xuvenis eran de 50 millóns, no
92 eran de 48 millóns, no 93
de 46 millóns e no 94 serán de
39 millóns.
Ademais da diminución, Galiza
Nova denunciou o reparto que
se fai dos cartas, xa que pri-

obx~cción

man as razóns de vencellamento político e idolóxico.
D~ntro das asociacións políticas Nuevas Generaciones do
PP é a quemáis recebe no 94:
2.975.000 pesetas; seguida da
Organización Juvenil Española:
millón e médio; de Xuventudes
Socialistas, con 1.350.000 pesetas e de Galiza Nova, con
1.075.000 pesetas.

Dentro das asociacións estudiantis, o reparto é igualmente
arbitrário. Mentres os Com;fés
Abertos de Faculdade, organización maioritária na Universidade, ten unha asignación de
325.000 pesetas, a Asociación
Democrática Universitária, vinculada a Nuevas Generaciones e con implantación só na
Faculdade de Direito de Compostela, recebe 350.000 pesetas. A UDEGA, a asociación
estudiantil do PSOE, ten unha
asignación de 1.700.000 de
pesetas.
En canto ás organizacións xuvenis dos sindicatos, reprodúcense situacións semellantes
e, así, CCOO recebe 1.300.000
pesetas, UGT 1 .100.000 pesetas e USO 900.000 pesetas,
mentres para a CIG só hai
375.000 pesetas.•

fose pouco, neste congreso Fraga foi abucheado durante a
apertura palas persoas de Galiz a Nova e durante a clausura
polos insubmisos.

A demisión

A postura do Consello dándolle axuda legal á

J

Emílio González agarda que a sua dimisión sirva de aldabonazo.

lez comezaron cando un meio de
comunicación "recolleu unhas miñas declaracións afirmando que
era nacionalista, por máis que esteña integrado no Movimento Junior de Acción Católica'.
Nos primeiros momentos da

de conciéncia incomodou á Xunta.
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Esta situación levou a que a
Xunta tentase afogar ao CXG,
non librando o 50% da cantidade asignada polo Parlamento
até o mes de Outubro de 1993,
provocando deste xeito falta de
liquidez e graves dificuldades
para xustificar os cartas, supoñéndolles unha perda global de
máis de 5 millóns de pesetas.

andaina desta dirección do
CXG, o PP, cuxas xuventudes
pacta(an cos nacionalistas para /impar a corrupción dos socialistas, agardaba controlar
este organismo, sobre todo
desde a vicepresidéncia, ocupada por un membro · de Nuevas Generaciones.

Para o ano 1994 a situación
agrávase. Como primeira medida o PP suprime a partida de 5
millóns de pesetas destinada
ao capítulo de insumisión e outras modalidades de servício
militar. Tamén fai que o CXG
pague o seu próprio local, conve ttí nd o se así
no único organismo autonómico que non ten
Tres
os tei- Os problemas .
local oficial. A 30
tos que leva~o·n _, de. Emílio ': ·
de Marzo de
ao PP a mudar de :
·
1994 ao Conseestratéxia. o pri- ..I eonzále.z
1lo quédanlle 33
meiro a política
mi.1 pesetas en
comezaron
que o CXG está a
caixa· e moitas
levar no eido da
·"cando nun meio débedas , pois
obxeción da conpara cobrar a
ciéncia, pasto que
recolleron·
subvención de
o Consello da Xu1993 é preciso
ve ntu de estivo
as miñas ·
xustificar os gaspagando até agotos.
palabras
ra ao único avo-

~oran

gado que se enNova ··
decl'arándome
carregaba na G~Consellaria
liza neste tema. o . nacional-ista".
segundo foi o
Pero o PP deci. apoio explícito á
_de tamén remofolga xeral e a
. delar a sua políreunión cos sinditica do eido xucatos, que a Xunvenil para tratar
ta logrou silenciar
.
. . de ter máis prena case totalidaséncia neste sector povoacio-. de dos meios de comunicación.
nal, tradicionalmente copado
A terceira foron as conclusións
organizativamente pala esqueremanadas do Congreso . Gaiego
d a. Ademáis .de incentivar a
da Xuventude. Propostas que a
Xunta agardaba que avalaran
numerosas organizacións
a s.ua política pero tiveron un tor:i
ati.í11s ideolóx.icamente a un
amplamente progresista. Por se
(Pasa á páxina seguinte)
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Afogamento económico e político do Consello
por parte da Xunta
aclarar se houbo ou non desfalOs dous primeiros presidentes
co. O traballo de Bugallo serviu
do Consello da Xuventude titamén para tratar de sanear fiveron unha xestión marcada
pola controvérsia, ainda que
n ancei ram ente a Institución.
Conseguiuno a costa de granno segundo mandado foi candes estreiteces. Outro feíto dedo a polémica foi maior. Tanto
Xosé Blanco como Isidro Nieto
terminante do mandado de Bu(ambos arroupados polo
gallo foi a entrada da direita na
PSOE) funcionaron con relatiPermanente, algo indispensábel
va solvéncia debido a que
para levar a cabo o labor de limacodiron a liñas
peza e aclarade crédito para
ción das con tas.
manter en funDespois de Bucionamento a
metade
institución. Isa
gall o demitir, a
do presuposto
provocou que
princípios de
1993, en Abril
se disparasen
do 93
os gastos finanGonzález Nieto
cei ros e que,
foi nomeado suai nda non foi
nos seus orzacesor á frente
mentos, partidunha Permaaportado
das significatinente na que a
pala Xunta.
vas estiveran
direita perdeu
asignadas a espoder. Pero o
cargo de Emílio
te conceito.
González non foi
A Xunta sempre tivo como
convalidado pola Xunta até Outubro, a mesma data na que repráctica a demora na entrega
das subvencións, ainda que
cebiu 15 dos 30 millóns presuesta acentuouse cando o agopostados para ese ano. Sen pora demitido, Emílio González
der de representación real até o
Avión, chegou á presidéncia.
Outono e condicionado pala falta de recursos, González optou
Se Xosé Blanco non gozou do
pola continuidade na política
consenso, Isidro Nieto conseeconómica do Consello, pero
guiu ser levado aos tribunais
agora, cando o organismo ainda
acusado de malversación de
non cobrou os restantes 15 mifundos: 24 millóns de pesetas.
llóns, as cantas están case a ceContra del hai partidas sen
ro e, tras cobrar os seus traballadores, no banco hai 33.000
consignar e falta de facturas.
O caso está ainda en proceso
pesetas.
xudicial.
As dificuldades económicas
A chegada de Xan Bugallo á
non son a única nota negativa
presidéncia, a continuación de
no Consello da Xuventude da
Nieto, estivo marcada pola tenGaliza, a presenza de numerosas institucións pantasmas, natativa de limpar o Consello e

A

As Asociacións
Xuvenis
ven como
selles
recortan
as axudas
para realizaren
actividades

cidas ao abeiro tanto do PSOE
como do PP, ademais dun regulamento complicado, supoñen un atranco máis para o
seu funcionamento. Frente ás
organizacións pantasmas están as que operan realmente
na sociedade pero que, en
moitas ocasión, non poden acceder a estar representads no
Consello.
O sistema de quorum na
asemblea do Consello facilita
que esta se poda boicotear.
Cada asociación ten catro votos personais na asemblea, pero abonda con que acuda unha
persoa para que non poñan falta a esa asociación (de facelo
pode perder direitos no Conse1lo), e daquela cando determinadas opcións non queren que
haxa quorum tan que todas as
asociacións da sua família política leven a só unha persoa á
asemblea.
A facilidade de boicoteo, ademais de afogamento económico do Consello por parte da
Xunta, anula as suas posibilidades de fomentar o asociacionismo xuvenil.
No traballo de zapa é fundamental o papel de algunhas
organizacións e persoas cuxa
presenz§l no Consello é constan te. E o caso de Alberte
Brenlla, da mocidade de USO.
Brenlla supera os 30 anos, pero continua acudindo ás asembleas e xogando un papel boicoteador, segundo denúncian
membros
do
próprio
Consello.+
A. IGLESIAS
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(Ven da páxina anterior)
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sector do partido, tentan valei rar de contido real o Consello
da Xuventude . Primeiramente
un sector de Nuevas Generaciones pretende pór en marcha
unha iniciativa lexislativa popular para criar o Instituto Galega
da Xuventude, remedo do Instituto de Promoción da lgualdade do Home e da Muller. Ademais están a preparar a reforma da lei do Consello da Xuventude, aprobada polo Governo tripartito, para adecuala ás
suas necesidades.
De feíto, contra o que pudera
parecer, a criación da Consellaria da Muller e Xuventude ben
supoñer xa un cámbio na política da Xunta, valeirando de contido a Dirección Xeral de Xuventude, antes en Cultura, e pasando a maioria das funcións ao eido non específico da Consellaria, co Plano de Emprego Xuvenil como eixo central.•

O PP re·modelou ..
: a sua política
: xuvenil _para ter
:. máis .presenza
{ neste sector
: da povoación . ·
1

1

... :.r...1 _,

. •. ~,.L . . . . ~··· ~.:. ·-:=,
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P.ARLAMENTO

O debate dos presupostos resucitou as críticas ao ·novo·regulamento

A oposición a Vitorino Núñez tamén está no
Grupo Popular
• XABIER LÓPEZ / COMPOSTELA
orza mento

No hemiciclo do pazo do
Harreo, o árbitro, Vitorino
Núñez, volveu ser o
protagonista durante o _
debate dos orzamentos.
Os portavoces da
oposición colocaron as
banderillas resucitando a
loita contra o novo
Regulamento. Foron sen
embargo deputados do
PP os que intentaron
cravar o estoque. Núñez
semella ter posibilidades
nunha carreira de
sucesión a Fraga na que
di non estar. O certo é que
hai outros que non
desexan que estea.

de 1994
só ocupou
dous días
de debate,
frente

sidente deixou sen un último turno de réplica aos autores das
emendas, en contra do acordado nunha mesa-xunta de portavoces na que non estiveran nen
Vitorino Núñez , nen Vázquez
Portomeñe, nen o secretário do
órgao que dirixe a Cámara, Tomás lribarren.

Nesta sua segunda lexislatura
como presidente da Cámara galega -ben esquecido quedou o
seu pretendido desexo de deixar o cargo no ano pasado para
polemizar como un deputado
máis que semella ser o que lle
gosta- comeza a ser duramente contestado desde as bancadas do seu mesmo grupo , e
mesmo empeza a haber deputados do PP desexando pedir a
intervención do "patrón " para
que Núñez defenda mellar os intereses da maioria.

BNG e PSOE protestaron primeiro e, finalmente, abandonaron o salón de sesións. O pleno
foi interrompido, reuniuse a mesa-xunta e quedou claro que a
oposición tiña razón. Vitorino
Núñez pediu disculpas ainda
que falou de "acordo pararregula mentári o". O Presidente do
Parlamento recoñeceu "parte de
culpa" no incidente, que achacou a un malentendido.

Ferida aberta
No debate presupostário volveuse abrir a ferida do novo Reg ulam ento da Cámara, nunca
ben curada. O portavoz do
BNG, Xosé Manuel Beiras, acusou ao grupo popular de converter a Cámara galega nunhas
novas cortes franquistas, "só
para dicer amén". Das 889
emendas do PSOE e BNG que
chegaron "vivas" ao pleno só se
aprobou unha, pero isto non é
novidade: tiña razón Vázquez
Portomeñe cando recordou que
a maioria ten que primar sobre
as minorias e que a maioria non
ia governar cos programas das
mi norias.
A novidade chegou cando o pre-

O PP conseguiu sacar
adiante os presupostos sen modificar case
nada, coa cuantia gloanos
bal de 735.453 millóns
de pesetas, seri facer
caso das mob'ilizacións de estudantes
para reclamaren fundos para evitar o deterioro do ensino público
-foi só unha mobilización do Bloque, segundo o deputado do
PP Xaime Pita- ou
dos colectivos que
atenden a disminuídos
psíquicos. Os pagos
de interese da débeda
acumulada suman
máis nos presupostos
galegas para 1994 que os inves"Viva Franco!"
timentos de lndústria, Agricultura
e Pesca, segundo puxo de maniO orzamento do 94 só levou
festo Ceferino Díaz.
dous dias e medio de debate
frente aos cinco doutros anos.
En resume. O pleno do orzaPara Portomeñe houbo tempo de
mento serviu para ver a Manuel
abondo: 111 horas entre comiLópez Outeiral, deputado do PP
sións e p!eno. 0? portavoces da
pola Coruña e novo na Cámara
-oposición 'botaron en falta tempo:
-ten trinta anos e só uns pou"Teño exactamente, 2,7 seguncos meses con acta de peputados para defender cada unha
do-, tentando dar licións a Vitodas emendas", dixo Santos Oujo,
rino Núñez sobre a maneira de
do grupo socialista no debate do
levar os debates para garantir a
articulado .da lei. Beiras Torrado,
orde: "Esta presidéncia non nepola sua banda, calificou o debacesita licións nen de vostede
te de trucado e mutilado: "É menen de ninguén". Non tardaría
todoloxicamente imposíbel deXerardo Conde Roa, outro depufender as emendas no tempo
tado da Coruña e de Romay, en
que nos asignan", dixo, e amoinsistir nas críticas ao presidensou as suas máis enérxicas prote, que semella estar no hemicitestas. Nun momento da sua inclo "só ante o perigo". •
tervención , e criticando a aplicaaos cinco
doutros

Vitoríno Núñez vai pasar á história do parlamentarismo galego
como un presidente heterodoxo
que, lonxe de sobresair pola sua
celeridade para pór fin ás liortas,
entre os deputados ou os grupos
parlamentários, foi un dos principais responsábeis de moitos dos
conflitos rexistrados.

O debate plenário no que se
veñen de aprobar os presupostos xerais de Galiza para 1994
vai ser lembrado non polo feito
de os populares aceitaren a
vintecincoava parte dunha
emenda dos socialistas senón
pola rebelión de vários deputados do PP, entre os que sobresairon Manuel L6pez Outeira1· e
Xerardo Conde Roa, que se
atreveron a dicerlle a Vitorino
Núñez como debia dirixir os debates.

ción do polémico Regulamento da Cámara,
o portavoz do BNG dixo: "Viva Franco!", e
engadiu con ·sarcasmo
que tamén ese réxime
tora lexítim'o.

Pola sua banda, Vázquez Portom eñe deixou claro que o
acordo non terá máis vida que
a do debate de presupostos do
94 e que o Regulamento de ferro foi aprobado para cumprilo.
Ao seu xuízo, a distribución
dos tempos favoreceu moito
aos partidos da oposición, con
23 minutos cada un, frente a
só dez do partido do governo
en cada grupo de emendas.
Tamén criticou con especial
dureza aos socialistas, por estimar que sairon do pleno seguindo unha iniciativa do BNG.
Na sua opinfón os socialistas,
ás ordes de Ceferino Díaz, estiveron colaborando na construción da ''casa comun das esquerdas" cos nacionalistas como únicos beneficiários.
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A Xunta recorre a cesión. d.o

seo aportar unha· aíternativG
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do. O deplJtado· n~cion~lfs_ta --:l~ncio, supéditandg:-.os ·intere~·· ~n to~ft~-·as autonomías.
criticou . que-~ a _p.~st.wa do· G_o- - ses galegos aos intereses par- .-. .
No debate dos presuposto·s de '. berno galego se limite a ir le- . Marias CIQ.PP.
· · · .Pola>Súábanda; Feranndo Salgalmente en contra do acordo . ,
- .
.'
gadó; 'tamén do PSOE, consiGaliza ·pára ·1 994, os portavoces do grupo popular volveron . aceitado .por tod?s ·~as demais · Derrotismo da Xünta. _, · ·. derou qué o re_éurso de inconslaiarse da falta de autonomía. . comunidad~s sen ,oferecer un· · · ;: •·
titucionálidad.e "cerra portas"
financei~a. mentres o presid,en-. .:ha prnposta alternativa,
A xµfro .dé ~Ceferinp- Díaz, a - ' increment9 eta autonomía tite da Xunta,· _Manuel fraga; :da-· .. · .
:..: .. '. , ~ ·
_
postura .da X unta é:;·derrotista nanceira á corresponsabilidaba cónta dos acordes do con- .. _Francisco Rodríguez afirmou
porque ao· rexeitar-.o acordo di- · · de fiscal:" ~· ·
sello celebrado no pazo do Hóque o acordo da .ces·i.ón ~o ~ ··cjndo que· vai -beneficiar ás · ~o- .
.,
_·
rreo: o Governo.galego recurre
IRPF e malo e moi discrimina~ . rnuni_dades ·máis ricas renúnéia ~p~ra_. ~cadar ináis autonomía fidiante do Tribunal Constituciotório para galiza, mais estimou 'á loita · porque Galiza .teña un . ~ nané:eira para Galiza, o portanal o acorde para a cesión do
que o Goberno galégo• debeiía
crécemento corno .is demais·. voz do BNG, Xosé manuel Bei15 por cerito do IRPF ás comu.aportar a.lternativas non es- · ·"Admiten.que a economía gale- ·ras, vol:veu defender no pleno
nidadas autónomas, por enten- ' cudarse no non dun xeito que
ga vai ~ medrar .meRos que a
dos orzamentos a criación dun
der que· a fórmula só ber:iefícia
pode perxudicar ás · demais. O
rnédia española e rion f~n ·na- : ~Instituto de Crédito Gal ego e
ás comunidades lnáis ricas,
planteamento do Executivo gada contra a crise, como queda
criticou con dureza que a Lei
que vai contra determinados
lego, segundo e~te portavoz . de ·IT!anifesto nos presupostos · de pre~µpostos ·de 94 estea a
preceptos da Constitución e da
nacionalista, parece só eneaque vimos de aprobar", dixo.
modificar vários artigos da Lei
Lei Orgánica de financiación
miñado a fl,Jstigar ·a proposta
de réxime financeiro e presudas comunidades autónomas · que fai Cataluña neste eido.
Segundo Ceferino Díai, se a
postário, cando aínda non hai
(LOFCA), ·e que atenta contra
Xunta negociase de verdade
dous anos que se aprobou.
o princípio de solidaridade. GaEn versión do presidente e porno seu momento, o acorde
O portavoz nacionalista tamén
liza é agora á unica autonomía
tavoz de grupo socialista, Ce-. puidera sen mellor. Sen emacusou á Xunta de non empreque está contra o acordo.
ferino Díaz, a coincidénciá das
bargo, este portavoz considegar todas as competéncias que
ra que o Goberno do Estado
negociacións sobre o traspaso
de 15% do IRPF e a campaña
non está libre de culpa e
lle corresponden a Galiza na
Para Francisco Rodríguez, deelectoral para as autonómicas
achaca a Madrid "unha dilaConstitución e no Estatuto.
putado do BNG, a actitude da
galegas, o pasado mes de Oución excesiva" ·do proceso paNeste sentido, preguntouse onXunta parece ir só contra o que
tubro, fixo que os representande está a minoría "popular" no
ra negociar a nivelación dos
reclamaron "de xeito entusiasservícios mínimos esenciais
tes da Xunta non negociasen a
Congreso español.•
ta" moitas autonomías do Esta• X.L.
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DIAS
XOSÉ LOIS

• Escisión no PCPG
Un grupo de militantes do
Partido Comunista do
Povo Galego abandonaron
esta formación tras a
celebración, o pasado
Sábado 26, da sua IV
Conferéncia Nacional.
Segundo un comunidado
de prensa difundido polos
agora escindidos, lonxe de
culminar o seu proceso de
adecuación á nova
realidade nacional e
mundial, produciuse un
retroceso no seu proxecto
nacional e unha involución
política e organizativa, por
canto retorcede a
democrácia interna. Os
escindidos traballarán a
prol da constitución dunha
Alternativa Galega de
Esquerda que englobe ás
tres famílias comunistas
que operan no noso país.
Entre os que abandonan
partido están o ex
Secretário Xeral Henrique
Tacón , o ex Secretário de
Organización, Xoan
Hermida e o Secretário
Xeral do colectivo da
Mocidade, Pablo Cons. +

• Distúrbios en
Suláfrica para
impedir as
eleicións
O movimento zulu lnkhata,
tradicional aliado do Governo
racista de Pretória, protagonizou
o Luns 29 sérios incidentes co
Congreso Nacional Africano nos
que. resultaron mortas 30
persoas, zulues
maioritariamente, ademais de
se rexistar centos de feridos.
O Governo branco de De Klerk
procedeu a deter a 27 membros
do Congreso Nacional Africano
e a incautar armas. Tanto as
martes como as detencións
poderian ter unha implicación
política, detrás da que estaria a
tentativa ultradireitista de
impedir as eleicións .
democráticas de Abril.

•ACIG pede

igualdade
proporcional de
representación

Na vindeira semana está
prevista unha reunión a tres
bandas, lnkhata, CNA e De
Klerk, para tratar de pór fin á
violéncia en Sudáfrica.•

•

exército israelita
~ta a seis
palemnos da OLP

O Exército israeli disparou o
Luns 28 contra seis palestinos
militantes da OLP que ian
desarmados, causando a marte
de todos eles. As autoridades
aseguraron qe se trataba dunha
confusión, xa que dixeron que
pensaban que disparaban
contra extremistas. Ante esta
matanza, a OLP amenazou con
suspender as conversas de paz.
Israel monstrou o seu desexo
de que as martes non supoñan
enturbiar as negociacións.+

Ezkerra acordou disolver esta
forza política e só limitarse a
cumprir os seus compromisos
institucionais en tanto dure os
respeitivos periodos para que
foron eleitos os seus
representantes: un congresista,

• Unha conspiración detréls da morte de Colosio
A detención dun segundo home, Tranquilino Sánchez Vega, axente de seguridade do Partido
Revolucionario Institucional, no poder, confirma as teses apontadas nun primeiro momento polo
Exército Zapatista de Liberación Nacional. Os zapatistas afirmaron desde o primeiro momento
que existia unha conspiración arredor do asasinato do candidato priista ás eleicións á presidéncia da República. Luis Donaldo Colosio morria o 24 de Marzo na localidade de Tijuana, nun primeiro momento afirmárase que só estaba implicado de Mario Aburto Martínez.

•O Supremo
recoñece o
direito a declarar
contra a unidade
de España

O novo home detido estaria relacionado co xeneral Domiro García Reyes, xefe de seguridade
de Colosio, e sinala ao Estado Maior como xénese da conspiración. Os próprios zapatistas xa
adiantaran esta tese e aseguraran, ademais de condenar o terrorismo, que haberia un intento
de incriminalos a eles para xustificar unha acción forte contra o EZLN. Ante esta posibilidade,
os homes do subcomandante Marcos dixeron estar preparados. Na foto podese ver un cartel á
entrada de Tijuana no que se rexeitan ·as armas.+

Unha querella interposta no
Supremo contra Jon ldigoras
pala Asociación de Vítimas do
Terrorismo, por unhas
declaracións que calificaban
como apoloxia de bandas
armadas, terrorismo, últraxe á
nación española e ao
sentimento de unidade, foi
desestimada polo alto tribunal
por considerar que a liberdade
de expresión é a eséncia da
democrácia. Con esta senténcia
o Supremo recoñece o direito a
discutir a unidade de España.•

•A Asemblea de
Euskal Eskerra
acorda a
disolución

A Audiéncia de Pontevedra fixou para o
5 de Abril a vista oral polos sucesos acorridos durante a chamada movida do primeiro de Xuño de 1989, cando, tras un
polémico pleno, os concelleiros permaneceron pechados no interior da Casa
Consistorial mentres nas suas proximidades concretrábanse numerosos viciños e
guardas civis, que cargaron en repetidas
ocasións. Os encausados son os concelleiros da FPG, Mariano Abalo, Manuel
Caamaño e García Cordeiro e o edil de
Esquerda Unida, António Sangabriel. •

• Larsa quer vender
uns terreos ~ara
pagar débeClas
A dirección de Larsa e os sindicatos
UGT e CCOO veñen de acordar a venda
do inmoble da compañia no bairro vigués de Balaidos para destinar o importe da venda a cancelar ou minorar créditos da empresa.
Contra este acorde xa se manifestou a
CIG porque considera que os benefícios
da venda deses terreas deben destinarse á adquisición de novas instalacións
no mesmo concello e o resto para inves itr na pranta de Vilagarcia en facela
máis moderna e competitiva.•

•Os enigmas do
secuestro de Olot
Tras a inesperada liberación de Maria
Angels Feliu, a farmacéutica de Olot que
permaneceu secuestrada durante 18
meses, a família da recén libertada expresou o seu desexo de non remexer
máis o asunto e asegurou que non pagou nen unha peseta aos secuestradores para rematar co cautivério. Ainda asi
persisten múltiples enigmas, que van
desde a identidade e os motivos dos secuestradores, ao papel da família, asi
como das duas persoas detidas e dos
confidentes policiais. •

• Fraga ameaza aos
seus sucesores
Despois de dous dias de retiro en Poio,
Fraga apresentouse ante os xornalistas
para informar deste cuarto peche monacal. Pero os ánimos do presidente da
Xunta non debian de estar moi templados pois cando lle formularon a sexta
pergunta levantouse e deixou sós aos
xornalistas.
Antes xa tivera tempo de anunciar que
non se apresentará de novo a outras
eleicións e de avisar aos seus sucesores
de que non se dean moita presa "pala
canta que lles ten". Fraga afirmou que
nestes dias non se falou nada da sua sucesión, pero os diários do Martes afirmaban o contrário, ben por activa ben
por negativa. O .mal humor de Fraga semellaba vir dado por esta circunstáncia. •

• Paro do transporte
escolar
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O pasado 27 De Marzo, a .
Asembleia Nacional de Euskal

cinco parlamentários bascas, 58
concelleiros e un alcalde: O seu
principal dirixente, Kepa
Aulestia, non indicou a razón da
disolución, pero dixo que "o
éxito da política é saber
deixala".•

Nunha reunión celebrada o
Luns 28 entre o ministro de
Traballo, José Antonio
Griñán, o os Secretários
Xeral e Confedera! da CIG,
Fernando Acuña e Manuel
Mera, respeitivamente,
estes últimos reclamaron
igualdade no trato cos
demais sindicatos
representativos do Estado,
asi como manifestaron a
sua preocupación pola
posibilidade de que se
dean novos pasos na
centralización dos
convénios. Por outra
banda, Griñán invitou á
CIG a emendar os textos
de modificación do
Estatuto dos
Traballadores, que debate
o Senado.+

•O 5 de Abril será
vista a causa polos
sucesos de Cangas
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Cando os alunas volten das feiras de
Semana Santa poden atoparse que non
teñen transporte escolar. Asi o anunciou
a patronal deste sector, que alega, para
efectuar o paro, que a Xunta lles adebeda os tres primeiros meses do ano, máis
de dous mil millóns de pesetas. O Presidente Fraga, pala sua banda, dixo que
todo debia ser un erro, pasto que habia
dous consellos que xa talaran deste
asunto.•

GALIZA E M NDO
CONGRESO LABREGO

O

IV Congreso do
Sindicato Labrego Galego,
celebrado o Sábado 26 en
Compostela coa asisténcia
de mil persoas, serviu para
esta central, maioritária no
país, acometer o reto de
consolidar o seu crecimento
---dobrou o número de
afiliados en dous anos- e
se converter nun interlocutor
coa Administración central.
Tamén se reafirmou na
necesidade de loitar contra
a Política Agrária Comun.

Dobrou os seus afiliados desde 1992

O SLG enfrentou o seu c~o reto de poder

negociar en Madrid
•H.VIXANDE

A reeleición de Lídia Senra na
Secretaria Xeral -que antes se
denominaba Secretaria Portavoz- marca a liña de continuidade coa anterior dirección. A Dirección Nacional, máximo órgano entre congresos, aumentou
significativamente o número dos
seus membros e pasou a máis
de oitenta, dos que só 20 foron
eleitos no Congreso. O resto
son o resultado dun proceso pre
congresual que respeitou a representatividade comarcal en
función do número de afiliados.
A Dirección Nacional elexiu, de
entre os seus membros, unha
Permanente de 20 persoas,
frente ás 12 que compuñan este
órgano con anterioridade. O
cámbio nesta Permanente é
que unicamente a Secretaria
Xeral e a de Acción Sindical,
que recaiu en Xosé Manuel Puga, serán órganos con función
executiva concreta e asimilarán
as relacións exteriores e a organización, ainda que estes postos non desaparecen do sindi-

cato, só da sua Dirección. Os
outros 18 membros da Permanente non teñen cargo definido.
Un debate que provocou certa
polémica foi o estabelecimento
de incompatibilidades para os
cargos de representación, que
non poderán exercer na labor
política, social ou relixiosa activa mentres ocupen ese cargo
de representación no sindicato.
En caso contrário deberán dimitir como representantes do Sindicato, ainda que non serán
apartados do órgano de dirección no que estexan. A regulación impede ir nas listas eleitorais sen perder a condición de
cargo de representación.
O dirixente Manuel Dacal situou
a polémica en intereses persoais que trataban de poder comnpatibilizar cargos, mais lídia
Senra recordou que todas as
forzas sindicais teñen unha regulación semellante. O que en
realidade sucede é que o SLG
precisa dunha autonomía dos
partidos e unha maior blindaxe
que evite ser vampirizado en

Empresa Xornallstlca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A.

Director: Alfonso Eiré López

Correspondentes: A. Prieto (A Coruña), Manuel Vilar (Santiago),
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momentos eleitorais polas forzas afins e cando os partidos
precisan reforzar as suas direccións comarcais.

Necesidade de
eleicións sindicais
O Sindicato Labrego Galega é
hexemónico na Galiza, pero a
falta de democratización no
agro impede a representatividade e o SLG queda fóra das me-

o SLG é
hexemónico, pero
a falta de
democratización
no agro fai que
quede fóra das
mesas
negociadoras en
Galiza e Madrid.

.

sas negociadoras tanto na Galiza como en Madrid.
Na Galiza o problema fundamental é a estrutura pouco democrática dos Consellos Reguladores, xa que o seu deseño limita o acceso dos representantes dos productores e prima a
presenza dos elaboradores e
distribuidores. A caída no prestíxio dos Consellos Reguladores
poderia estar a piques de forzar
a sua democratización, xa que a
sua función non se cumpre precisamente por ese desprestíxio.
No que se retire ao Estado, o
problema é que a non celebración das eleicións ·sindicais e o
feíto de as autoridades non recoñeceren aos sindicatos de
ámbito territorial, impede a presenza do SLG nas mesas de
negociación. O sindicalismo nacionalista basca e catalán deron
o seu brazo a torcer e integráronse en organizacións de obediéncia estatal, o SLG non, pero
as suas boas relacións coa COAG significan a cesión de postos negociadores en Madrid.

ANOSA TERRA
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Contado, esta situación non pode continuar durante moito tempo porque a COAG presiona para a integración -o SLG di que o
debate está aprazado ainda que
esta posibilidade non estexa na
cabeza de ninguén- e porque
hai unh~situación contraditória:
a negociac~ de cotio se produce sen a pre enza do-SLG e os
problemas non se resolven, ainda que se pretend~ apariéncía de paz social, e aquela as
mobilizacións continua .
O SLG acordou tentar pór''fin a
esta situación, ainda que non
decidiu de momento as accións
a tomar, pero en palabras de Lídia Senra, "non descarta mobilizacións".
Noutro plano superior, o SLG
decidiu seguir a loitar contra a
Política Agrária Comun e pola
renegociación do direito a producir desde unha perspectiva
dos pequenos e meios agricultores e con obxectivos de calidade que resposten ás necesidades sanitárias e non aos intereses das transnacionais . +
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CONFLITOS NOS CONCELLOS

Xosé Rodríguez Peña
'Apoiamos pontualmente ao alcalde de Ourense
para que non se paralicen os investimentos'
• CARME CARBALLO/OURENSE

O BNG ven de dar o seu
voto á equipa de governo
municipal de Ourense
para acdar a maioria
cualificada que a lei esixe
á hora da aprobación dos
presupostos cando nestes
se supera o 5% de crédito.
Os dous concelleiros
nacionalistas darán o seu
apoio pontual ao alcalde
socialista Manuel Veiga
Pombo, despois de este
sofrer o "revés" propiciado
polo tenente de alcalde
Xosé Luís López Iglesias,
afiliado ao sector
renovador do PSOE de
Galiza. López Iglesias .
decidiu facer a cambadela
aos críticos liderados en
Ourense por Veiga.
Un dos concelleiros do Bloque,
Xosé Henrique Rodríguez Peña,
lembra que xa recén entrados
no concello alá polo 91, "dixémoslle ao alcalde que nós non
estabamos dispostos a entrar
no governo municipal, pero que
non iamos ser nunca un obstáculo para impedir a governabilidade da cidade". "Hai que pen- ·
sar, sinala Peña, que mália ser
ción dunha casa particular en
Problemas persoais
esta unha cidade .moi conserva- . estrañas condicións, a contrata- ·
e
de poder
dora, a tendéncia vai cambiando
ción reiterada da empresa que
na medida en que a suma dos
lla construiu para obras municiA retirada de apoio ao actual alvotos da esquerda, mesmo das
pais, etc. Por iso esiximos unha
calde por parte de dous conceforzas que non acadaron entracomisión de seguimento".
lleiros socialistas, o de urbanisda no concello, supera aos vomo Xosé Luís López Iglesias e o
tos dos conservadores".
de Economía e Facenda, Cid
Sabucedo, é, para Rodríguez
"Cómpre, sinala este concelleiro,
Peña, un "claro problema de
unha inflexión clara na política
personalismos e de toma de poinstitucional. Co volume presuder,
porque en realidade no
'Veiga Pombo
postário do concello debe profiPSOE non se deu debate de
sionalizarse o funcionariado, e
fondo. Até Cid Sabucedo ven de
escolleu unha
non incrementalo en base a polídenunciar as irregularidades e
tica de amiguismos -o concello
política de direitas
os chanchullos do crítico Made Ourense ten arredor de 140
nuel Salgueiro Tizón ... lsto é un
e tradicional e
nominados, contratados por cancirco entre eles pero os cidales pouco transparentes-; pedidáns pagan as consecuéncias".
privatizo u todo ...
mos a informatización de todos
os servizos, unha mellar atención
Peña quéixase da actuació[l dos
até os encaros'
aos cidadáns, a ccmxelación dos
meios de comunicación. "E que
gastos correntes, o que benefisaiu na prensa local que o Bloque
ciaria o investimento e a redución
non apoiaba a construción do esda débeda pública.
tacionamento na alameda do Concello, pero non explicaron o por"En Xuño do 91, sinala Rodríguez
Sobre o cuartel de San Francisqué, e a xente pensará que estaPeña, estas esixéncias parecéco, "dixemos hai tempo que tiña
mos en contra da planificación urronlle demasiadas a Veiga Pomque negociarse e sen embargo
banística. Nós dixemos que non,
bo e preferiu arrimarse aos cen- · déronselle 125 millóns ao Minisporque un solar público coma ese,
tristas de Vitorino Núñez, encabetério de Defensq. que agora son
se se lle concede a unha empresa
zadas por Mosquera Bacariza".
irrecuperábeis. E un asunto ainprivada, Masesa, resulta que os
da non resalto. Falamos tamén
vendedores que agora tiñan resalTemas pontuais
da vella cadea de Ourense, pato o seu problema cos tenderetes
saron tres .anos, e agora descoda alameda e da praza de abasA tese dos nacionalistas baséabren que é municipal, pero setos, terán que competir cun mercase en que non queren paralisar
gue destartalada e en ruinas, sen
do privado e afundiríanse".
os investimentos en Ourense e,
o concello facer nada por poñela
dado que o crédito necesário
ao servizo dos cidadáns; o tema
A xuízo de Rodríguez Peña,
para realizar as obras previstas
das ribeiras do miño, nen que di"todo o que ven pasando vaise
este ano esixe unha cifra supecer ten. Veiga Pombo dicia que
reflectir nas próximas municirior ao 5%, decidiron dar o seu
ia colocar parrulos no Barbaña e
pais. Porque dubido de que o
apoio ao actual alcalde. Ao rexa ves ... O piaré que todo isto
PP sexa a alternativa, sabendo
mate de Semana Santa entreconverte á política municipal en
que amais o seu voceiro municigarán a Manuel Veiga unha lista
algo non críbel para o cidadán e
pal, Miguel A. Pérez, ven debode accións prioritárias. Tamén
pensamos que é necesário ratar á ruina á sua empresa e aos
peden un seguimento rigoroso
char con esa conduta".
seus traballadores, sen prexuízo
das obras e da sua concesión
nengun por estar el cobrando do
ás empresas. "Vimos denun"Veiga Ponto, sinala Peña, esParque Tecnolóxico 9,5 millóns
ciando as irregularidades nas
colleu unha política de direitas e
de pesetas ao ano, e, segundo
que o concellal responsábel de
tradicional, sen estabelecer cridenunciou unha central sindical,
vias e obras, Manuel Salgueiro
térios respeito da privatización
pretende tamén cobrar o paro
Tizón, ten caído e que amais
dos servizos e privatizou todo ...
como sócio afectado pola críse
todo Ourense sabe: a construaté os encaros".
da sua empresa".•

Allos e coellos
MANuELCAo

Ultimamente estanse a queixar os produtores galegas de coellos do baixo prezo dos mesmos debido ás importancións procedentes da China estase a converter no martelo destrutor de
grande parte dos sectores· e subsectores de produtos agrarios
na ária da UE. Boa parte da lexislación comunitária ten como
destinatárie aos países da Area Económica China e o Suleste
asiático pola competéncia desleal derivada dunhas condicións
sociais e laborais terceiro-mundistas. A facilidade para entrar
en mercados primários de produtos pouco elaborados está
criando contínuos excedentes nos mercados de bens que acaban por tirar os prezos e acarrexan a ruina imediata dos productores europeus.
O mantfmento de barreiras arancelárias é absolutamente imprescindíbel se se quer manter a produción autóctona anlgun
destes sectores xunto coa mellara das técnicas e unha maior
eficiéncia no uso dos recursos. Tamén resultará inevitábel a regulación das cantidades, via cuotas de produción, para podaren
manter as rendas dos produtores que queden no sector no médio e o curto prazo.
No verán do ano 1993 tivemos notícia de que España era a principal produtora de allos de Europa, produto do que vivían algunhas comarcas da Mancha e Andalucía. Pois ben, empezaron a
chegar importación masiva de alias de R.P . China a uns prezos
inferiores ao 60% dos comunitários, consecuéncia, en boa medida, do enorme diferencial de salários entre Europa e China.
A caída do prezo viña senda observada con preocupación polos
produtores e pola Comisión Europea que xa o 5 de Abril do 93
emite unha nota informativa na que se observa a competéncia
crecente do allo chines que leva á aprobación do "Regulamento
(CEE) 1859/93, de 12 de Xullo de 1993, relativo á aplicación de
certificados de importación respeito ao allo importado de terceiros paises" para seguir de perta as importacións de cada produto. O sistema de certificados permitiu coñecer que entre ó 23 de
Xullo e o 24 de Agosto solicítanse certificados por valor de
5.075 Tm frente ás 2.478 Tm durante todo o ano 1992. A desestabilización do mercado faise tan patente que España solicita á
Comisión o 26 de Agosto que se adopten medidas de salvagarda no sector dos allos a importación. Tal petición é recebida favorabelmente pola Comisión que aproba o "Regulamento (CEE)
2448/93, de 2 de setembro de 1993, relativo a unha medida de
salvagarda aplicáble ás importacións de allos orixinários da China" polo que se pechan as fronteiras ás importacións até finais
de 1993.
Este modelo da negociación no que se combina a boa comunicación entre produtores e representantes políticos e a celeridade con que reaccionan as institucións políticas e económicas
poderia ser útil á hora de buscar solucións para o problema dos
cunicultores galegas e europeus, polo menos no curto prazo. A
longo prazo unha solución razoábel só será posíbel coa consti tución dunha OCM para o subsector da cunicultura pois senón a
defensa ante os competidores asiáticos e dos países do leste
será imposíbel. •

----------------'O
mantimento de barreiras
arancelárias é absolutamente
imprescindíbel se se quer manter a
produción autóctona'
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UG aceita as bases fundacionais e o esquema organizativo do BNG

A integración de .Unidade Galega no Bloque
pendente só dun Congreso
•H.V.

Tras duas horas de
reunión entre as
delegacións de Unidade
Galega e do Bloque,
houbo un acordo para a
integración da primeira
forza no BNG. As
delegacións das duas
formacións confian nun
proceso sen atrancos,
pero a decisión dase por
tomada, unicamente falta
a ratificación por parte do
Congreso Extraordinário
de UG.
"Irnos ben, creo que o proceso
de integración de Unidade Galega no Bloque vai ser rápido", dicia Domingo Merino horas despois da reunión mantida o Luns
28 entre representantes das
duas forzas citadas para abordar
a incorporación de UG ao BNG.
Despois dunha reunión de duas
horas, na que se se aclararon al-

no Bloque. Merino observou unha posición semellante por parte da outra forza. Segundo Encarna Otero a aceitación do documento apresentado polo BNG
"abre os camiños porque desa
maneira non ten porque haber
novas atrancos pois que entra
dentro dos ·presupostos do proxecto comun".

O documento apresentado polo
BNG na reunión, e que indicaba
cales son as condicións para a
incorporación dos partidos á
frente, non ten discusión por parte de UG; "unha vez que decidimos entrar non hai nada que talar, está claro que aceitamos as
regras do xogo", indica Merino.
Domingo Merino ere que o proceso de

Integración seré rápido
guns pontos relativos ao proceso de integración, a Executiva
de UG analisará a reunión o vindeiro 7 de Abril e o Consello Nacional farao o Sábado 16.
Ambos encontros foran fixados
con anterioridade da reunión, o
que dá idea da disposición favorábel de UG cara a entrada

Até a actualidade o principal
atranco para UG entrar no BNG
era a estrutura frentista desta última forza, pero Unidade Galega
modificou a sua posición e tomou partido a prol da entrada,
iso facilitou que o acorde se producise tan rapidamente. "En realidade mudamos niso, pero en
todos estes anos as duas partes
cambiamos até achegarnos'',
asegurou Merino.

Condicipns dignas

opinen o contrário". Merino aludía a atitudes remisas que se
manifestaron contra a incorporación no pasado congreso de UG.

UG deberá aceitar, e aceita, os
princípios da democrácia, o nacionalismo, o antiimperialismo,
o anticolonialismo, o antimonoDe todos xeitos, unha das perpolismo, a defensa da paz e a
soas que acodiu á reunión por
xustiza social. Os militantes de
parte de UG, Francisco VillaUG terán os mesmos direitos
nueva, que no último congreso
que o resto: a saber, eleición
tomara partida contra a integrademocrática de
ción no Bloque,
representantes
manifestou a sua
intención de non
nos órganos de
dirección. A maio- Os sectáres
comentar nengun
res, a UG corresaspecto da reude UG máis
ponderialle, como
nión "porque ali
ao resto das fordentro chegamos
remisos
zas que están na
a un acorde nese
frente, dous possentido e non
á
incorporación
tas nos órganos
quixera rachar ·
no Bloque non
nengunha d·esas
de dirección.
normas para non
queren dificultar dificuldar
as neO proceso completarase coa ceas_
nego_e
_iac_ións.
gociacións entre
~ .lebración _ du.n .
_
as duas forma.
congreso extraorcións". Con esas
dinário que ratifipalabras Villaque a decisión en
nueva garantia a
entrar no Bloque.
sua boa disposi"Eu considero que
ción para contias condicións son
nuar o diálogo na
absolutamente dignas, pero
liña de ratificación do último
sempre cabe que outras persoas
mandado congresual. •

DO LIBRO BLANCO A HOXE, UN REPASO A EVOLUCIÓN .
IDEOLÓXICA DE CARLOS MELLA
B. IA:xE
Coincidindo coa xaneira de 1984 saia á
luz un libro no que se afirmaba que "en
vez de oferecernos unha alternativa de
desenvolvimento que reequilibre os defeitos crónicos que caracterizan a nosa dependéncia, non se nos presentan máis
saidas que o desmantelamento dalguns
dos nasos sectores básicos, sen que se
albisque amáis mínima compensación a
este esforzo".
O prólogo no que se facian estas afirmacións correspondia ao Ubro Branca do
Mantenimento e Desenvolvimento da Capacidade Industrial de Ga/iza. O seu autor

O economista Carlos Mella ven de apresentar en Santiago a sua
última obra: Afalácía do economícismo. O autor é candidato do
BNG nas vindeiras eleicións europeas
detrás da retranca e das algarabias dun
"político en excedéncia", percebiase unha crítica, que se podia resumir na frase: "un político galega, antes que político é (debia ser) galega", chegando á
conclusión de que "os galegas (verdadeiros), como o mítico Anteo, toman a
forza da Terra".

A crítica global do sistema no que se -convirte A Falácia do Economicismo ten moitos entronques coas obras anteriores; pero hai un fio conductor sempre latente que
é o componente societário da liberdade:
"non hai democrácia sen liberdade". No
seu último libro, Mella, remeda en certo
xeito o papel da Xeneración Nós, recollendo as teorías máis novidosas que se
están a dar no mundo científico, pasadas
polo cruxol do seu intelecto e da realidade
social na que se move, vértenolas nunha
obra de economía que ten como unha
das suas virtudes a de ser comprensibel
para as xentes leigas na matéria.

económico hoxe vixente está a producir e
a aumentar os desequilíbrios, e por primeira vez ameaza o equilíbrio natural
provocando xa sérios indícios de resposta (... )". Pero o capitalismo non pode facer outra causa: "ao empresário non lle
interesa tanto que alguén teña necesidade do que produce, como que alguén teña capacidad e para compralo (... ) O sobranceamento do económico sobre a actividade humana é puramente irracional.
O sistema económico, ademáis de producir mercadurias, ponse tamén á tarefa de
producir necesidades".

Na sua obra narrativa Bieito Bieito, concePero existe igualmente unha relación dibida cronolóxicamente antes de A Ga/ícia
recta con aquel libro publicado cando
Posíbel, Bieito, o protagonista, decatase
era vicepresidente e coa realidade acde que o seu ''triunfo" en Madrid fíxoo a
tual: "cando unha multinacional merca
sua costa, reencontrándose consigo mesunha empresa local, non o fai para apromo cando se reencontra coa Terra. Foi asi
veitarse do seu aparello productivo, secomo chegou á Galiza Posíbel, na que
nón para pechala: sabemos que está a
Mella xa abandona os medos que o ataA FALÁCIA DO ECONOMICISMO
aumentar a sua cuota de mercado (... )
ban ao pasado en Non Somos Inocentes,
Baixo capa dunha liberdade formal estáAo longo de cen páxinas Mella desenvole móstranos o seu nacionalismo aparentase a recoller o camiño paralelo ao dunha
mente espido de todo sentimento, raciove a sua laboura de comunicador e, coma
Dez anos despois o mesmo economista
plani.ficación coactiva absorvente (.. ) O
nalizado desde a economía. Mella afirma,
se nos estivese a falar do·viño na sua cae político publica A Falácia do Economisa do Foxo, desmonta - teses que hoxe · -factor dominante, o capttal non se topa
aqui xa sen rubor, que o desequilfbrio ecocismo. Para comprender este libro e os
nómico que padece Galiza ''ven causado · pretenden instaurar como axiomático o de · coutad.o, pero o factor traballo non ten
outros tres que Mella escribiu polo meio,
mobilidade".
que "vivimos no millar dos mundos posípala autocolonización e pala dependéncia
asi como a sua actual posición política, é
beis: o capitalismo é o millar sistema ecode intereses alleos: os axentes económipreciso lembrar aquel Libro Branca.
Mella afirma que hai que atapar unha
cos galegas aceitaron esa dependéncia.
nómico, e a democrácia é o millar sistema
saida a este sistema que cairá irremisiO desequilíbrio social
de organización da conviSe hai unha década criticaba a chamada
be lmente, porque nengun sistema foi
véncia humana".
ven causado pota submi- - - - - - - - - reconversión naval, coincidindo cos na- · sión
eterno. "Unha saida que non se atopará
ante o poder. O decionalistas tanto na desautorización da
no aperfeizoamento do sistema. Trátase
Mella critica a tarefa coloseq u i l íbrio político ven
política que levou adiante o PSOE, como
de cambiar os métodos de produción
nizadora, "unha espoliacasuado pola impoténcia
na análise do papel que o Estado lle
(... ). A liberdade do liberalismo no eido
ción racional das riqueda sociedade galega paasigna a Galiza, na Falácia do Economieconómico conduce á consolidación das
zas, tanto naturais como
ra traducir a sua identidacismo, descalifícase a todo un sistema
de en preséncia política".
desigualdades, o crecimento das meshumanas"; o critério de
económico, ao capitalismo, ao que lle aumas á negación da liberdade no seu
utilidade
"que
se
erixe
en
. . P 'b
gura a sua desaparición irremisíbel.
conxunto". Mella conclue cunha afirmaA G al 1c1a os1 e 1 que
critério definitório, mesmo
ción contundente: "a evolución do capidas relacións sociais e
aterece Mella ten un
talismo acabará destruindo os fundana toma e exteriorización
A EVOLUCIÓN DO PENSAMENTO
"benestar
personal
· · ,,.
mentos da sociedade capitalista". A evomaior", pero tamén "sados sentimentos"; o afán
lución da sua caida será agora máis ráde dominación "que non
A evolución do· pensamento de Carlos
be que todo n~n é ecopida porque xa non ten o contrapeso do
é máis que unha depreMella, polo menos tal é como se aprenom1a, que a vida ten un
marxismo que foi o que até agora lle
dación intelixente".
senta nos seus escritos, vai avanzando
sabor e que os galegas
obrigou a introducir "cámbios que actuad~sde o particular, até cons·eguir ideas
teñen dereito a saborearon como solución reformista".•
Afirma que "o sistema
globalizadoras. En Non Somos Inocentes,
la á maneira galega".
era Carlos Mella, Vicepresidente da Xunta
de Galiza, pero ese Libro Branca pasou
case desapercibido, vernizado polo azul
imenso do Governo do PP, (só A Nosa
Terra lle dedicou a portada e as duas páxinas principais), mentres os sindicatos
negociaban con Madrid e pactaban a reconversión. Carlos Mella ainda está doido
hoxe por esa "cegueira" sindical.

p ara comprender

este libro, asi como
l
a SUa actua
·
pos1c1on pol"'1ttca,
é preciso lembrar
o Libro Branco
d
e 1984
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A cultura empresarial ainda é remisa ante o idioma, segundo Hernández Soto

A construtora Covsa galeguizarase coas axudas
da Xunta
•H.V.

O empresá_rio Francisco
Hernández Soto
apresentou un programa
para normalizar o uso da
língua galega na sua
·
compañia, Construcións,
Obras e Viais, Covsa. O
plano-contempla o uso
integral do naso idioma en
todos os ámetos da
·
empresa, tanto internos
coma externos. Contará
coa colaboración da
Asociación de
FL1ncionários pala
._
Normalización Lingüística.
"O 'ano pasado apresentáramos
diante da Xunta un proxecto que
pretendia a normalización lingüística na nosa empresa ao
abeiro das axudas da administración a esta cuestión", asegura Francisco Hernández Soto,
ainda que recoñece que a contia das axudas non abonda para
cobrir todos os gastos que xenera este proceso: "a Xunta
paga unha porcentaxe do total".
O esquema normalizador de
Covsa está formado por un
Consello Asesor, no que están

·
informatizador e tópase con que
os programas informáticos están
en español e en inglés. "Ademais hai un labor de recolleita de
vocabulário específico da construción que tratar de incorporar":

integrados Francisco Fernández
del Riego, Vitorino Gutiérrez
Aller, Xesus Ferro Ru'ib"al e Bieito Ledo. A maiores, Covsa contratará, "durante as horas diárias que sexa preciso", a un
asesor lingüístico que se encargue de traducir ao galego toda a
documentación, os programas
informáticos e as clases de formación que recebarán os empregados da compañia.

Fundación
Ademais da galeguización de
Covsa, Hernández Soto ~~tuda,
xunto con outros empresanos, a
criazón dunha fundación para levar o galego ás empresas. Non
só hai un ánimo cultural , tamén
persegue ampliar o proceso normalizador, tratar de que a fundación medre, coa incorporación de
novas empreaas, e informar sobre as axudas que a administración concede a estas iniciativas.

Por outra banda, Covsa tratará
de actuar no mundo do mecenazgo no campo cultural, deste xeito,
e orientada polo Consello Asesor,
a empresa participará na edición
de libros, promoción de obras de
teatro e demais aspectos relacionados con esta cuestión.
"Xa estabamos a remitir en_galega as plicas e documentacións
dos concursos aos que concurríamos. lso sucedia cos concellos e as administracións públicas en xeral, no ámeto da Comunidade Autónoma, pero agora irnos facelos tamén coas empresas privadas, cos clientes e
máis cos proveedores", indicou
Hernández Soto. ·

"A sensibilidade a respeito do galega aumentou entre os empresários -asegurou Francisco Hernández Soto, pero só a determinados níveis. Neste sentido xa
non teñen problema en falalo ,
pero son remisos no canto de se
dirixir á administración e ao resto
das empresas na nasa língua. Hai
que ter en canta que o galego estaba á mance dos empresários e
costa traballo invertir a tendéncia".

Francisco Hernández Soto presidente de Covsa, di que 'o galego non só ten que
estar nas mans da cultura'.

De todos xeitos Covsa non poderá galeguizar toda a sua doempresas de fóra da Galiza, e
cum~ntación: "A interna si, pero . con esas teremos que seguir a
mantero español".
ternos relacións comerciais con

O esforzo galeguizador será intenso, xa que nestes momentos
Covsa está a acometer un plano

Hemández Soto explica a sua iniciativa dicindo que "o galega non só
debe estar nas mans da cultura".•

CRISE NO AGRO

Por inoperáncia ido seu Consello Regulador ·

Periga a denominación de orixe dos viños de Moriterrei
• XOAN CARLOS SILVA/VERIN
1

A atonia f:l a desinformación coa
que está/a funcionar o Cor:isello
Regulador dos Viños de Monterrei está a facer perigar a con- ·
solidación .desta Denominación
de Orixe, segundo está a denunciar repetidamente unha
Comisión cr!ada para defender
a continuidade do devantido organismo ., .A mesma Com:is.ión ,
responsabilizou do, p~rón G.1,0 __
Consello a esta instituCión, ademais da Consellaria de Agricu1- ·.
tura e _os Concellos de Monte-- .
rrei e Oimbra ..

O pasado mes de Nóvembro
misión, embaza a credibilidade
unha asemblea de viticultores
do Consello.
xa solicitara o c~samento do actual co·nsello e a sua substituO Conselleiro de .-Agricultura ,
ción por outro integrado "por . Tomás Pérez Vidal, ten coñecipersoas interesadas no desen - , mento das denúncias da Comivolvi m e-nto da-· viticultura de
sión e tamén. sabe .. por estas
Monterrei". Ademais das acusamesmas fontes do deterioro da
cións de inoperáncia, a ComíDenominación de Orixe pola falsión pola Defensa da Denomita de"xestión, polo atranco que
naci6n de Orixe de Monterrei · ·· s'ignifica no momento de abrir
acusa ao Consello Regulador -novas adegas e .polo -feíto de_
da contratación irregular dun adser descoñecido ante moitos vim i nistrativo
a áuséncia· dun
ticultores. Pero o coriselleiro íg- .
omoción e
norou as denúncias e acusou
plano detalladp _ge· pr_
despegue ·dQ ¿Sector,' algo f.ll:JS-,
aes própr°ios· Viticultor~S -qa ' Si- ~·
segundo os integrantes da Cotuación de atonia do Cohsello

e

os Concel los de Monterre i e
Oimbra, apesar do peso desta
actividade nos dous municípios ,
están a contemplar con indiferéncia as irregularidades que se
producen no interior do Con.sello Regulador e o seu esmorecim en to e a posibilidade que ,
acompañando a esta situación ,
desapareza a Denominación de
Orixe. Frente á posición destes
concellos, governados polo PP,
está a que mantén o de Castrelo do Val , que se sumou ás denúncias de inoperáncia do Consello Regulador e a pasividade
do PP.+

Regulador, algo que provocou a
reacción destes últimos , que
van celebrar asembleas para
acordar mobilizacións.
O Sindicato Labrego Galega situou toda a responsabilidade no
Consello, na Consellaria e nos
Concellos de Monterrei e Oim bra. Francisco Pérez, Secretário Comarcal do SLG, recordou
que, en 15 meses de existéncia, o Consello os viticultores
descoñecen o seu funcionamento e o seu regulam~nto ..interno e aeusou a Pérez Vidal de
complicidade. Segundo o SLG,

·un· simple azarfiXo que nos _nac.esen nesta part~ do mundo, no Norte, na zona dos privÜexios. Que
difer.ente sería se-nos naeesen no Sur, no chamado Terceiro mundo.
Pero os privilexios son así, aturden e-altean as conciencias e nos emborrachan coa ilusión do esque- cemento, porque o privilexiado empecínase en vivir ignorante da súa condición, sen lembrar que. a
.. súa abundancia aséntase no desposuimento dos outros.
Nesie cóntexto, a necesidade de solidariedade vai mais aló de ser un. xesto "xeneroso ou altruista" da
nosa parte. Debe ser·unha obfiga.
~---~----------------
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Parte das ofertas de emprego corresponden a axéncias privadas de colocación

O viacrucis··do parado
problema xurdíu cando comezaron a talar de que tiñamos que facer un exame' para determinar o
naso nível cultural. Se superábamos a .devandita proba poderíamos entrar na sua base de datos.
Polo direito de acesso ás probas
tiñamos que aboar 1.800 pesetas
por cabeza".
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Magdalena reco.ñece que nengun dos convocados reaccionou
nese momento , "É que o tema
das pelas dixéronno ademais de
pasada, como quitándolle importáncia".

..

e

saber de quen fi;árse
de quen non. Grande
parte dos mozos que
responden a estes ·
reclamos din "acudir a
todas e despois decidir".
Outros, moito máis
radicais, confesan
confiar máis "en
colocarme atraves dun
amigo que atraves dun
xornal". A maioria das
situacións bordean a
ilegalidade. Os
estafados prefíren non
denunciar por medo,
ignoráncia ou, como
dicia un dos
entrevistados, "porque
non creo que sirva para
nada".

de estafas da Policía de Vigo.
"Investigamos o caso e non atopamos indícios de que se estivese violando a lei. Teña vosted e en canta que para que se
poda talar de estafa ten que haber engano, ánimo de !ucro e
prexuízo no património dQ. persona danada. neste caso pago das 1 .800 pesetas faise de
forma voluntária. O que quer
pagar, paga; o que non, vaise".
O caso .. foi poste en coñecimento da Dirección Provincial do
Ministerio de Traballo e do Xul-

o

A proba de aptitude celebraríase ao día seguinte a primeira
hora da mañá e Magdalena,
despois de pensalo mellar e
consultar outras opinións decidíu , non só non asistir, senón
denunciar o feito como presunta
estafa. "Falei cun funcionário da
policia xudicial que me dixo que
se trataba efectivamente dun timo, e que non tiñan direito a cobrar cantidade nengunha por
ese servizo". O funcionário aseguroulle que se á levar a cabo
unha investigación para corroborar se estaban incorrendo nalgunha ilegalidade.
Esa investigación foi efectivamente posta en marcha, segundo fai constar o xefe do grupo

como devorador das ofertas de
emprego dos xornais taboleiros
de anúncios, e incluso do lnem,
Paco Castro dí que aprendeu a
diferenciar as ofertas sérias das
"que van de calote", e engade
Non son vendas
"non podo entender por que non
se especifica claramente que
"Algunhas editoriais, académias,
ou axéncias imobiliárias buscan · buscan vendedores".
comerciais e disfarzan a oferta
Paco ten motivos para odiar escunha enorme variedade de nota profisión. "Creo que son un
mes: Relacións públicas, homes
dos poucos que podo dicer con
e mulleres de acción, xente con
coñecimento de causa que as
·desexos de superación. O léxico
vendas non son o meu". Estivo
é enorme". Despois de un ano
traballando durante un mes
venciendo libros a domicílio. "A
primeira vez que falei ca encarregado daquela editorial entrevistoume nunha destas oficiñas
que parecen de paso. Prometeume un fixo de cuarenta mil
pesetas ao mes, ademais dunha porcentaxe sobre as vendas
e que me ian facer un contrato
mercantil unha vez superada a
proba dun mes. Aceitei. A primeira semana queria deixalo, a
segunda vendín a enciclopédia
máis barata da colección e isto
animoume a seguir. Cando estaba a piques de rematar o
mes, xa venciera uns tres dicionários de vários tomos. Considereino unha proeza, e .só agardaba a que chegase o momento de cobrar o meu ben merecido salário".
gado de Garda que chegaron á
mesma conclusión que a polícia: A actuación da empresa
non foi ~legal .

Déronlle demoras desde o princí pio. O fixo mensual pasou de
cuarenta a quince mil pesetas, e
non chegou a ver as famosas ·
comisións. "O que máis me
amoJou foi que dixeran que se
non cumprian o prometido era
porque ainda estaba en período
da proba". Paco, como tantas
outras persoas que se atoparon
nalgun momento en situacións
parecidas, non denunciou nunca
estes feitos.

• VIKI COSTAS

Magdalena Miguens ten 26 anos
e rematou Maxistério o mesmo
ano en que se anulou a convocatória de oposicións ao profesorado. Despois de meses de busca
infrutuosa dun traballo que respondese a unhas "mínimas esixéncias " decidiu desempoar o
seu antigo desexo de converterse en funcionária. nestes momentos preparaunha nova oposición, o que non lle impede botar
unha aliada de cando en vez ás
ofertas de emprego que aparecen nos xornais. "Non me lembro
ben do texto do anúncio, pero
chamoume a atención porque
pedían o tipo de persoal que traballa nun supermercado: desde
caixeiras, até carniceiros, pescadeiros ou gardas de seguridade.
Pensei que poderia tratarse da
montaxe dunha grande cadea de
alimentación, de algo medianamente sério".
Magdalena enviou un curriculum
ao apartado postal que aparecía
o pé do anúncio, e foi "seleccionada" para unha entrevista persoal nunha céntrica oficiña da cidade de Vigo. "Cando cheguei
atopeime cunha dúcia de .persoas que foran convocadas coma
min. Non me estrañou moito dada a cantidade de postas que se
ofertaban, pero o que non me pareceu tan usual foi o feito de que
nos fixesen pasar en grupo ao
mesmo despacho onde se ía realizar a entrevista". Axiña deseo. briu que non había tal oferta de
traballo. "O primeiro que nos explicaron foi que eles eran en realidade un axéncia de colocación e
que a maioria das empresas solicitaban os seus servizos cando
necesitaban cobrir unha vacante.
Seguiron coa mesma léria poñéndoo todo moi fácil e bonito.
Parecia que nunca na tua vida
ias atapar o traballo que buscabas sen contar coa sua axuda.
Até o de aqui todo ben, pero o

'Conseguin vender
tres dicionários de
vários tomos.
Entón dixéronme
que non cobraría a
comisión porque
ainda estaba a
proba'

lso explica que nen a Delegación de Traballo, a Organización
· de Consumidores e Usuários
~ (OCU), o INEM, ou os sindica§ tos máis representativos teñan
constáncia nengunha de reclaoX macións neste senso.

º
z

e(

As novas axénclas de colocación enchen as suas bases de datos através de anúnclos.
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Para atender algo máis que un teléfono·
"Se busca señorita discreta de
entre 25 y 35 años para atender el teléfono. Trabajo sólo
tardes".

~

Que podia ser senón o traballo
perfeito? Metódico, con média
xornada libre, e enriba esixian
discreción. Quer dicer, non haberia que dar moitas explicacións. Telefonei. Ao outro lado
da liña soou a voz dun home
bastante maior que comezou .
por me pedir unha chea de informacións sobre cuestións bastante personais ao meu entender. Cando se adentrou en terreas máis perigosos, do tipo de
"es atractiva?", solteille un bufido. Resposta imediata: "O mellar será que pases por aquí e
talamos''. Guiada máis polo
morbo que por verdadeiro interese no posta de traballo, alíestaba, á hora exacta e, ainda que
me pese recoñecelo, vestida da
forma máis atractiva que puden.

Recebeume nun piso decorado
con ese pésimo gasto no que
resulta dificil saber cal é o elemento do mobiliário máis hortera. Fixome sentar nun sofá e
comezou por explicarme que
se trataba dunha oficiña de
contactos.
- Contactos, de que tipo?
- Pois xa sabes, alguns cabaleiros veñen á nos para buscar
señoritas.
- E que teria que facer eu?
Só coller o teléfono?
- Pois ... si. Ainda que, claro,
non espere que lle pague máis
de cuarenta mil pesetas por
ese servizo. Claro que se voste de quixese poderia gañar
máis. lmaxínese 15.000 pesetas ·por contacto. Con que faga
tres á semana, xa supera dabondo o gañado coma telefonista. A estas alguras da conversación, unha debe ter claro
se lle interesa ou non o trato

que ofrecia aquel vello. Decidin darlle corda e pór a miña
mellar cara de parva. O velló
indicoume que tiña que ser
moi discreta porque alí- ian persoas moi importantes: políticos, artistas, empresários.
Mesmo me sinalou que a ver-·
dadeira finalidade dun espello
situado · estratexicamente nun
recanto da sala na que ·falabamos era que as rapazas pudesen ver aos seus clientes desde un corredor de atrás antes·
de "contactar" con eles. "Eiqui
pensamos en todo. lmaxínate
que de ·pronto tócache contactar cunha persoas que ti coñeces ou, piar ainda, co teu pai".
Aqui ,unha non pode reprimirse. "E mellar que non tale do
meu pai". A história continuou
por estes e parecidos vieiras.
Ao final díxenlle que tiña que
pensalo mellar e que de decidirme el ía a ser a primeira
persoa en sabela.•
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Cursiños a cámbio de ·
ocupación
O primeiro que surprende ao talar con Susana é que non se
sente nada consternada polo
seu espisódio buscando traballo. Esta rapaza d~ vinte e poucos anos é esteticista e prepárase agora_neutra nova especialidade do ramo, o que só lle dei-,_xa a metade .da xornada·, libre
··-·para traballar. e axudarse. a cos'tear los estudos. Acüdiu a unha
peluqueria en resposta dun
anúncio que buscaba profisionais da estética. A engarregada
decidíu poñela a proba. "Fixen
depilacións, limpezas de cutes,
e outros traballos máis ás próprias empregadas do lo~al , o
que me levou praticamente toda
a mañá". Unha vez que rematou
dixéronlle que efectivamente pasara a proba, pero que tiña que
realizar uns cursiños de estética
e aparatoloxia para poder respostar ás esixéncias da firma.
Pero, isto .é o máis importante,
pagados do seu peto. "Díxenlles
que non, porque coido que, despois de tres anos de cursiño de
esteticista, xa me podo considerar ensinada".+

Q XENOCÍDIO DOS KURDOS
O Estado alemán é o primeiro fornecedor de armas para o Governo turco

Exiliados kurdos quéimanse ao bonzo
para denunciar a represión
• BEGOÑA MOA/ALEMAÑA

Os kurdos toman cidades
e levantan autoestradas.
É o que o Governo
alemán chama o novo
terror kurdo, a inusitada
brutalidade dos
seguidores do Partido do
Traballo do Kurdistán. Os
sectores máis
reaccionários toman as
protestas dos kurdos,
diante a proibición de
celebraren a sua festa de
Aninovo, como un
pretexto para adurecer a
lei de asilo.
Os conflitos comezaron ca peche da autopista de Ausburgo, o
sábado 19 de Marzo. Despois, a
revolta inzou por todo o país, nomeadamente Baviera e Hessen.
No primeiro foi a reivindicación
do direito a celebrar unha das
principais tradicións culturais dos
kurdos, como é o Aninovo. Pero
deseguida veu a protesta pala
política alemá de apoio réxime
turco. Bonn é o primeiro fornecedor de armas para o exército de
Ankara arrasar o pavo kurdo. Só
no ano pasado, o exército turco
destruiu 874 aldeas kurdas.
Tres manifestantes que se autoincendiaron con gasolina seguen
ainda no hospital, un deles en
estado moi grave. Duas mulleres
morreran en Mannheim pala
mesma causa. A represión policial despois do primeiro dia foi
fulminante. Centos de kurdos seguen detidos baixo acusación de
resisténcia á autoridade, danos á
propriedade pública e agresións
a axentes e bombeiros. Segundo
dados da policia, nos enfrontamentos en todo o país participaron mil kurdos. Mil cincocentos
policias actuaron só en Hessen
contra os manifestantes.
As marchas de protesta conti-

actos violentos. No caso de non
existir ese abeiro legal, Kohl di
que criarian unha nova lei.

nuaron ainda no último fin de
semana pesie a 12roibición da
policia. No enterro das duas mulleres martas na semana anterior; sete mil persoas entoaron
catos kurdos e corearon "fin ás
masacres no Kurdistán" e "Onte
xudeus; hoxe kurdos". As manifestacións repetíronse en Fran coforte e outras cidades por
moito que os controis da policia
atrancaban os accesos aos lugares de convocatória.
Un deputado do Partido Liberal
dixo que se trataba do intento
de "trasladar a Alemaña unha
guerra civil estranxeira". A reacción guvernamental foi fulminante. Manfred Kanthe, ministro do
interior pediu inmediatamente a
expulsión dos kurdos detidos. A
continuación dos cortes de trán sito e os afrontamentos coa policia, fixo necesária unha conferéncia de prensa do canciller
Kohl, que acusou aes seguido-

Tortura e morte na
Turquia
Os Verdes-Alianza 90, as Xuventudes Socialdemócratas (os
Jusos), a organización de refuxiados Pro Asyl e cutre grupo
de organizacións non governamentais que levan anos a traballar a pral dos kurdos , advertiron que a deportación supón
para moitos dos detidos a tortura e marte na Turquia. O Governo quer atemperar esa realidade cunha negociación na
que Ankara garante que non
vai aplicar pena de marte aos
detidos.
Un kurdo préndese lume perta da cidade de Francfort.

res do PTK de "abuso intolerábel do direito de asilo". Declarou
que até despois da Páscua, o

Governo examinaria a posibili dade que aterece a lei vixente
para deportar aos acusados de

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

A lista dos Kurdos
Calcúlase que actualmente a
povoación kurda alcanza os
200 millóns, dos cales case a
metade vive no Leste de Turquia, os· cutres están espalla;
dos entre Irán, Iraq e Síria. E
precisamente na Turquia onde
o nacionalismo kurdo prendeu
con máis forza. Desde ahi dez
anos o Partido do Traballo de
Kurdistán (PTK) libra unha
guerra na que ten enfrente
arredor de 140 mil soldados
turcos e que xa provocou 11
mil vítimas en ambos lados.
O tratado de Sevres de 1920
recoñecia o direito dos kurdos a
formares un estado próprio. Porén, antes de ·as cen grupos étnicos kurdos ·chegaren a un
acord-o comun, o Movimento
Nacional Turco baixo a xefatura
de Kemal Ataturk gañou a guerra de liberación. O Acorde de

paz asinado en 1925 en Lausanne determinou as actuais
fronteiras da república turca,
pechando as posibilidades dun
Kurdistán independente. O
mesmo acorde de Lausanne recoñecia aos xudeus, arménios
e gregos como ninorias sobre a
base das diferéncias relexiosas,
e por tanto o seu direito a unha
própria escala, xornais, e mantimento da cultura. Os Kurdos,
por seren musulmáns non tiveron ese recoñecimento.
Desde 1925, os levantamentos
kurdos foron abafados en sangue polos sucesivos reximes
turcos. Xunto á represión medrou a política de favorecer o
ascenso social, nomeadamente
na administración pública, dos
kurdos que aceitan o Estado
turco, mentres para os separatistas rexe a pena de marte.

A depresión económica xeralizada no Kurdistán e a represión
militar obrigou a miles de kurdos á emigración ou ao exílio.
Na Alemaña viven actualmente
uns 450 mil kurdos, dos que un
dez por cento supoñen as autoridades, simpatizantes ou militantes do PTK. Durante anos o
Governo alemán mantivo a dobre política de recoñecer oficialmente o Partido do Traballo de
Kurdistán mentres apoiaba lixisticamente ao governo de Ankara. A crecente actividade do
PTK na Alemaña que culminou
en Outubro do ano pasado cunha cadea de atentados contra
empresas e própriedades turcas e a toma dun consulado dese país, deulle ás autoridades
alemás o pretexto para a ilegalización do partido e con ela o
peche de todos os centros culturais kurdos.+
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Pero nen todos os sectores do
SPD están dacordo coa expulsión. Mentres o ministro do Interior de Hessen (socialdemócrata) , di que "hai que meter aos
kurdos todos nun mesmo saco :
o da expulsió ", a deputada e
presidenta da comisión de traballo sobre os kurdos no Parlamento pediu reflexión e dixo que
a violéncia policial e a deportación non solucionan o conflito. O
seu grupo quer solicitar do Parlamento a proibición do envio de
armas a Turquia.
Precisamente mentres se producia a revolta dos kurdos , representantes de organizacións
alemáns de direitos humanos
eran detidos e rexistrados pala
policia. O obxectivo do ministério do Interior era impeduir que
chegasen ao Suleste de Turquia
para obvservaren a celebración
das festas do Aninovo e as eleicións municipais convocadas en
território kurdo . A maioria das
alegacións internacionais non
puideron pasar de Diarbakir, a
principal cidade kurda. Piar sorte tiveron os tres kurdos que os
acompañaban xa que foron detidos pala policia e non hai notícias do seu paradeiro. +

GUERRA FRIA NO CARIBE

José Luis Justo Villamil, sindicalista cubano
'Os Estados Unidos chantaxean a Centroamérica para que non venda nada a Cuba'
•H.V.

José Luís Justo Villamil é
Secretário Xeral do
Sindicato da Mariña
Mercante e Pesqueira de
Cuba, filial da Central de
Traballadores Cubana. A
sua sección, mália
reducida en canto a
número de afiliados, dadas
as cativas dimensións do
sector, xoga un importante
papel na illa caribeña
porque é a encarregada de
loitar contra o bloqueo
norte-americano.
"A lei Torricelli e o bloqueo obrí9annos a adquirir moitas merca,,_.Y'f;._Y~
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dorias a un prezo superior
ao real. Os norte-americanos impeden a recalada
nos Estados Unidos aos buques que tan escala en Cuba e daquela ternos que
nos encarregar de moitos
fletes de pequenas cantidades de mercadorias que viñan a bordo doutros barcos,
entón xa non son tan rendíbeis", asegura Villamil.

canto atopamos un proveedor nun país de Centroamérica, investigan a proced é n c i a do producto en
cuestión, localizan ao suministrador e cortan esa via
de abastecimento mediante
a chantaxe".

A pesar desa situación, Villamil asegura que os prexuízos económicos que está a causar a Lei Torricelli
Pero de todos xeitos este
non só afectan a Cuba e ao
non é o único efeito do bloresto dos estados de Cenqueo. "En moitas ocasións
troamérica, senón que taos países da nosa área non
mén teñen dificuldades alserven determinados produguns operadores económitos e ternos que vir a Eurocos norte-americanos, que
José Luis Justo Villamil estivo na Galiza con
ven como se impede a rea- _
pa a mercalos, iso tamén
ocasión do congreso da CIG.
lización de negócios con
encarece o seu prezo".
Cuba.
dos, sobretodo tras a aprobaOs mecanismos de intervención
ción da Lei Torricelli, abranguen
empregados polos Estados Unia toda caste de recursos: "En
A respeito do fin do bloqueo o
-~-ll..'if'
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sindical ista cubano dixo "sem pre, desde Kennedy , di Y.eron
que ia rematar, pero ainda te rnos que sofrilo. Levamos máis
de 34 anos de bloqueo e foi
mantido sempre. Pero estamos
dispostos a reclamar o noso direito a viver decorosamente sen
inxeréncias . Os homes do mar
irnos colaborar a vencer esa situación".
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ELEICIÓNS EN ITALIA

A Democrácia Cristiá convértese en oposición despois de 45 anos

O recámbio da direita italiana
nace con máis divisións que a coalición Vaticanista
nos últimos comícios rusos, por
opinións e atitudes que puñan
en dúbida as actuais fronteiras
do mundo, non houbo case críticas á presenza dos fascistas na
oferta eleitoral de Berlusconi.
Pola contra todos destacaron a
inocéncia aparente coa que a
sua emittenza (o honorábel televisivo) se metia no túnel conxelador da república italiana e estreitaba a man dos mesmos cadáveres que contaxiaran a Craxi
e a Andreotti. Os democristianos
non souberon que resposta dar
ás ligas deferalistas que atinxiron o vinte por centonas últimas
municipais. Berlusconi pacta con
elas pala sua capacidade de
mermar votos á esquerda pero
non ten resposta ás perguntas
sobre a compatibilidade dun governo que se promete próximo
ao centralismo de Fujimori coa
descentralización do Norde.

• G.L.T

A Democrácia Cristiá, o
partido que governou Italia
desde o final da 11 Guerra
Mundial e estabeleceu un
extenso sistema clientelar
ca apoio do Vaticano e da
Máfia, convértese en
oposición despois de 45
anos. A nova maioria de
direitas chámase Forza
Italia, a coalición que
lidera Berlusconi, sobre
unha oferta monetarista e
un discurso de
desconfianza para a
política do corte de Collar
de Mela ou Ross Perot.
Os fascistas e a Liga rifan
dentro deste pacto de
Estado, que se promete
ainda máis inestábel ca o
vaticanista.
O presidente vai pedir á Berlusconi que forme o primeiro governo laico da República. O conservadurismo de suporte confesional aparece con este empresário
da comunicación, travestido de
individualismo, trunfo económico
a calquer prezo e desleigo para
o sector público. A incapacidade
da coalición no poder para resolver os grandes problemas económicos foi a grande arma de
campaña da direita reconvertida
ainda que non teña nen apontado o que vai facer co burato orzamentário máis grande da UE e
un sistema de protección social
a piques da consunción.
Xuntando os restos do naufráxío
das últimas municipais, os democristianos reapareceron baixo as siglas dun Partito Popo/are, de definición centrista. O seu
logotipo é o mesmo que dominara as campañas eleitorais ita1ianas durante os delongados
anos da Guerra Fria: o escudo
de Carlomagno cruzado co lema
libertas formando a trabe da
cruz. De braceiro con eles, o
Patto por L 'Italia do vaticanista
escindido Mario Segni, que promoveu a reforma eleitoral con
grande éxito pero non dera ca-
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Berlusconi fundou unha nova empresa de comunicación: o clube Forza Italia.

llado un partido próprio. Nos
manteñen distáncias cos fascistempos do Pentapartito, a cape- · tas. A primeira declaración do
la sixtina eleitoral governada potrunfador Berlusconi foi para
los democristianos (cos votos
asegurar que non haberá tantos
problemas como se di para forde socialistas, social-demócrats,
liberais e republicanos), duraron
mar governo.
dez anos con máis 400 escaA coalición de esquerda, con oinos. Agora, os máis pesimistas
sondeos dábanlle por riba dos
to partidos liderados polo Partito
70. Ficaron en 46.
Forza Italia promovida por Silvia
Berlusconi aparece como recámbio do bloque vaticanista,
con 366 escanos, que lle dan
maioria na cámara de deputados. Polo sistema maioritário,
correspóndenlle 302 que se incrementan con 64 do reparto
proporcional. Con el van os federalista da Lega Nord, a liga
convertida de a pouco no principal partido do Norde de Italia, e
os fascistas da Aleanza Nazionale, fundada polo líder do MSI
(Movemento Socia/e Italiano) do
nazi Gianfranco Fini, amigo e
defensor de Bias Piñar e Le
Pen. Tanto as Ligas como os
outros dous pequenos partidos
que integran a fronte eleitoral

'A coalición de
Berlusconi arrinca
unha oferta
monetarista e un
discurso de
desconfianza para
a política-do corte
de Collor de Melo
ou Ross Perot'

Democrático della Sinistra de
Achille Ochetto, _mantén a segunda posición da Cámara con
213 escanos.

A bolsa non sobe
Encantadas pala aparente facilidade coa que o_poder financeiro
italiano salvaba a cambadela da
Democrácia Cristiá, as axéncias
de notícias proclamaron a suba
da bolsa e o control do Senado ·
por parte da coalición de Berlusconi. Vindo do primeiro empresário europeu da comunicación
(que tivera na sua man por moito tempo a exclusiva de publicidade da Televisión Galega), podia tratarse dun globo pero nengunha emisora se acautelou. Se
antes das votacións todo o sistema italiano aparecia embargado
pola incertidume dos resultados,
o recento de votos tumbou a bolsa polo temor a que non se dese
feito governo.
Se todos os governos da UE fixeran declaracións de condena
contra a maioria de Zirinovski,

Nada di o amo da TV privada do
insolente domínio de organizacións criminais que ocupa un
primeirísimo lugar na inquedanza política do eleitorado: a máfia
siciliana, a Camorra da Campánia e a Draghetta de Calábria.
Polo demáis, a c:lébeda está no
115 por cento do PNB e non hai
solución entre unha direita partidária a ultranza de Maastricht e
a marxinación da Lira do o Sistema Monetário Europeu.
A reforma dos impostas que
propón o rei da televisión levanta gargalladas entre os seus
próprios seguidores. Non hai
resposta para a pergunta de como Berlusconi vai duplicar o orzamento militar sen novas impostas. O comentarista democristiano Gianfranco Pizzesi, di
que Berlusconi foi á política pa··
ra salvar o seu império da comunicación das medidas antimonopólio anunciadas polos deputados da esquerda.
En todo caso, o resultado das
votacións pode solucionar alomen os o endebedamento das
empresas de Berlusconi que fundou en tres meses e meio doce
mil clubes Forza Italia por todo o
país. Desde esta rede agasallou
xenerosamente aos mesmos xubilados que promete transferir ao
sistema de seguridade privado.+
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DESCONTO DO 20% SE ENCHE ESTE CUPÓN.

EDICIONS

AIDBADBll

XANIVERSÁRIO DOS CAF
eclaman o direito a pensar, critican a pasividade
que se vive hoxee en dia nas aulas,
eren que a participación institucional
está eivada por un profesorado en

grande medida corporativista, pero
sobretodo coidan que a mobilización
é necesária ante o futuro de paro
que albiscan como un burato negro.
Os Comités Abertos de Faculdade

1(

(de Escala e Faculdade no caso de
Vigo) cumpren agora o seu décimo
aniversário, acto que veu a coincidir
coa sua XI Asemblea, celebrada o
pasado 25 e 26 de Marzo en Poio. ·
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De esquerda a dereita, Raquel Vizcaya, Xoan Xosé Solla e Ricardo Collazo. A primeira e o último intervel'\en, xunto con Gonzalo Rodríguez, nesta entrevista.
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parte ·do profesorado universitário é pre-histórico, corporativista e inculto'

•MANUEL VEIGA

Que valoración fan da experiéncia institucional, nomeadamente en Santiago?
Ricardo Collazo. Ese debate
sempre estivo quente. Villares di
que se presenta á reeleción en
Abril porque nós lle demos o
apoio no último claustro. A cuestión é: apoiámolo, mália valorar
negativamente a sua xestión, ou
non o votamos e deixámoslle paso a Dario Villanueva que conta
co apoio, da dereita máis reacionári a? E un ha decisión difícil.
Estamos un pouco collidos, porque a universidade, sobre todo o
profesorado, non se renova moi-

to e sempre hai dous bandos.
Ternos a maioria do voto do
alumnado, entre 50 e 60 claustrais, e non podemos absternos
nunha decisión asi. A única saida e votar a pral de Villares e explicar porque.

ritários, hai que ter en canta que
o colectivo do alumnado só ostenta o 25% do representación. O

Poñeranlle algunha condición a
Villa res?
Gonzalo Rodríguez. O traballo
institucional dos CAF até agora
non deu froitos en correspondéncia directa ao traballo que se fixo.
Perdemos horas en negociacións
duras para que os resultados fosen poucos. Por riba era unha situación pouco doada de explicar.
AdemaLs, ainda que somos maio-

'Se cadra escoitan
máis a 10.000
estudantes na rua
que a 50 no
claustro'

profesorado é conscente diso e
segue a preocuparse máis dos
seus problemas particulares e do
seu equilíbrio que do noso. Igual,
o que ternos que facer os CAF é
centrarnos máis no traballo reivindicativo e cultural, que son de
sempre as oytras duas liñas básicas nasas. As veces desatendimos o traballo nas aulas e o de
mobilización, precisamente polo
moito tempo que nos tomaban as
labores do claustro. Por decilo
máis claro: se cadra escoitan
máis a 10.000 estudantes na rua
que a 50 no claustro.
Nunha das ponéncias do seu
congreso afirman que alguns
dos pontos aprobados no

Rica1
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claustro son logo esquecidos?
Ricardo Collazo. Unha cousa é
participar e outra ter poder. Insisto nalga que xa se dixo: grande
parte do profesorado está preso
do corporativismo, o que lle interesa é aquel anaquiño de despacho e cando lle chegamos .nós
cunha proposta de apoio aos:·.i.h submisos non o entenden. Para
eles o universitário debe vivir·· á
marxe da sociedade. Entón ficas
no claustro ti só e un ramó de
profesores que, curiosamente,
son tamén os máis novas. Estamos, xa que lago, ante un órgaÍi.o
prehistórico, arcaico. Aí atrás fixéronse unhas avaliacións do
profesorado, mediante inquérito.
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0s estudantes anti-CAEF non defenden

aos alunos, senón aos profesores'
Fora de Santiago, os CAF están a ter máis difícil a sua implantación?
Ricardo Collazo. É certo que
os CAF están moi nucleados en
Santiago, se cadra máis do
50%. Na Coruña ainda non se
puido formar unha alternativa
nacionalista ao reiterado.
Raquel Vizcaya. En Vigo os
CAF están organizados desde
hai anos. Se non presentamos
candidato foi porque non había
nengun profesor reitorabel axeitado. Decidimos apoiar a Margarita porque nos deu a oportunidade de negociar o programa e
de introducir algunhas persoas
na sua candidatura. Dos 75 representantes estudantis, só 19
pertencen aos CAEF.

Raquel Vizcaya. O surprendente de Vigo é que este grupo non
ten existéncia tora do claustro. A
nós non nos coñecen de nada.
Non nos poden achacar nengun
erro do pasado. Tampouco pertencen a grupos políticos, quitado algun de Ourense. Dedícanse sobre todo a defender aos
seus directores de centro e contaron estrictam'ente,,voto a voto
para pechamos o paso.
Ricardo Collazo : Todos nos
movemos con motivacións po-

Como se define ese outro grupo de estudantes?
Raquel Vizcaya. Nunha roda de
prensa dixeron que eran independentes que integraban desde a extrema dereita até o anarquismo, incluindo todo aquelo
que non esteña no Bloque. O
que os define nomeadamente é
ser anti-CAEF.
Ricardo Collazo . É un tipo de
xente que existe tamén nas outras universidades galegas.

'En Vigo os
alumnos non-CAEF
apoiaron a proposta
de que houbera
menos alunas que
profesores nas
comisións'

A resisténcia kurda medra

líticas, pero a gran diferéncia
entre estes grupos e os CAF é
a autonomía. Nós podemos
apoiar a un candidato, pero
non deixamos de ser críticos,
mesmo en Santiago. Os CAF
nacen das aulas e a cor política ven a posteriorí. Esta xente
está reclutada, case sempre,
polo profesorado e son profesores os que confecionan as
listas. O apoio conséguese pela vía do profesor, presionando
nas clases. Recentemente en
Santiago estivo a debate o inc reme nt o da representación
estudantil no claustro que é do
25% e nós pretend,iamos que
chegase ao 30%. E algo que
xa existe na maioria das universidades e que apoian incluso sectores do Ministério de
Educación. Pois eses representantes non-CAF estiveron
en contra. É dicer que representan aos alumnos, pero
apoian as posturas dos profesores retrógrados, en contra
deles mesmos.
Raquel Vizcaya. En Vigo, cando se discutiu o regulamento de
réxime interno, os alumnos nonCAF apoiaron a proposta de que
houbera menos alumnos que
profesores nas comisións e nas
mesas, en contra do que defendíamos nós e a prol do que postulaba o PCUVI. +

coa violéncia turca
A violéncia do exército turco é o mellar oficial de reclutamento da
resisténcia kurda, sinala Danielle Mitterrand, directora da
organización France Libertés, nun artigo que reproducen vários
diários franceses de 24 de Marzo. " Oexército turco arrasou máis
de 700 vilas. Segundo Lord Avebury, director do grupo _·
parlamentário británico para os direitos humanos, no mundo non
hai caso meirande de violación de direitos humanos. Ourante a
miña primeira visita a Turquia, en· Abril do 89, tiña esperanza de
poder atapar unha solución pacífica para o problema dos 12 á 15
millóns de kurdos. Tiña esta impresión a pesar da presión que
sobre min exerceu o governo para que non viaxara alén do leste de
Ankara. ( ... )Na rexíón onde viven os turcos das montañas, coñecin
a Mussa Antar.( ... ) E díxome que anque estaba_proibido palas l.ei.s,
tiña que escreber os seus poemas en kurdo xa que era a única
língua na que daba expresado quérote. ( ... ) Lendo os xornais
daqueles dias decateime do control que se exerce sobre bs meios
de comunicación. As novas da miña visita parecia dictadas e o ton
empregado deixaba entrever que sospeitaban de min. A liberdade
de expresión non é cualidade da democrácia turca. lmposíbel que
asi sexa cando unha chamada lei anti-terrorista estipula que
debería empregarse calquera clase de presión financeira ou
material contra os xornais e os editores que se compracen no
delito de propaganda. Poderemos, xa que logo, atoparmos
responsábeis da violéncia no Partido dos Traballadores do
Kurdistan (PKK), que loita por-ti_n Estado federal. Os seus métodos
son censurábeis, pero o exército da Turquía é o mellar oficial de
reclutamento do PKK".

O- petróleo do A.egean Sea
l.
1

1
1
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Os CAF pedimos que se fixesen
públicas e aprobouse , pero os
membros da Plataforma Progresista e máis a dereita, como sa- bian que estaban en minoría, ausentáranse. A decisión non se
puxo entón en prática porque se
dixo que non había quorum . Pero
cando ten que haber quorum,? En
que tipo de decisións? E un
exemplo de como se funciona .
Mesmo cando gañas podes to parte cun mecanismo solapado
ao poder que impide o cumpri mento da decisión.

)AS

Contra a pasividade
nas aulas
A campaña dos CAF, Non te
durmas, revfrate, que significado ten?
Carme Vizcaya . É unha reivindi cación da crítica, algo que non
existe na universidade. Queremos que tanto o profesor como
o alumno participen e cuestio nen os contidos das distintas
matérias. A pasividade que hai
nas clases é moi negativa, non
se debate, nen se reflexiona sobre nada.
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res. É unha paradoxa que, conforme se di isto, se reduzan os
orzamentos universitários?
Ricardo Collazo. O governo opta
pala universidade privada. A universidade pública está masificada, en Psicoloxia hai aulas con
400 alumnos. A educación universitária foi o ideal anunciando
durante moitas décadas . Agora
esta afluéncia cólleos por surpresa , cando en Europa xa levan
anos potenciando alternativas como a Formación Profisional.
Gonzalo Rodríguez. Coido que o
fin da universidade non é só o de
cualificarte para un traballo , senón tamén o de prepararte para
ser persoa, para vivir no mundo.
Hai unha teima excesiva coa especialización. Pero o certo é que
hoxe tampouco te prepara para
exercer unha profisión. Por iso
nacen os masters.

.:~ Financiación

e paro

_ lnsístese en que para aumentar
:~ a produtividade debe ser me-~ llor a formación dos traballado-

Raquel Vizcaya. Todo o mundo
que re ter un salário alto e para
isa acumula títulos. Pero, a verdade é que todo iso serve para
ben pouco hoxe.

O Vicerrector de As.untos
Económicos de Santiago, Xaquin Leiceaga, pensa que as
tasas contribue.n á igualdade
de oportunidades, sempre
que se equilibren con bolsas
e axudas aos menos privilexiados.

Ricardo Collazo. Os CAF sempre dixemos isto: por favor, pensa! Revélate, sae á rua se non
estás de acordo co que che din
nas aulas.
Gonzalo Rodríguez. É unha dereito básico. Desde unha concepción democrática, na universida..- de ou en calquer outro ámbito, as
· persoas teñen o dereito á participación, á crítica, a manifestarse
, Qontra aquelo que coidan que as
~ perxudica.

Ricardo Collazo. A universidade · .
non cumpre nen o fin humanísti- -co, nen o de formación especiali- .:
zada. Velaí a revolta en Fráncia,
á que nós estamos igualment_e _
encarreirados, porque o horizonte de paro ainda é maior aqui.
Ainda seguimos coa idea de que
por estar na universidade irnos
formar parte da élite e ter un salário superior. Un estudante francés decia o outro dia: é que eu
non vou ter nen un pesto de traba 11 o normal. Como non hai
choio, dinche que fagas un master de dous ou tres anos que
custa, por exemplo en Económi,cas, 2 ou 3 millóns de pesetas. E
nen isa che garante traballo, máxime cando os que imparten aulas son os mesmos profesores
da facultade, co mesmo temário
e a mesma caréncia de formación prática.

'Os mesmos
profesores da
faculdade imparten
logo os masters, co
mesmo temário e a
mesma falta de
ensino prático'..- ·--

Ricardo Collazo. A Universidade de Santiago considérase progresista porque noutros lugares
as tasas subiron máis. As tasas
son un imposto que pagan todos
e permiten que se lle dean bolsas e axudas a aqueles que
máis o necesitan. Pero o problema está en que esa idea non se
cumpre a curto prazo. As tasas
pagámolas xa, pero as bolsas
aumentarán e os seus critérios
de distribución melloranse cando
Peus queir_a. •

fica no mar
Das 80.000 toneladas de- petróleo crú verquidas polo Aegean Sea,
a metade pod~ estar no leito mariño. O número 314 da revista
MAR, editada polo_Instituto Social da Mariña, publica unha
recapitulación do accidente do petroleiro grego ao pé da Torre de
~ Hércules. "Cando se cumpren catorce meses do sisnistro que
\
afectou a 23
quilómetros
de praia e
contamino u
as rias da
Coruña, O
Ferrol ,
Betanzos e
Ares, non
quedan para
o caso
pegadas
das 80.000
toneladas
de crú. Pero
a realidade
émoi
distinta e os
efectos sobre o ecosistema e a pesca, permanecen ( ... )
Pescadores e ecoloxistas non concordan coas valoracións
realizadas desde os governos Autonómico e Central, sobre as
consecuéncias deste accidente no ecosistema mariño. Os
pescadores dinque o petróleo aparece nas suas redes que soben
negras, ainda que aparentemente non se vexa. Greenpeace
calcula que hai unhas 40.000 toneladas deitadas no leito do mar. O
xefe de Costas de A Coruña recoñece que hai petróleo baixo o
_mar, pero minimiza os seus posíbeis efectos sobre o meio
ambiente e asegura que non hai área (das rias) que se poda
considerar contaminada. O petróleo que está no leito do mar ten
unhas consecuéncias dramáticas para a pesca, segundo
Greenpeace que critica ao Instituto Español de Oceanografía e á
Xunta de Galicia por non faceren públicos os estudos realizados. O
representante de Greenpeace manifestou que hai pouca
información científica sobre os efectos deste accidente; para
afirmar que a zona está ben recuperada invocan ao Instituto
Español de Oceanografía pero néganse a facer públicos os
resultados dos estudos".

A paz madura de Mozambique
"Paz é hoje em Mogambique urna palavra macia, um fruto que
cresce devagar", escrebe Fernando Dacosta no suplemento do
diário PuBuco de 27 de Marzo. "Há cada vez menos desconfianga
entre nós e máis vontade de ir para o processo democrático", afirma
o presidente Chissano. Os principais opositores compartilham da
sua ideia. Bem como a maioria dos políticos, dos intelectuais, dos
jornalistas, dos artistas, dos economistas, dos investidores e dos
técnicos". Na crónica que asina Fernando Dacosta dise que "no
mesmo dia em que se asinavam os acordes de Roma, em Outubro
de 1992, comegou a chover em todo o país. Há quatro anos que
náo caía nele urna gota de água". +
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No nome do pai
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

...1

Xosé António Silva,
xornalista, aviador e
antigo membro de
Fuerza Nueva, fíxolle
un libro ao alcalde da
Coruña, titulado V de
Vázquez. No mesmo, o
actual líder do PSOE ·
galega confésase
partidário de pechar a
TVG e de que os cartas
aforrados se
empreguen en mandar
aos mozos galegas a
.
estudar inglé~ a
Londres. O mao é qu~
en Londres xa hai moito
paquistani que·fala
inglés mellar que a
Thatcher e que nen asi
xunta un peso para
arroz adubiado cunha
lata de comida para
gatos.

O Servicio
' Meteorológico
Nacional leva tres ou
catro lustros
anundando choivas en
Galiza cada Semana
Santa. As emisoras
daqui dan a notícia sen
sair á xanela a mirar,
mentres lace un cálido

sol.

A Manuel Fraga non
lle prestou o retiro de
Poio. Dous dias
reflexionando cos
Mercedários para que
recén saído lle dese a
espantada aos
xornalistas. O
Presidente alporízase
cando o interrogan
palas liortas sucesórias.

A crítica que lle fai Manuel Vilar
no nª 612 de A Nosa Terrado
filme No nome do pai é de agradecer. Eu vin a película e decateime que á xente lle meteron
gato por lebre . .A case todo o
mundo o colleron pola rea sentimental e din que é un filme excelente. Para min tamén o é,
pero por outros motivos. Un deles é· o feito de que para ser un
produto de consumo para as
masas, vese un pouco de todo,
e está moi ben que a xente poida achegarse a ese mundo. De
todos ·os xeitos, é un protjuto
baseado nun feito real, e a realidade é algo diferente ca o que
nos venden. No filme elúdense
moitas causas, e outras manifestanse suavemente. Exemplo:
1.- Elúdese o
problema 1RAUK. O protagonista é tratado
coma un preso
social, e non coma un preso político. Móstrannos un problema persoal (delito~preso-fami

lia) en vez dun
problema social
(conflicto-presos-sociedade).

Ocárcereé
exempíar:
limpo,con
timbres
eléctricos,
todomoi ben
pintado. A
realidadeé
diferente.

i

XosÉ Cm CABmo

A cousa poderíase interpretár así. Os partidos demókrAta-cristianos, social-lixócratas e teoricamente socialistas europeos, dirixidos por xente sen escrúpulos nin ideoloxía coñecida, acoden ás convocatorias dos reximes electorais respectivos e toman o poder político unha vez recibido o apoio e consentimento dos Poderes Permanentes. Convertidos en rampa única
para trepadores profesionais, os parTidos basura son invadidos
por unha masa voraz de indixentes en ética e principios, xente
cegada polas ansias de caviar, tetas e porcelanosa. Aparencias:
Barba canosa ben coidada, ollo cínico, cerebro en putrefacción,
eles; saia prisada, discreción, eficiencia, estupidez, elas.
Resultado: Cando os factores imponderables do infemo capitalista asaltan o inexistente pazo do benestar e todo se vén aínda
máis abai:x:o, os corruptos demókratas avantan a corromperse
aínda moito máis, ó tempo que para entreter ás masas dispoñen unhas maseiras onde botar os restos do gran festín: futbol,
paro, sucesos, represión, telenovelas, centralismo ...
Consecuencias: a maioría da poboación faise cada vez máis
sensible á emerxencia de fulanos que dirixen grandes empresas
e non perden o tempo en intermediarios políticos inútiles, fulanos que se presentan ás eleccións con pasta para financiar
campañas e medios para crearse boa imaxe, fulanos que se alían tranquilamente co neofascismo e teñen por único discurso a
confianza que dá ser dos que cortan o bacallau.

2.- O cárcere é
exemplar: limpa, con timbres
eléctricos, todo
moi ben pintado. A realidade é diferente, con
enfermidades, frío, etc.
3.- Ao protagonista chégalle
moJto correo, a .única pega é
que lle chega algo tarde. Na realidade o correo dos·presos políticos non chega todo, e o que
chega é intervido, controlado. ·
4.- A solidariedade aparece reflexada candó todos os reclusos
tiran pola xanela ~n papel aceso, en sinal de dóo pola morte
do pai do protagonista. lnfantileza, a verdadeira solidariedade
do coletico de presos/a~ faise
con fortes folgas de fame, etc.

Fronte a iso, a esquerda segue. a pensar en obreiros e campesiños russonianos, ós que non se lles pode dicir a verdade enteira. A esquerda renega do comunismo e perde. A dereita fala
claro e gaña. •
ao final d_
eixana quedar ben.
E moito máis que me queda. De
todos os xeitos, para o que estamos acosturríados a ver, isto é
moi saudábel. •
MANoELBEllo
XANCEDO-MESIA

Sobre o Club
Faro de Vigo
Ademais de ser un poder fáctico
na cidade, é coñecido de todos
que o Faro de Vigo mantén po-

Sen abundar nos antecedentes,
a cuestión agora e a seguinte.
Primeiro, como é posible que
institucións como a Universidade de Vigo, a Consellería de
Cultura ou, pior aínda, a Concellalía da Muller -ou Concejalía
de la Mujer- de Vigo (Ana
Gandón, unha nacionalista) patrocinen (entendo que pagan)
actos no Club Faro de Vigo que
son anunciados en perfecto castelán. Segundo, como é posible
que persoas vencelladas ao nacionalismo colaboren en semellante escándalo proporcionando
actos (agora mesmo a charla de
Ignacio Sotelo en colaboración
coa prestixiosa Aula Castelao
de Filosofía) abdicando do idioma galego (Ferrín, tan radical, e
outros) pasan olímpicamente
deste asunto. ¿Perdimos todos
a capacidade de indignación?.
¿Pasaron xa os tempos de dar
a batalla polo idioma?
Probablemente hoxe importe
máis sair na foto, que veña xente ós actos, estar a ben cos
medios, quizais
Comoé
cuantificar os
votos que nos
posible que
pode custar,
ere. Total, os
persoas
do Faro sonche
vencelladas ao asi. Xa se sanacionalismo be. Non se lles
pode
pedir
colaboren en
mais. Pois eu,
que non comsemellante
parto para nada
escándalo.
esa opinión,
quixera observar unha actitude máis coherente e digna en
todos nós. Non son partidaria da
imposición do galega (pola brava como din eles) pero considero inadmisible e tolerancia coa
imposición do español. Temos a
razón e a capacidade e forza
suficiente para darnos a respeitar. E se aínda nori a tiveramos,
en causas como o Club Faro de
Vigo, simplemente non se colabora. Non se poden avaler semellantes comportamentos. •

GONZALO

5.- A nai preguntalle se o tratan
ben, e contesta que sí. Distorsión,
porque os presos político's son
dispersados, receben.palizas, son
maltratados, e máis no U.K.
6.- O IRA aparece reflexado no
individuo que é culpábel de verdade. Poñennp-lo coma un tipo
asasino, de ideas pechadas,
moi militarizado, etc. Esa non é
a miaxe do IRA.
7.- Gostoume e asombroume
que se lexitimase a tortura. Pero
fixerono dun modo infantil, unhas patadas, uns tiróns de cabelo e unha ameaza. En U.K. a tortura é bastante máis dura ca no
Estado español, por exemplo. A
lei antiterrorista dura 7 días. A
verdadeira tortura é falar de vexacións, bañeiras, bolsas, electrodos, cansancio psicolóxico ...

Soco DACOSTA

8. - A xustiza non se cuestiona, e

VIGO

~··

O direitista ABC
denominou un par de
veces El Pollo, ao lugar
de retiro da Xunta. Igual
pensaron que ·o fillo .de
Franqueira lles pa9ara
o hotel.
·. r¡.. ~.1:.: !f:;•·J ¡ .,

REGRESO A 1933

sicións de abertá belixerancia
ca idioma galega. Ben sei que
non descubro nada novo. Pero
o que si me resulta chocante e
estraña é a deixación que institucións e persoas vencelladas
dalgún xeito ó nacionalismo están a facer deste problema.
Lembro que, por dicir algo, "protestouse" coa boca pequena a
redacción en español da Historia de galicia na que colaboraron nacionalistas de pro. ¡Todo
un despropósito inxustificable!
Nada ou moi pouco se dixo cando a algún colaborador en lingua galega se lle conminou para
que escribise en español (causa
que celebradamente rexeitou).
Xa daquela o Club que dirixe
Marisa Real tentara impoñer o
español á publicidade dun ciclo
de charlas sobre problemas internacionais que subvencionaba
o Concello.

Centro :cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)
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Radio Fene
Casa do ConceUo
15500 Fene (A Coruña)

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

')

GALIZA EMUNDO

TERRA17

ANOSA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~___j~¡~~~---:--~~~~~~-N-º_61_5-_30_D_E_MA_R_ZO_D_E_19_94~

A

Objectores 1
Governo O
Senhor ministro espanhol da defesa:
Todos os objectores o somos
por conveniéncia -Náo se tinha
vocé apercebido?- actuamos
conforme ao que eremos que
convém, a nós como indivíduos
e a todos como colectividade.
Por outro lado náo esque9a que,
se há objectores sem realizarem
o Servigo Social Substitutório é
pola culpa do Governo que náo
soubo, ou náo pudo, criar postas
para ocupar aos mais de 200.000
objectores existentes na Espanh a . Por favor ,
náo nos culpe
das deficiencias Sabe vocé,
do Governo.

Senhor
Ministro, que a
sua interven~o
na TVE mais
queuma

Quanto
aos
5.000 .000 .000
de
pesetas
que voces pre tendem gastar
para ocupar a
todos os objec- informa~o
to re s de con urna
ciencia espero
que náo sejam amea~
dos
t irados
fundos desti nados a educagáo , trabalho ... ,
senáo aos destinados ao Ministério de Defensa, que mais bem
parece um Ministério de Ofensa
polos últimos depoimentos emitidos para os cidadáos.

pareceu

Sabe vocé, Senhor Ministro, que
a sua interven~o na TVE mais
que urna informagáo pareceu
urna ameaga. Se assim for, saiba vocé, que as ameagas sáo
símbolo de debilidade além de
serem un método nada democrático: seria muito triste que
houver algum mogo que, polos
seus depo imentos , deixe de
exercer um direito constitucional
e legítimo, mas isso náo acontecerá, aliás é evidente que foi a
sua intengáo.
O que voce no fundo pensava
era : "A ver se deste jeito conseguimos baixar o número de objectores deste ano, porque, de
seguirmos assím , vamos a ter
de abolir o Servigo Militar Obrigatório". •

JoA.o CARLos OUVINHA DEus
ILHA DE ARou A

Aclaración
Rem ítolle a presente nota para
que fagan unha aclaración sobre a carta publicada no último
número de A Nasa Terra e cuio
título era Caso

Pascual Men dez, marte ou
asasinato?

Esta afirmación
impútollaa
estas duas
"d d
autori a es,
nunca a
nengun
membro da
f ,
amilia.

Dita aclaración
ven motivada
por unha imprecisión na ortografia que pode
dar lugar a
equívoco na leitura da mesma
ou a terxiversacións inter'esadas que poidan desvirtuar o contexto e filosofía da miña opinión.

DE PURO FÁCIL
NANINA SANTOS

"Deprenda inglés sen esforzo"; "Adelgaze sen deixar de comer,
sen pasar fame , sen se privar dos doces que lle gostan"; "Elimine a celulite, garantido , sen facer exercícios molestos e pesados"; "O coche dos seus soños ao millor prezo e sen endebedarse" ; "Quer ter un piso de luxo? Prefire unha cada de campo?
Non o deixe para a xubilación. Nós botamos as contas por vostede para que vostede non teña que botar contas"; ...
Un día si e outro tamén. Tanto ten á radio as televisións os
xornais diários , as revistas do corazón ou as 'de finanzas (q~e é
coma dicer do fígado) . Fannos crer, ao cabo, que calquer cousa
que desexemos se pode ter sen esforzo.
Logo , tantos p ais cantas nais, pasman comprobando que embebidos desta fil osofia os seus vástagos de un e outro sexo , aspira n a ter títulos, sab er e estudos sen pagar cóbados nen facer
silla . Que lles pagu en o carnete de conducir para de contado
ter coche emprestad o ou mercado. E casa, manten~a...
'
E o mesmo p ara facer cartos, rique za, nome , sona, prestíxio ,
poder.
Há dar raiba comprobar o que custa, por ex emplo, levar a un
congreso labrego a homes e mulleres por centos --4º Congreso
do SLG- cando outros teñen fácil solución.+

se." Esta afirmación impútolla a
estas duas autoridades, NUNCA
a nengun membro da familia.+

passo fronteirizo de Lleida, Manuel Chao Dobarro, Alexandra
de Queirós , Carmem Viso e Carmen Chao. As duas primeiras
pessoas declararom-se militantes do EGPGC, mentres as outras duas nom o figerom assi. A
pesar de todo produze-se o ingresso no cárcere de Manuel,
Alexandra e Carmem Viso, sem
que houvera nengunha caste de
acusagom clara contra esta última, como nom fosse, nesse momento concreto, o de -ir viaxando
na mesma autocaravana; negando-lhe o direito presungom de
inocencia, levando dous anos e
meio presa, em espera do juízo.

ALDEA

G LO

O Faro da Borneira

N.ovembro, pr~duze-se um~a raz1a contra o independentismo
galego na comarca de ferrol, detendo-se a onze pessoas e interrogando a outras quatro mais,
familiares da combatende do
EGPGC Lola Castro. Em total
15 mulheres e homes.

'

Todo o entramado que rodeia a
esta redada, organizada polo Ministério do Interior espanhol, caracteriza-se por umha tremenda
confusom interessada. Apresenta-se como um golpe de mao para desfazer a organizagom armada a partir de umha documentagom atopada em dous andares francos de Portugal. O objectivo é claro: desencabegar a
organizac;om independentista
APU e as mesmas JUGA. Alguns jornalistas vam mais alá e
insinuam que miu bem se pudera tratar de umha contestac;om
do Governo as "brandas" condenas que, esse mesmo día , se
conheciam publicam~nte e que
afectavam a Antom Arias Curto
e outros militantes do EGPGC
detidos com anterioridade.
Os interrogatórios policiais tenhem umha clara vontade de sacar dados que eles consideram
"políticos" sobre APU, JUGA,
etc, ante a evidéncia de que os
registros domiciliários praticados
nom déram fruto nengum.

a

policial serviu

Manuel Chao 33 para algo.
anos e 3 meses
Alexandra de
Queirón 27 anos e 3 meses
Carmem Viso 21 anos e 2 días
lgnácio Martínez 7 anos
Manuel Carneiro 6 anos e 1 día
Oliva Rodríguez 6 anos e 1 día
Eva Loira 6 anos e 1 dia
Sabela Cabarcos 6 anos e 1 dia ,

A precisión é no apartado no que
o fiscal e o governador "Din que
a culpa foi do difunto que aparte
de agredir aos axentes tivo a valentía de queimarse como se dun
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que marca a entrada na
ria de Vigo está

Ainda assi, despois da parafernália montada, nom podem deixar a todo o mundo em liberdaXAN MONTENEGRO VII.IANUEVA
de, e decidem abrir um lento
processo de investigac;om e
comprovac;om de dados (certamente, a justiga espanhola é, interessadamente, torpe e lenta)
que provocará que algumhas
das pessoas detidas passem 6
meses ou 1 ano no cárcere, por·
obra e graga desse sinistro personage da política espanJiola·
chamado Baltasar Garzón. E este juiz (agora em excedencia)
Na Audiencia nacioanl espanhoquem
joga um papel importante
la vai-se celebrar, o 11 de Abril,
de colaboragom com o Ministéum novo juízo contra o indepenrio do Interior. O tempo viria dar
dentismo galega. Outravolta vaí
Sometem-os as já habituais tora razón as JUGA quendó o deter lugar a actuagom teatral que
turas no transcurso do tempo
nuncia-mas pois, agora, está já
os espanhois acostumam fazer
em que permanecem a disposplenamente integrado nesse misi ;om da policía. Sintomático é,
nesse tribunal de excepgom
nistério cum alto cargo de rescontra as nac;ons nom espanhoneste tema, a contestac;om que
ponsabilidade.
A creba do que
o juiz instructor, Baltasar Gar- .
las sometidas por este Estado,
eles gostam de chamar "Estado
zón , dá ante as evidencias físique gasta chamar-se "de direide direito" foi total e absoluta.
cas dos danos sofridos por Mato", mais que é, a toda luzes, de
nuel Chao: "es que no le gusta
direitas e reaccionário.
Mais de dous anos depois destas
hablar", comenta.
15 detengons, do 19 de Novembro
O 21 de Setembro de 1991 eram
de
1.991, 14 pessoas estám já em
Dous meses depois, o 19 de
detidos em Catalumha, num
liberdade (alguns
em liberdade
provisional),
mantendo o Es- Dousanos
HERMO
tado espanhol a
lgnácio Martínez despois destas
Orero como re- 15 deten~ons,
fém simbólico
para demonstrar 14 pessoas
que a operac;om estámjáem
policial da caga
do independen- liberdade, ·
tismo galega ser- mantendoa
ví u para algo .
Neste sumário, lgnácio Orero
que tem previsto como refém
o início do juízo
oral o 11 de para
Abril, orto somos demonstrar
encausados e
encausadas com que a
as seguintes pe- opera~m
ti9ons fiscais:

Novo juízo
contra o
independentismo,
novo teatro

BALlé~

-·

.

.

apagado desde ha1 Cito
dias. Un patrón chama
. para dar
a, c os te1ra
aviso. A central de
Fisterra pásalle a
chamada á delegación
da Mariña Mercante.
Aqui explican que non é
da sua competéncia e
prometen informar á
autoridade portuária.
"Seica lle pasou algo?",
perguntan por se
acaso. "Non é por nada
-explica o patrón-, pero
ali hai moita pedra e de
noite ternos que andar
ás apalpadelas". Non
se mira tanto polos
semáforos do mar
como polos de terra.

Faro de Vigo
publicaba, o pasado
Martes 29, o título
dunha curiosa película

El silencio de los
año~, versión a médias
entre o español El
siléncio de los corderos
e o galega O siléncio
dos años. Quen dixo
que desaparecera o
castrapo?

Só un de ·cada dez
entrevistados por un
iriquérito atendeu moito
ou bastante á
información aterecida
sobre o Congreso do
PSOE. Horas de
televisión e rádio e
páxinas de periódicos
en balde. Os meios de
comunicación
manipulan as
conciéncias, pero como
dixo aquel toureiro: lo
que no pué sé, no pué
sé yademá ej

impozible.

O alcalde de Vigo
Carlos Príncipe
aproveita a entrega dos
Prémios Reconquista
para citar ao filósofo
marxista Georgy
Lukács. De contado fai
mención de Santa
Teresa.de Jesús.
Lembra as
intervencións.
parlamentárias de
Antolin Sánchez
Presedo que
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aproveitaba para citar·a
Groucho sempre que
alguén mencionaba a
Marx ou ao Governador
Civil_de Pontevedra que
na presentación dun
libro do fotógrafo
Pacheco fixo referéncia
a Astérix. Deus, que
tropa!

A Consellaria de
Agricultura é a
organizadora do I
Congreso Internacional
da Vitivinicultura
Atlántica. O idioma
oficial será o galego?
Non, inglés,.francés e
castellano.+

••••••••••••••

ademais de diferentes cantida- ·
des de multa que vam do
1.200.000 pesetas as 400.000.
Em rela9om com o que antes
afirmávamos de ser a Audiencia
Nacional espanhola um tribunal
político excepcional, adicado a
julgar a independentista da Galiza, Euskadi, Catalunha un Canárias, assí como a outros militantes de organiza9ons anarquistas ou anti-fascistas, é de
temer umha senténcia política,
nom baseada em feitos provad os (porque estes nom existem), senom baseada nas acusac;:ons ~oliciais. E, sobretodo,
no caso de Manuel Chao a
quem, como se soe dizer, "tenhem-lhe gana", despois de que
a inculpac;:om contra el, pola voad ura do chalet de Fraga fracassara, com um estrepitoso ridículo para o fiscal.

Ningúen tan farturento
coma un bom alcalde,
máis concretamente un
alcalde en crise.

p~ A

XoAN PrÑEIRO

Eu coñecin un alcalde boísimo que cando tiña
que explicar a comenéncia de média dúcia de
sobriños contratados a dedo, aquel bendito
munícipe enchíanos de empanada de vieira e
albariño a tódos os da prensa.
Outras veces, pola contra, só se trataba da recepción dalgun mandamais que asinaba no libro de honra do concello, e aquel alcaldiño de
merda somente nos agasallaba con pinchos de
tortilla e unha fritada de calamares conxelados.
Cando se trataba de ocultar algun desfalco, un
buraco dunha morea de fraudulentos millóns
ou o subomo municipal máis patente, aquel

A.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

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

Neme ................................ Apelidos ................................................................ .

Enderezo ................................................ ;.•................ Cod. Postar ................... .
Teléfono .•.............. ~ ............ Povoación ................................ N. l. F. ................... .
Subscrébome ao periódico. A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ........... 7.500 pta./ano ... .... : ...... 3. 750 ptá./semestre
. -:'. . :
· ·
Európa ............ : .......................... 9.100
América e resto do· mundo·...... 1ó.900 · ·
· ·

· a) Subscrlclóns para o Estado espaflol

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 1.371 Vigo.

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Catxa de Aforres ;..................................... Canta/Libreta: .. ;.; ......................... :..
Titular da Canta ou Libreta ........................................................... :.... :.... ,............. :...... .
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Sírvanse. tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan apre- ·
sentados por Promocións Cuiturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
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infadigábel superprofisional da alcaldía chamaba
pola tropa de informadores para nos convidar a
bogavante con champán.

Un día, aquel incnóel prócer convidounos a unha
cea na que non faltou cousa nengunha. Que lles
vou contar, imaxinen unha fartura de cinco garfos
e aquel santo varón repartindo apertas e habanos
entre todos. O raro foi que nen tan sequera nos
falou de nengunha falcatruada que esquecer á hora dos cafés. Por iso, os que vivimos aquela noite
non nos estrañamos nada ao saber que, ao dia seguinte, aquel farturento ingresaba no cárcere. •

ANOSATERRA

COBRIR

,.,

Sen embargo, o día da festa maior, o do patrón e demais datas sinaladas, aquel mamalón
famento só nos puña manises e patacas fritas
con viño de garrafa.

firmega e convicgom que os move, baseada num ponto fundamental: a luita pola liberdade da
Galiza, a ruptura da relac;:om de
escravitude com respeito a Es-

SUB .SCRÉ.BASE

PAGO DOMICILIADO.

:

D·TURENTQS

fi.n

Estamos, portante, ante um pro-..
cesso atípico (dentro do já atípiforc;:o de solidariedade e apoio
co que som os deste tribunal), o
com o colectivo da.presas e prequel nom pode server para ou- . ·:sos, e fagamos novas esfor9os
tra causa -mais que para que-as ~ porque o nosso p0vo conhec;:a a
JUGA redobremos o nos.so essua situagom, amais da enorme

:.

DATA

A información que paga a pena ·ter

panha e a exigencia de jus1i<;a
social para o Povo Trabalhador
Galega.+
}UNTAS GALEGAS POIA AMINisTIA
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O proxecto EAVE tenta lanzar a coproduciónaudiovisual

entre os países atlánticos
As cinematografias de países con línguas minorizadas debaten .o s séus problemas
• 0SCAR LOSADA

O centralismo francés

Tres cinematografías
con alguns problemas
comuns están a
conviver no proxecto
EAVE de produción
atlántica, un programa
de UE para produtores,
no que participan
profisionais do
audiovisual galego, que
comparten traballo con
colegas da Bretaña,
País de Gales e
Portugal. A primeira
sesión <leste grupo tivo
lugar na Coruña,
organizada polo CGAT,
e a derradeira terá lugar
en Lisboa.

Os bretóns, representados .por
Paul Comete Hubert Budour, falan da sua loita contra o enorme
centralismo de Paris, "na Franza
toda a produción audiovisual está
centrada na capital, pouco se pode
producir desde outros sítios. Para
difundir os nosos produtos debemos contar coa canle 3 de TFR,
con vocación rexional. Aí ternos
emisións ao meio dia e meia tarde,
e contamos cun telexomal. Agora
mesmo é a única televisión que ternos para lle dar saída ás nosas realizacións. No país existen arredor
de vinte produtoras que viven da
publicidade (vídeo industrial) e un

O cine feito en Gales está a atravesar un momento de eufória coa
nominación do filme "Hedd
Wynn" para o Osear de Hollywood no apartado de mellor filme
estranxeiro. Esta fita dirixida por
Paul Turner conca con actores galeses e está falacia en gaélico. Unha produtora galesa, Pamela
Hunt, pensa que os problemas de
produción "Son os mesmos que
en toda a Comunidade . No Reino Unido hai demasiadas compañías independentes e a competéncia é enorme para tan pauco pastel, pois só ternos catro canles
forte : BBC, ITV, Channel Four
e S4C. A produtoras independentes realizan o 25 % da produción británica , mentres o 75 %
re tante é realizado pola grande
compañia televi iva . As tres
cou a que garanten que unha
producción e poda facer son: a
for za do proxecto, un bon director e unha compañia con forza
apoiando o a unto. O maior problema que eu vexo on o grande baleiros entre unha e outra
realización. Podemo ter un ano
maravillo o, eguido doutro pé imo onde temo que manter a infrae trutura da empresa e estar a
vela vir". Hai que indicar que
Channel Four e S4C son televisión difusoras, non produtoras,
polo que dan traballo ás produtoras independentes.

chisco da produCión televisiva.
Para nós é moi complicado vender
o produto, pois debemor ir a París
e ali grande parte do mercado xa
está ocupado polas produtoras con
·
maior poder".

canle p4blica galega das produloras audiovisuais do seu país.

Os galeses,. pola contra, teñen unha·
situaCión mellor nese aspecto. Pamela Hunt !ala da forte reivindica. ción da sociedade da sua nación paTFR, a televisión pública francesa,
ra non verse marxinada nos rneios
conta con 15 delegacións rexionais
televisivos: ."Levounos uns trinta
anos chegar á situación actual. Os
ao xeito do que fai TVE cos seus
centros territoriais. Dadas as difigaleses tivemos que dinamitar re:.
culdades ex..istentes nestes tres paípetidores de TV, protestar nas ruas
ses para a realización de longame- · e no parlamento para que se tomatraxes, praticamente toda a produsen en conta as nosas i'eivindicación enfócase cara a televisión,
cións e non quedar esquecidos na
sendo un dos graves problemas gaestrutura audiovisual. É moi imporJegos ao atoparse coas ataduras de
tante dicer que nesta liorta non se
ter corno único cliente á TVG, tenferiu a nengunha persoa. Agora ·a
do que sofrer o distanciamento da
situación é bastante boa, con moitas
de emisión adicadas a Gales
•.•••.......•••••••••••••••.......•.•••.•...•....•.................• horas
íntegramente en gaélico"

.

'Góstannos máis causas
que as hamburguesas'

O conceito de televisión pública de
servizo ao país e aos cidadáns, e
non pendente unicarnente das audiéncias, leva ao produtor Xosé
Cabanas Cao á seguinte reflexión:
"Hai unha rnaneira de asasinar culturalmente povos cando se rexen
as suas televisións exclusivamente
polas leis de mercado, posto que
ao mercado non lle interesa nada a
identidade cultural dos povos. Nas
televisións hai unha invasión de
hamburguesas audiovisuais. Nós
queremos comer esas hamburguesas mais non por decreto e todosº
os dias. Hai outras cousas que queremos consumir. Hai unha utilización perversa do meio televisivo
desde o ponto de vista cultural e é
difícil que o povo decida o que
quer ver cando non se lle dá capacidade nengunha de decisión. Hai
que chegar a un compromiso real
da TVG cos galegas. Teño claro
que hai que defender unha televisión pública cun modelo de xestión completamente diferente ao de
unha ·hea de persoal funcionário.
O modelo de Channel Four é realmente moi interesante, cuns xestore de TV que están en permanente
contacto coa indústria e posibilitan
esa renovación de contidos. Ese
seria o meu modelo." Os produto- ~
·res galegos tamén opinaban que ~
"seria positivo aprender. dos mode- ~
los de televisión.pública .rexidos x
ppr profisionais, 'non por funcioná- ~
rios_postos polo partido que estexa Galegas, bretóns
poder".
.
xeito de renovar 8

.
:

Envexa aos galeses
Os

representante~

galegos neste

colóquio foron Xosé Cabanas
Cao, Beatriz Legerén e Xosé Luís
Carneiro, que vian con bons ollos,
e con sa envexa, a cobertura televisiva que posuen os galeses, coa
S4C emitindo na sua totalidade en
galés para apoiar á língua. Para
manter esta cadea o govemo británico mete publicidade para cobrir
gastos. A BBC mantén 12 horas
semanais de produc;ión galesa,
mentres a ITV tampouco esquece
ás produtoras do país no seu esquema de programación. Actualmente, as diversas televisións británicas están a conseguir que só
haxa un 30% de programas YSA
nas suas grellas de programas.
Quizá o aspecto reivindicativo
non é o forte do noso país, posto
que os produtores galegos consideraban que "estamos desunidos,
o que ·non nos permite facer unha
frente comun para tentar convencer ás forzas políticas de que é necesária unha televisión con produción galega, para os cidadáns 'ver
como traballamos aqui, como é a
vida en Galiza sen pasar por tantas séries USA ou estranxeiras: Isto permitiríalle, tamén, á TVG
vender realizacións feitas por xente da terra. Se nas llias británicas
a produción USA que se olla nas
televisións non pasa do 30%, aqui
a proporción dispárase até ·o 90%
Os que pior o teñen deste grupo
reunido para o EAVE son os bretóns que, asoballados polo poder
parisino, percuran alternativas para daren saída aos seus produtos.
"A solución .seria facer moitos
proxectos e ter onde vendelos. O
esquema de que ternos que pasar
por París, ainda que non nos goste
ternos que aceitalo, posto que non
ternos solucións para mudalo. Unha boa solución pode ser entrar
con forza no EAVE e obter alternativas para o noso mercado, asi
teriarnos rnáis sítios onde difundir
os nosos traballos e poderiamos
ser máis ambiciosos"

(J)

e galeses consideran a coprodución coas TV públicas un _
oferta audiovisual.
.

no
.••..•....•.••.•..................•....................•............•
.
.

O EA VE pode constituir un.ha
grande posibilidade para espatlar
as realizacións galegas por outros
paíse_s y · {Qrn.~ntar _as cq-prod~
cións. Vici Produccións, dirixida
_¡)or Cabanás Caoi ten un proxecto
de longametraxe para este ano,#tulado - BlancaMa4~sqn" no qye
poderla ser a pri'meira co~prociu
ción feíta_polo cinema galego. +

Os Premios Compostela 1994 distinguen ao teatro indep~hdenfe
O grupo Ollomol con··' commedia, preferido pola votación popuJ;ir e ·ª-~qo ·xur~do .
co in~ependente
do poder. •·
·
O xúrado dos _
Prén:¡,ios Co.m~
·postela, :que or~
ganiza _El Correo Gallego,
resolyeu en: sin·. t<rnia co ·poeta'.
da ·Ten:a Chá.
Os dous pregoeiros do teatro coin·· '.Non ·-Sldistinciden este ano en que non se pode
deixar que rompa este espel1o da - guiron as rnontasociedade. Manuel Maria di que · xes millonárias
non podemos deixar rnorrer algo
do CD, agás no
tan ferrnoso coma a língua e o teatraballo de Patricia de Lorenzo
tro e defende un Centro Dramátiq.ue fo:i -~ellor grptagoni.sta ]JOlo

Maruxa
Seoan·e leu o
manifesto de
Havel no Día
Mundial do
Teatro.

Un grupo de profisionais do teatro
xuntouse no Principal de Compostela para representar.unha alegoría
do seu oficio. Celebraban o Dia
Mundial do Teatro arredor dos .
manifestos de Manuel Maria e
Vaclav Havel e da concesión dos
Premios Compostela.

1

seu papel en Un Refaixo para Ce. .lestina. P~la ,contra., o espectáculo

1

Commedia do
grupo Ollomol
levantaba o nomeam en to de
car-tel do ano ao
tempo que o público leitor de
El Correo e O
Correo distinguia co seu voto
á mesma obra.
O xurado acumulaba un prémio máis para o
traballo desta compañia e nomeaba a Marcos ._ Qrsi, .Mellor A.ct()f~

Maria-Soto recebeu .o da Mellor
Actriz de reparto polo seu traballo
en Xogos á hora da sesta, do Malbarate. O premio·do táto orixinal
foi pra Roberto Vidal Bolaño por
. Días sen Glória, o de actor de,reparto para Xosé Vilarelle e a mellar versión a de Carlos Couceiro
por Xacobe e o seu amo.
O premio de honra foi para un histórico do teatro das Irmandades,
Jenaro Marinhas del Valhe.
Maruxa Seoane leu o rnanifesto de
Havel xunto a Manuel Maria.+

,
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DIAS
nomeado Constantino García e os_
vocais son Carlos Casares;
Filgueira Valverde, Agostiño
Sisto Seco e máis os rectores das
tres universidades galegas.•

•O Consello

• Inaugurado
o Ramón Piñeiro
O pasado 25 de Marzo o presidente
da Xunta inaugurou o Centro de
Investigacións Ramón Piñeiro, e no
discurso de apertura tentou
exorcizar as críticas recebidas,
nomeadamente desde os
departamentos de Filoloxia Galega
das tres universidades. Referiuse a
superar "distincións ideolóxicas" e
anunciou que a sua criación
responde á "necesidade que ten
hoxe o idioma galego de contar con
bases a cada máis amplas de
investigación.(... ) O centro nace con
vocación integradora, de diálogo e
colaboración cos que actualmente
funcionan na nosa Comunidade".
A Comisión Reitora do centro está
presidida polo Conselleiro de
Educación:; o vicepresidente é o ·
Director de Pol.ítica Lingüística;
para a coordenación científica foi

da Cultura e o
Tricentenário de
Sarmiento
O Consello da Cultura Galega
elaborou o seu plan de actuación .
para o 94, que ten como ponto de
arrancada.a celebración do terceiro
centenário de Martín Sarmiento,
coa ceiebración cun congreso
internacional de análise da sua
obra e mediante convénio coa
Conselleria de Cultura, a reedición
· da inesma. Tamén está prevista a
preparación dunha exposición
itinerante sobre o século XVIII. •

• Concerto
de Bandas
de Gaitas
O próxitÍlo 9 de Abril ás 20,30
horas vai· ter lugar na Sá de
Concertos do Centro Cultural
Caixa Vigo un concerto de Bandas

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Morreu Ionescó,
que integrara no teatr~ existencialista
a corrente do surrealismo

•G.LT•

1

1

Uxio Ionesco cambiara de nacionalidade e de língua (nacera na
Roménia) e de nome. Integrouse
no teatro francés como lonesco e
converteuse nos anos 60 no seu
primeiro dramaturgo. Finou en Paris, a piques de remontar o difícil
repunte da primavera dos 82 anos
Herdeiro direito de Alfred Jarry,
Ionesco pasa no teatro francés o
recado das correntes do absurdo e ·
traduce o surrealismo para a formalidade cenográfica existencialista. O absurdo de Ionesco serve
con eficácia xenial ao antibelicismo e dinamita os princípios de autoridade e respeito convencionais.
Os ácratas erguéranlle un monumento pola sua descrición do castelo do Estado coma un manglar
de cadeiras; os pacifistas . fixeran
del un autor de campaña,_ identificados coa mistura de humor mar..
xiano e a ·densidade irracionalista

das trincheiras do seu teatro.
No Maio do 68, Ionesco negou tres
veces as barricadas do bairro latino. Insultado en pintadas, o romano non era de Roménia, nen era
francés nen tiña lugar no mundo co
que identificarse. Moito menos coa
universidade de Nanterre.e os sem¡
estudantes en revolta. O momento
derradeiro chégalle.·cando agroma
outra edición de Maio do 68. •

galegas de gaita , consideradas na
-. actualidade como as máis
importantes do momento musical.
Son as formacións de Manzaneda
(Ourense), Robaleira de Cedeira (A
Coruña), Ancoradoiro de Ribeira
(A Coruña) e Xarabal (Vigo). O
acto vaise gravar en vídeo e tamén
está pensada unha futura edición en
compacto. A organización corre a
cargo da distribuidora musical
alternativa Beltaine. •

·• ·Recuperación
do teatro popular
A Festa da Páscua de
Montecubeiro recupera este ano,
da man de Manuel Sarille
Lanceiro e Xosé P. V arela, dous
entremeses teatrais dos tres que
formaban parte da celebración de
'Castroverde, perto de Lugo.
Trasmitidas oralmente, aquetas
tres pezas, versificadas en galega,
eran A corrida do galo (desta
volta suprímese); Os predicadores
e A Páscua, e representábanse en
Silva (Pol), Librán (0 Cádavo) e
Meda (Castroverde). O domingo 4
de Abril ás 18,30 vanse
representar en Montecubeiro
(Castroverde) coa colaboración
tamén do grupo de gaitas
Zucurrundullo. •

• Portomeñe pede
novo consello
Nen ahondaron as xomadas que
organizou o pasado ano o Consello
da Cultura Galega, que desde a sua
polémi_ca polo Camiño de .Santiago, seinella ser unha pedrá
no ril da Xunta. Apesar de ter
debatido durante vários días e
mesmo elaborada unha proposta
de dirección para o Centro Galego
de Arte Contemporánea, na
persoa de Glória Moure, a nova
equipa de Portomeñe e Antón
Pulido chamou o pasado sábado a
outras seis persoas: Daniel Giralt
Mirtacle, do Museu de Arte
Contemporánea de Barcelona;
José F. Ybars, do IV AM de
Valencia; Femando Pemés, da
Funda~ao Serralves de Porto; Luis
Caroncho, do Centro Cultural
Conde Duque de Madrid e os
responsábeis de arte de El País e
ABC, Fernando Huici e Pedro
Corral.

Durante esta reunión volveuse falar
dun prazo adiado para a apertura do
Centro: "tardaráse váriós meses,
_para evitar cair no erro doutros
. centros.que por p_roblem~ de
. planificación-tiveron que ser
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = reinaugurados en várias ocasións".
No caso do CGAC, houbo xa unha
primeira inauguración eleitoral, en
med/11 a
Outubro pasado, cunha mostra de
11mTfl/i1'11
Maruja Mallo.•

Señor .das
moscas
·Mf~álK ~oltlt1f

..e pr~ocadora escrita
dun xeito fermoso.
E~

M. Forster

3otalo blanco

-. Concurso de
Banda Deseñada
En Ourense veñen de convocar a
cuarta edición do C ename
Ourense de Banda Deseñada,
para xoves afeccionados entre 14
e 30 anos. Os textos poden estar
en galego ou portugués, con
temática libre inédita, a cór ou
branca e preto. O prazo de entrega
finaliza o vindeiro 1Ode X uño e
cada participante pode apresentar
os traballos que desexar. A
dotación do prémio é de 100.000
pesetas e eatro accésits de 25.000
pesetas. Máis información na
Casa da Xuventude de Ourense,
no Consello ou na Delegación da
Conselleria de Xuventude. •

O Festival do Porto puxo fin
ao debate sobre o celtismo
• X. M. ESTÉVEZ

Existe ou non música celta? Bis a
cuestión que suscitou a tertúlia celebrada no Cinema Jardim-Auditório
da cidade do Porto o pasado dia 26
de Marzo, no seo do V Festival Intercél tico. Durante várias horas,
músicos e informadores de meios
especializados, amais dalgun animador cultural, divagamos a carón
de tan impreciso tema. Moralexa: o
apelativo celta subsiste por mor de
intereses criados por empresas discográficas que, como de costume,
precisan dalgun reclamo para vender o seu produto. Esa foi a opinión
máis estendida entre os presentes.
Pero limita( tan denso contraste de
pareceres a unha única cuestión
seria tirarlle o seu zume, e o que
ali se escoitou non ten refugallo.
Mário Correia, na sua calidade de
co-director do Festival, contrapuxo
sendas declaracións a prol do celtismo musical (A. Stivell) e en
contra (R. Romaní). Polo meio
opinións que incidían na supremacía da música irlandesa como con·trasinal do reclamo céltico, con todo o que iso comporta: os músicos
galegos; ao non contemplaren un
panorama autóctono desenrolado,
forzosamente procuran fóra referéncias a respeito, por exemplo, de
como tocar o violín -de inequívoca técnica irlandesa. Os xóvenes
músicos corren o perigo de interesarse máis pola música de grupos
coma Chieftains ou A/tan que por
saber como cantaba a sua avoa.

Folk
para todos os gastos
Os irlandeses Dervish pecharon o

Domingo dia vintesete o Festival
· coa que foi a actuación máis aplaudida. O seu foi un repertório de jigas, reels e cancións, que para un
músico avantaxado resulta do máis
trillado que un poda escoitar na música popular daquel país. Pero tocaron impecabebnente, e iso engaiola
ao espectador máis reticente. Persoalmente confeso que fun gañado polo virtuosismo dos seis músicos;
bodhrán, flauta, whistle, acordeón,
bouzouki, guitarras, voz ... soaron
compactos, e eran tocados con naturalidade. A fin de contas, na música
tampouco é de recibo razoar demasiado, e a falta de orixinalidade supriuse co bon oficio instrumental. A
risco de reiteración, comprobamos
que ser irlandés vende neste tipo de
eventos. O grupo Toque de Caixa
representa a faciana máis moderna
da música tradicional: bandolim,
braguesa, gaita, guitarras, percusións, voces, zanfona .. unha tímbrica diversa debidamente harmonizada, que amasa o bon facer dos seus
nove componentes. As nasas paisanas Leilia e os húngaros Mána Sebestyén/Muzsikás puxeron, na mesma noite, a nota étnica do Festival.
As primeiras coma pandereteiras,
usando amais outros utensilios coma sachos, lata, tambor ou cunchas.
Os segundos, da man do violin, tocado en posición vertical, facendo
honor a un instrumento que no seu
país é do máis popular. Amélia
Muge abriu o Festival, mostrando
coa sua actuación o bon momento
da canción portruguesa; acompañada de sons de corda. amais de sintetizadores e percusión. Logo dela, os
escoceses Mac-Talla, con discreta
instrumentación, e unha voces que
foron, sen dúbida, o seu principal
atractivo.+

A Semana de Filosofía

debate a democrácia alén
dos Parlamentos
• CARME VIDAL

Organizada pola Aula Castelao de
Filosofia o dia catro de Abril comeza a IX Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. Nesta ocasión as reflexións xirarán arredor
da democrácia transpasando a lexi timación aparente dos reximes
parlamentários.
Os novas movimentos sociais
constituen unha proposta alternativa cara o desenvolvimento dunha
democrácia directa, en tanto que
participativa, na que se cuestionan
as limitacións das institucións representativas. A actualidade e releváncia destas novas formas de acción política fan que teñan unha
importante presenza no programa
da Semana de Filosofía. Verbo
disto, a democrácia configúrase
para Jaime Pastor como unha aspiración histórica e cultural que elimine a dicotomia desigual entre
governantes e govemados. Modelo
democrático amparado nunha defensa irrenunciábeJ de bens públicos e colectivos. A antítese a esa
proposta é a mercantilización das
persoas e a natureza, consecuéncia
dun irracional modelo de desenvolvimento industrial eurocéntrico
que vai ser criticado por Giovanna
Ricoveri. Esta sindicalista italiana
fará unha aposta pola superación
da contradición entre capital e natureza, en absoluto lonxe daquela
estabelecida en termos de capital e
traballo por Marx. Unha sociedade

solidária que supera o produtivismo en aras dunha economia moral
é tamén o proxecto teórico de Joan
Martínez Alier. A reflexión desde
Galiza do papel democratizador
dos movimentos alternativos será
elaborada por Carlos Vales para
quen o ecoloxismo constitue nas
suas orixes organizativas unha plataforma legal na loita contra a ditadura franquista.
A democrácia real convértese moitas veces nun proxecto imposíbel
debido ás férreas engranaxes do
poder e ao intercámbio desigual
estabelecidos a escala mundial.
Dino Pácio Lindin apresentará o
caso dos Estados Unidos como o
expansionismo levado até o límite,
impedindo a democratización da
sua ampla zona de influéncia. Nomeadamente neste caso é preciso
discernir ben a realidade da aparéncia, outravolta, máis alá dos
parlamentos. Tamén Urbano Rodrigues fixará o seu discurso nestes termos, afirmando que a existéncia de institucións formalmente
democráticas son, moitas veces, a
fachada de reximes non democráticos onde a opresión e o sofrirnento social imperan.
A política dos direitos humanos,
exemplo de, transnacionalización
capitalista· que se converte nunha
forma máis de imperialismo cultural, será o tema central dos relatórios de Alain Badiou e Boaventura
de Sousa Santos.•
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Os
malfadados
consellos de
R. Kipling
Oxalá voltassem
tempos idos!
José-Martinho Moreno Santalha
(1947) remata de publicar a sua
primeira obra narrativa, Oxalá voltassem tempos idos!' 1i, coa que gañou o prémio de narrativa "Ricardo Carvalho Calero" 1992, outorgado polo concelJo do Ferrol. O libro leva o seguinte subtítulo: "Memórias de Felipe de Amancia, pajem de Dom Merlin", co que o leitor queda xa avisado do que vai
vir. Por se o subtítulo for pouco, o
autor pon unhas palabras "A maneira de justificai;:om prévia" onde
lembra unha recensión de Carvalho Calero á prirneira versión española de Merlín e familia, na que
escrebia: " Quando se descobre
urna mina, tem-se pressa por beneficiar o metal precioso. Cunqueiro
deu-nos en Merlín efamília as primeiras entregas do tesouro. Mas,
como a mina era virgem, essas primeiras entregas estavam longe de
esgotar as possibilidades de explora~om" (citamos pola versión que
dá Montero Santalha. O escrito
por Carvalho viña a conto porque
na primeira versión española do
devandito libro habia roáis histórias do que na versión galega).
Montero Santalha, xa que lago,
baseándose no dito por Carvalho e
mais nunha instalación no mundo
cunqueirán, aborda novas aventuras, novas histórias de don Merlín
e de dona Xenebra narradas por
Filipe de Amancia. Mais, en verdade, aqui falla todo estrondosamente. As novas (sic) histórias de

Merlín saben a comida requentada
na que se perderon os sabores primixénios e quedou un gosto que
non se sabe descifrar ben, e que
non comprace ao padal. Falta nestes relatos un claro sentido do humor, ironía e mesmo faltan os finais ou epílogos, xa que as histórias non se fechan cun sendido
claro ---<:ircular, de contraste, de
aclaración ou de finitude. Os finais, aparentemente, son de contraste, pero faltan a ironía e o humor e dá a impresión que o autor
non sabia como acabar as diversas
histórias que relata.
Talvez o problema estexa en que a
"mina" fora xa esgotada por Cunqueiro (diso estamos seguros) e que
Montero Santalha só pode instalarse na tona, na superficie do mundo
do mindoniense. Un mundo difícil
de apreixar e que non se capta colocando adxectivos máis ou menos
estraños, anacronismos conscientes
ou personaxes "raros" na vida realcotidiana. Iso é a tona. Niso queda
o autor. O mundo de Cunqueiro é
unha profunda -talvez dolorosaexploración de melancolia, a grande ausente nesta incursión nun
mundo que é irrepett"bel, unha vez
desaparecido o seu criador.
Por outra parte, se ben a língua manexada por Montero Santalha é ri-

ca (fálase do léxico) non acerta na
cadéncia da frase, co que afinal dá
a impresión de exercício retórico,
de pesadez lingüística ("Dona Genebra com~ou a sentir-se pesada
das pernas, e
comos calores
do tempo non
podia dormir, O mundo
e aos poucos de
dias formouse-lhe na per- Cunqueiro é
na esquerda unha
unha hedra va- profunda
ricosa, gorda e exploración
retorcida e ramosa como un da
Amazonas melancolía,
azulado que a grande
retorcesse as ausente
águas dos seus
mil afluentes nesta
por aquele incursión
branco e tor- nunmundo
neado hemisqueé
f ério de carne", p. 19). irrepettbel,
Falta, eviden- unha vez
temente, a grá- desaparecido
cia do adxectio seu
vo. Mais, quizá, o reseñador criador
está a equivocar se, pero
non pode impedir que lendo estes relatos lle veña á mente o "orixinal'', do que o
presente lle parece unha borrosa
fotocópia e non unha recriación.
Quizá non atinou Montero Santalha nestas incursións (roáis que exploración) no mundo cunqueirán
por un exceso de veneración cara o
orixinal. Non se atreveu a facer un
pastiche nen unha paródia ---<:oa
crga de ironía e subversións que levan en si estas duas modalidades-' único modo de entrar nos textos
"clásicos" sen morrer, nonnalmente, no intento. Quer dicer, o autor
fallou no máis necesário para non
esvarar cando se entra nun território coñecido pero alleo: os segundos graus. Tampouco soubo recoñecer o mundo melancólico criado
por Cunqueiro, que de seguro o levaria por outros camiños.
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Oxalá voltassem tempos idos! é
un exercício retórico ao alcance
de calquer estudoso de Cunqueiro.
Do seu mundo, da sua língua. Está
ben escrito. Pero fáltalle o máis
importante: esa vida que insuflaba
o mindoniense aos seus personaxes. Esa vida que saía da néboa
como unha "parpadeante estrella",
por dicelo con palabras de don
Álvaro. Os personaxes, aqui, non
deixan de ser figuras retóricas.
Non sei se ainda é tempo, como
pedia -Manuel-António, de reclamar que os nosos escritores fagan
obras que sexan novas (que non
quer dicer orixinais), "grotescas
quizais, pero nova ó fin, pró retablo d'os tempos". Certo·é que choveu moito desque iso escrebera o
poeta rianxeiro; mais talvez sexa
hora de volver lelo e esquecerse un
pouco de Kipling, a quen parece
teñen lido moitos daqueles que publican libros narrativos na nosa nación. Lémbrese o malfadado consello do grande escritor británico:
"Cando descobras que sabes facer
algo, empeza a facer algo que non
sabes facer". Que dicer, Kipling é
o culpábel, ou tal parece, de que
boa parte dos textos narrativos que
se publican hoxe na Galiza non
produzan senón vergoña allea. +

Roteiros
de montaña
Co título de As montañas de Galicia,
Enrique Vélez e Maria do Carmen
Pereiro publican na série de Roteiros
de Xerais un manual espléndidamente
editado con quince itinerários, con
xeoloxia, flora e fauna, esquemas e
mapas_ A proposta achégase non só a
rotas internas, tamén nas fronteiras
polo Parque de Gerés ou As
Médulas.•

X.G.G.
(1) E. Laiovento. Santiago de Compostela,
1994. 94 páx.

Recuperar
oAvia
/'

Estudo do Areal
de Sa'n Cristovo
A Asociación Ecolóxica-Cultural
"Ridimoas" apresentou recentemente unha interesante Guia didáctica sobre a fauna e a flora do
areal de San Cristovo e das ribei(Pasa á páxina seguinte)

Este novo libro de Anxo Tarrío é o froito dunha ducia
de anos dedicados ó ensino, crítica e reflexión sobre o
feito literario galego e de moitos máis de preparación
no apaixoante campo da Linguística, a Semioloxía, a
Teoría da Literatura e a Literatura Comparada.
A información bibliográfica que acompaña a estas
Aportacións, froito de numerosas e atentas lecturas,
de seguro servirá para atollar moitos camiños á
futura investigació;1 e dicencia da literatura galega.

Alén da Penda
Ignácio Castro publica con este título
o seu primeiro libro na colección
Espiral Maior (Ensaio), co subtítulo,
Por unhafilosofia do absoluto
sensible. Son sete ensaios que tratan
temas como a sexualidade, a poética
de Uxio Novoneyra ou o pensamento
francés contemporáneo. Desde unha
reflexión inicial sobre a arte moderna
e a sua relación coa natureza até un
estudo filosófico sobre a linguaxe, a
presente obra esfórzase por pensar a
diferéncia do ser como violéncia
interna á identidade comun. •

Crónica dunha
fidelidade
Alonso Rios é un persoaxe
inxustamente esquecido na história
recente de Galiza. Deputado agrário en
1936, emigrante de ida e volta, fiel
durante os máis de noventa anos da
sua vida á idea da recuperación
nacional de Galiza, de Alonso Rios só
se coñecia a epopeia da sua fuxida de
Galiza no 1938 (O siñor Afránio,
Edicións Castrelos), e agora en Espiral
Maior, Bieito Alonso Fernández
publica un axustado estudo sobre toda
a sua traxectória vital.•

Didáctica
da xeografia urbana
LITERATURA GALEGA
Aportacións a unha Historia crítica

XERAIS
Anxo Tarrío Varela

~~
~~

Pedro García Vidal publica en
Toxosoutos Investigando na vita, un
traballo que move á reflexión sobre a
importáncia da análise urbana,
dirixido ao traballo nas aulas de ensino
secundário: a cidade como ecosistema,
diálogo entre a vila e o mundo rural
que a rodea, a produción do espácio
urbano, a morfoloxia ou o espácio
urbano, son alguns dos epígrafes que
aborda o autor.•

ANOSA TERRA
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(Ven da páxina anterior)

ras do Avía. Na publicación da
autoria de Pablo Rodríguez "Oitabén" explícase como a partir da
extracción ilegal de áridos
na natureza
fluvial do rio O novo
Ávia, denomi- hábitat vese
nada areal de .amenazado
San Cristovo;
e profundizan- pola
do esta .no ní- construción
vel freático do no lugar
terreo aflorou
dun futuro
auga proceParque
dente de correntes subte- Empresarial
rráneas e de
filtracións do
próprio rio,
dando lugar a lagoas. Asi e espontaneamente no novo biotopo, por
un proceso natural, xerouse unha
flora e fauna típicas de lagoa.

Cunha linguaxe sinxela e concreta,
apoiada por esquemas e debuxos
explica dun xeito didáctico este
proceso natural e as espécies que
hoxe viven nesta zona. Asemade
trata tamén a clasificación botánica e faunística que realizaron nas
ribeiras do rio A via, e outros aspectos propondo actividades.
Na actualidade as lagoas teñen unha extensión de 70.000 m2 e unha
profundidade média de 4 m. Mais
o novo hábitat vese ameazado pola construción no lugar dun futuro
Parque Empresarial. A partir de
1991 "Ridimoas" propón a posibilidade de convertér o lugar nunha
Aula de Natureza con fins educativos, recreativos e de investigación científica.
Mália os acordos acadados entre a
Administración Autonómica,
Concello de Ribadávia, empresa
construtora, proprietários dos terreos e colectivos ecoloxistas e vi-

ciñais, o desenvolvimento do proxecto está paralisado. Na Guia fan
unha chamada de atención aos organismos competentes para que
asuman as suas responsabilidades
e desenvolvan este proxecto, que
abranxeria 2 km. de rio.

Donos dun bosque
Na década dos 70 arderon todos
os montes entre Beade e As Regadas. Máis tarde nace un grupo
na Universidade Laboral de Ourense denominado "Lexión Verde" dirixido por Pablo Rodríguez
"Oitabén" que se dedica a recuperar a zona repovoando con piñeiro. No ano 1985 este grupo
gaña o prémio "Rodríguez de la
Fuente" dotado con 500.000 pesetas que se utilizan para fundar
a asociación.
Comezan por recuperar o bosque
autóctono nos montes que eran
dos sócios. Mais nesta zona, onde os montes son privados e non
existe o comunal, os proprietários son proclives a vender ou
ceder as terras, sobretodo á vista
do traballo que está a facer "Ridimoas".
Deste xeito a asociación, cada ano,
merca terras dentro <leste ecosistema, sendo agora 700 sócios proprietários dun bosque de 30 hectáreas aproximadamente. Ainda que
a sua zona de traballo esténdese a
unhas 100 hectáreas nas que conseguiron que se vedase a caza, prévio acordo cos cazadores da zona.
A longo prazo existen posiblidades de estender este proxecto a unhas 2.000 hectáreas.
Os interesados neste material pedagóxico ou en facerse sócios da
asociación poden dirixirse ao Instituto de Ribadávia (Ourense). +
XABIER FERNÁNDEZ MATEO

Un estudo
da igrexa
católica
do ponto de
vista
etholóxico
A estraña

tribo
dos clérigos
Os etnólogos ocidentais teñen-se
interesado amiúde pola relixión e
polos homes a ela consagrados.
Porén, as mais das veces, cando se
trata de realizar estudos sobre o
terreno, costuman ir buscar demasiado lonxe. Teñen observado
atentamente, por exemplo, os costumes e ritos dos feiticeiros africanos, ou dos monxes budistas de
Ceilán, sen repararen no que tiñan
mais perto: os millares de clérigos
da igrexas cristiás.
O etnólogo Pascal Díbie resolveu
preencher esta lacuna -polo menos en parte-, aplicando-se ao estado "dunha maui próxima e ben
estraña tribo sagrada": a dos sacerdotes da igrexa católica romana. A
empresa foi árdua, pois esta tribo
non se submete facilmente ao ollar
do investigador. Cando tentou observar in situ o proceso de formación dun cura católico, o etnólogo
topou-se cunha firme "dimensión
sectária" que "se manifestou desde
que penetrei neses lugares entrincheirados, reservados, que son os
seminários. Entrar nunha fábrica
de 'homes santos' e conviver cos
candidatos ao sacerdócio foi-me
negado tantas veces como o solicitei". O etnólogo chegou a unha curiosa conclusión: "Teria-me sido
muito mais fácil compartir a vida
dos xamanes da Sibéria ou da
Amazonia".
Contodo, o afán investigador de
Pascal Dibie acabou por plasmarse nun livro recentemente publicado na Franza<n. Ao encarar esta
tan descoñecida como cercana
sociedade de homes celibatários
consagrados ao Céu que ao longo
de case dous mil anos ten marca-

do profundamente a civilización
ocidental, o intuito do etnólogo,
deixando de lado a transcendéncia, é estudar, antes de todo, o
home vivo e concreto. Procura,
P.9ÍS, despoxar-se dos seus a
priori para estudar o sacerdote
católico ocidental coa mesma
frieza científica con que poderia
focar o estudo do xamane siberiano, escudriñando minuciosament~ o seu 'oficio', os seus xestos,
as suas vestes e paramentos, os
obxectos que manexa habitualmente, os lugares onde mora.
O livro desvenda as múltiples facetas da tribo sagrada católica,
examinando as orixes históricas e
a evolución do clero, a vocación
e o seminário, o voto de castidade, a confisión, o uso do breviário e do
catecismo, o A extrema
manexo do importáncia
rosário, a ves- ligada ao
timenta ecle- cerimonial
siástica ...
Alén de inda- litúrxico
gar na vida revela-se no
cotidiana dos facto de
sacerdotes (un que a
dos capítulos,
Na intimidade Igrexa,
do padre, re- a este
constroi ideal- respeito,
mente a xornon deixou
nada típica
dun clérigo, en absoluto
da mañá á nada
noite), a obra ao acaso
tamén incluiu
unha esclarecedora tipoloxia das diferentes espécies e subespécies clericais: o cura edificador, o cura fanático, o cura pasibo, o cura burgués, o cura que
fai política, o reformador, o teólogo, o funcionário do sagrado, o
pastor dos pobres, o cura 'que sofre en siléncio', etc.

Especial interese reveste o estudo
dos ritos da liturxia, analisados
pormenorizadamente no cuarto
capítulo, A gramática dos ritos.
Os xestos dos oficiantes, a forma
e cor das suas vestimentas, os obxectos empregados no oficio litúrxico "inscrebe~-se nunha 'gramática' feita de empréstimos e de
herdanzas, sincretismos evidentes
das civilizacións e das épocas pasadas'', que articula o espazo e o
tempo dos sacerdotes e dos seus
fieis, garante os ritos e serve para
cimentar a relixión . A extrema
importáncia ligada ao cerimonial
litúrxico revela-se no facto de
que a Igrexa, a este respeito, non
deixou absolutamente nada ou
acaso.
Dibie cita un opúsculo "case surrealista" que figurou nos misais
romanos até á época d~ Paulo VI,
De defectibus in celebratione
missarum occurrentibus, no cal
se contemplan todos os incidentes, maiores e menores, que poden sobrevivir durante a celebración da misa, ben como a conduta que de ha de observar en cada
caso. Por exemplo, que se debe
facer cando, en pleno oficio, o
teito da igrexa se desmorona ou
unha horda inimiga asalta o templo? Se a circunstáncia o consente, o padre debe acelarar o final
da misa; se non, pode omitir o
resto e fuxir a toda a presa. E se o
oficiante, antes da consagración
eucarística, sofre un síncope ou
morre repentinamente? Nese caso, a misa debe ser terminada por
outro padre, "mesmo se non está
en xexún". E se o sacerdote vomita o viño de misa ou cospe
sangue sobre o mantel do altar? E
se se ten a suspeita de que a hóstia pode estar envenenada? E se
cai unha mosca ou unha araña
dentro do cálice?... Todo está
previsto. Hai solucións para ca]quer incidente que poda vir perturban a solenidade dos ritos.
En La tribu sacrée abordan-se
tamén diversas cuestións de
grande actualidade. A ordenación das mu1leres, o celibato
eclesiástico, a herdanza do Vaticano II, o papel de organizaciósn
reaccionárias como o Opus Dei
ou Comunione e Liberazione, a
utilización dos meios de comunicación de masas por parte da
Igrexa -exemplificada na figura
do ultradireitista e pitoresco papa
Wojtyla, star mundial da TV-,
a rápida diminución do número
de sacerdotes ordenados en todo
o orbe católico, son alguns dos
múltiplos aspectos tratados nesta
obra séria e rigorosa, ainda que
non desprovida dun certo sentido
do humor.•
T. FREIRE

" .

(1) Pascal Dibie, La tribu sacrée. Ethnologie des prétres , ed. Grasset, Paris , 1993.
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Un conto
simpático

Philadelphia

O párroco

Non é a primeira pero é a que
máis audiéncia de público ten levado aos cines. Non é, desde logo,
a película definitiva que todos esperaba, pero está feíta con valor e
ten unha posición clara sobre o tema. Philadelphia é asi unha película sobre a SIDA pero que transcende o terreo acoutado pola exposición dos males que provoca a
enfermidade, hoxe incurábel. Jonathan Demme non se limita só a
radiografar a vida dun afectado
que padece o despido profesional
por causa da SIDA, senón que
amplia a sua reflexión e remata
por falar da persecución, da marxinación e dos prexuízos sociais
que padecen os homosexuais.

embaucado

O filme, que está robriamente realizado agás algunha que outra
concesión ao comercial, é o resultado de cinco anos de traballo e
sérvelle a Demrne para reconciliarse coa comunidade hornoxesual do seu país, moi crítica contra
o cineasta debido ao retrato que
fixo en "O silencio dos cordeiros"
dun transexual que asasinaba mulleres; mesmo diversas organizacións pro-enfermos da SIDA como Act Up e Actions AJDS contribuiron á financiación do filme.
Por outra parte, hai poucos na
equipa de "Philadelphia" que, directa ou indirectamente, non saiban de cerca o que é a enfermidade. Ron Nyswaner, o guionista é
homosexual e ten un sobriño enfermo da SIDA; Mary Steenburgen, actriz que interpreta á avogada, tiña un amigo que morreu de
SIDA o mesmo día do comezo da
rodaxe e, finalmente, a película
está inspirada na vida do pintor e
deseñador español Juan Botas,
amigo de Demme e morto a causa
da enfermidade en 1992.
No trinta prirneiros minutos formúlan e as coordenadas do filme
e aquí o eu desenrolo é valente,
de denúncia e crítico, aspectos este suavizados despois cando
Demme recorre ao seudo-xénero
de cinema de xuízos ou xudicial.
E te recurso limita os resultados,
integra os elementos de denúncia
e dalle ao filme un lixeiro matiz
televisivo, onde o que priva é o
convencional e manido, tanto no

Antonio Banderas á beira de Tom Hanks, nunha cena de Philadelphia

estilo como na trama dramática.
Con todo Philadelphia chega a
onde pretende e o espectador recebe a misiva. Que máis podia ser?
É Philadelphia un filme de guión e
de mensaxe dirixida a todos (por
iso moitos dos parlamentos en primeiro plano diríxense ao espectador), un guión ben escrito e unha
mensaxe necesária, tanto como poderla ser a invocada desde calquer
fita de Loach ou a recente de Sheridan (No nome do paz). Certo que
hai bastantes acordes melodramáticos e que quizá
lle sobren ao
filme os 20 minutos finais e TomHanks
as despedidas soubo
mortuórias:
mais a dureza transmitir a
exterior do que forza do
relata, fai ine- personaxe.
vitábel a incur- Son
sión apaixonada con que o frecuentes
realizador os saltos da
aborda o tema: comédia ao
moitos son os drama,
compañeiros
que quedaron pero non o
no camiño e a é tanto que
eles adica o fil- se faga con
me.

talento e

A música es- seguridade
pléndida de
Tak Fujimoto
que reforza e
amplia os valores dramáticos (como ocorria en O silencio dos carde iros), a canción de Bruce
Springsteen "Streets of Philadelphia", oscarizada e silenciada sen
subtítulos e os traballos dos actores,
son as tres circunstáncias que, xunto
ao guión, reforzan o éxito do filme.
Denzel Washington, convincente
desde sempre; Antonio Banderas,
moi esquematizado na sua persona-

xe despois dos recortes da versión
definitiva (estes cortes informan sobre os límites que o cinema norteamericano ten para integrar a totalidade da denúncia) segue a naufragar un chisco cando se dobra a si
mesmo, Woodward, Steenburgen e,
sobretodo, Jasan Robards fr., non
deixan fenda para a incredulidade.
E TomHanks. Non exerce desde logo este actor o oficio xenial de Anthony H9pkins, a quen se privou
doutro Osear polo seu excelcional
traballo en "O que queda do dia"
pero, até agora, o só bon comediante ("Big") soubo transmitir a forza
do· seu .personaxe con convicción
evidente e con traballo e preparación. Son frecuentes estes saltos da
comédia ao drama, pero non o é
tanto que se fagan con talento e seguridade. López Vázquez, Landa ou
Pajares no cinema español fixérono
ben; Gassman, Sordi, Tognazzi ou
Manfredi son exernplos egréxios no
italiano; Noiret ou Bourvill sono no
francés e Grant, Lemmon ou Sellers
son exemplos grandes entre. os mitos. Hanks arrisca a sua imaxe e sai
agás certos toques de sobreactuación melodramática, máis que ben
parado no intento. Din que Tom
Cruise e Richard Gere negáronse a
aceide homosexual enfermo de SIDA para non <lanar as suas imaxes
de fábrica. Non é certo. Tño para
min que os dous negáronse por medo ao fracaso, asustáronse pola
complexidade do personaxe, non
quixeron facelo porque non se vian
capaces de levalo a bon porto.
Hanks, consciente do seu valor,
afrontouno con profisionalidade e
talento e gañou a aposta consigo
mesmo. El cos seus erros e Maria
Callas coa sua "Andrea Chénier"
son as voces finais desta película .
que merece ter ecos ouvidos por
moitos.+

É interesante a via de realizar filmes galegos b<!seándose nos contos populares, co amplo abano de
posibilidades que estes lle dan a
un realizador para esbarar polo cainiño que desexe. ·A matéria prima
é ampla, moldeábel e de calidade.
Se o artesán cinematográfico acerta co ponto exacto e recolle o espírito que zumegan os contos do país nos fotogramas, terá moitas posibilidades de éxito. De acontecer
o contrário, poden darse situacións
como a de "Urxa", que ten moito
conto pero non sabe o que conta.
Despois desta experiéncia falida
no cinema galego, Xosé Carlos
Soler toma un conto do século pasado e convérteo na curtametraxe
"O Párroco Embaucado", coa intención de que sexa unha das partes dun futuro filme de longa durac\ón. Nese aspecto leva o mesmo
camiño que "Urxa", esperemos
que con distinto final artístico.
Esta simpática realización conta a
história dun párroco enganado
por un intelixente matrimónio de
campesiños, que tiran froito da
cobiza do relixioso. A credulidáde do párroco lévao a situacións
comprometedoras, por mor da astúcia do cazador Petardiño, que
aproveita con habilidade os debezos polas cousas extraordinárias,
para beneficio próprio, do representante da igrexa.
É un filme que se deixa ver, e que
ten o seu ponto forte nas excelentes localizacións, reflectindo con
fidelidade a paisaxe galega e tirando bon partido dela, amais de
contar cunha axeitada fotografia.
Os intérpretes están correctos e a
música é agradábel, cunha boa
adaptación de pezas tradicionais
feíta por U xio Pazos (director da
banda de Visantoña, que as interpreta) que, quizá, acompañan en
exceso ás imaxes.
De continuar o director escollendo

este tipo de argumentos é de supor
que poda ir polindo detalles, dando
unha maior e necesária consisténcia ao guión e ás interpretacións. +

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

ÓSCARLOSADA

1

23

conta de discos 1

Letras de
reivindicación ¡
"No, Home, Non" é o cuarto disco do
grupo asturiano Los Berrones. Esta
formación naceu nunha pequena aldea
chamada Tolivia. Ali, os catro
compañeiros da banda reuníanse para
tocar a guitarra e contarse as anédotas
que Ues acorrían, e que máis tarde foron
a inspiración para algunhas das letras
dos seus traballos. No 1989 gravaron o
seu primeiro disco, tendo boa acollida
en Astúries. Non foi até o segundo LP,
no que estaban temas como "Nun Yes
Tu'', que se dan a coñecer en todo o
estado, cantando en asturiano (máis ben
con detalles, non en bable) e cunha
estética capesiña nos seus atuendas, que
son o elemento identificador da
formación. Los Berrones nunca tiveron
unha grande calidade instrumental e no
seu directo tampouco eran gran causa, e
neste último traballo o mellar son as
letras: divertidas, irónicas, críticas e
reivindicativas.•

O pasado non é
pesado
"Pase el Agoa" É un traballo do
músico catalán, Adolfo Osta no que
recrian cancións de trovadores,
xoglares, músicos de palácio dos
séculas XI e XVI. O disco está
gravado en directo no Real Coliseu
Carlos ID de San Lorenzo do Escorial
aproveitando unha actuación dó
artista. A interpretación das pezas
antigas que compoñen esta obra está
feita con sensibilidade e bon gosto,
cunha instrumentación variada e
precisa. Violas, mandolas, guitarra
barroca, ·harpas, pandeiro, culleres e
violin, entre outros, son os
instrumentos empregados para a
elaboración desta obra. A poderosa e
boa voz de Adolfo Osta enche de
espírito medieval as pezas, senda parte
fundamental deste disco, que amosa
que as músicas <leste periodo que
teñen por que ser pesadas. Interesante
disco que afonda nos sons do pasado
moi fielmente.•

6.L

VIAGE DAS LETRAS POLOS FIOS
CE~ ÁLVAREZ

A linguage come9a onde concluo eu, na ponta dos dedos
qne percorrem fugazes o teclado, perseguidos polos mandatos implícitos dum órgao que parece ser também meu. Alén
do corpo que ocupo por obriga estende-se a Metáfora. O
universo, escasso des que soubemos concebe-lo como urna
absurda sucessao de geometrías, consiste sobretodo na reprodu~ao da palavra, a sua falácia, essa maneira que tem de
abolir o sentido originário. Alén do corpo que por trámite
encho com esfor90 estende-se o Processo: o que falo ou escrevo continua nos fios telefónicos, compoe-se da codifica9ao desmedida da matéria. Estamos cheos de números, como as covas pretas onde ainda mora a máscara de Einstein
estao cheas de estrelas, como as letras estao cheas de ritmos
que apenas percebemos. Urna luzinha, por exemplo, que cede ritmicamente ao comando do meu ordenador, está chea
de ideas, está chea de clavicórdios, acabou-se-me Bach neste momento, devo aguardar a que regresse.
1

ENCHA-SE DE DÚVIDA ESTE ESPA<;O

1

CA.CCAMO

lo, loitam, chegam a combater para que nao os dominem
Urna fuga ou urna invenqáo que progride está chea da álas linguages. Mas surge a Besta, o
gebra das letras. Leibnitz dizia que urna
sílaba resumía um número, un. conceito • • • • • • • • • • • • • • • • • • monolíngüe primitivo que sempre esconde baixo a pel um uniforme. Revipreciso, e da combina9ao da cifra e a
vem-se os tempos das cadeas. Temepoesia surgía o sentido lógico da Históse falar e proferirmos. A consciencia
ria. A sua linguage, porém, morreu no
solidifica-se num colossal engenho de
prosaísmo das minas de carvao onde
papel que entre os seus pregos afoga
expulsaram os pulmoes tantos menincomo aquel deus os mesmos filhos. A
hos. Das ruínas do mito da linguage
linguage é o Além de nós, nao o prónasceu o Império da Língua onde moraprio. O discurso revolve-nos na trammos.
pa do visível, quando poderíamos estar singelamente aí, na area, provavelUrna linguage nao é o que nos define.
mente espidos, provavelmente conRematamos aí, no cabo dos dedos, cotemplando o ritmo das cousas sobre as
mo num fresco bíblico e iinorrente recousas.
matamos onde comeva a viage das cifras polos fios. Os povos, perdidos enPreferiria entender o que vos dixem.
tre babel e o solipsismo, anseiam sem
Mas devo de estar condenado a esta nésorte reinscrever-se no espa90 natural.
voa, a este silencio.+
Ainda que nao queiramos comprende1

Os povos, ainda
que nao queiramos
comprende-lo,
loitam, chegam a
combater para que
nao os dominem as
linguages
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' Se
vilas e nas
cidades se organizase
coidadosamente o
regreso das bandas
aos espácios públicos
teño certeza que
gozarian do favor
popular", afirma
Hernán Naval que
dirixe a Banda e a
Escola Municipal de
Música de Ribadeo.
Adicado
especialmente a estes
mesteres Hernán
Naval busca
momentos para a
criación e
recentemente estreou
coa sua formación a
composición PortbouSaraxevo

'

/

·E director da Banda e da Escala· d~ Música de Ribadeo

Hernán Naval
'Hai que recuperar o pracer social da tnúsica viva'
Oferecernos as actuacións na igrexa e maioritariarnente a audiéncia
habitual é xoven. Confluen moitos
factores nisto e non é menor que
Ribadeo é unha vila con longa tradición musical que agardaba ansiosa a reaparición da banda.

Precísanse
compositores
O repertório da Banda de Ribadeo procura sairse do repertório
clásico destas agrupacións?
Sigo un critério que non é exclu ivamente orixinal. Nunha prirneira
fase utilizamos un repertório clásico, mesmo adaptando obra e crita
para orque tra infónica, unido ao
repertrório tradicional das bandas,
me mo con rap ódia galega , pasodobre ,... De poi comezamo a
incluir outra peza e o que eu denomino nova música para banda.
No estado apenas se está compoñendo e trátase de obras maiormente de holande es e inglese , músicos profisionai que e creben para
o que eles chaman orque tra de
vento, que son as nosas bandas. O
noso programa inclue un pouco de
todo isto, e non irnos estar empre
con Suspiros de España ou Ponteareas que, por outra banda, é o mellor pasodobre nunca composto.

• XAN CARBALLA

Como nace o proxecto de refundadón da Banda 'de Ribadeo?
Rabia un grupo moi heteroxéneo
que ia desde un médico da vila a un
carteiro e vários profesores que a
finais de 1988 constituiron a asociación "Amadores da Música"'
coa idea de recuperar unha banda
de música de tipo tradicional como
a que houbera en Ribadeo até o ano
60, e que fara de moita fama na década dos 40 e os 50. Ti morto do
mesmo mal económico que outras
do seu tempo: os concellos non podian permitirse pagar unha praza de
director de música. A min contratouseme en Outubro de 1989 e a
Banda apresentouse ao público con
40 compoñenntes o 25 de Xaneiro
do 1992. Nese momento Amadores
da Música tiña 350/400 sócios e
neste momento ten 750. Coido que
é un fenómeno a estudar qµe nunha
vila destas .dimensións unha asociaéión popular nad da para apoiar un
proxec;_to artístico e culturtil teña ese
· apoió que ademais é sostido. ~
Neste momento a banda chámase
municipal" porque ternos un convénio· de colaboración co concello,
que inclue unha série de actuacións
fixas anuais (Dia das Letras, dá Pátria Galega e da Patrona local) e
outr~s ·~e libre designación do concello (até un máximo de ·sete). En
troques disto o concello fii1áncia a
existéncia do director o que garante a continuidade da Banda. Ademais a banda nunca é utilizada polo concello para actuacións incidentais (pasarruas en visitas protocolárias,. .. ) sen.ón dentro da programación cultural do concello.
A maiores, desde este ano funciona, con recoñecimento da Xunta,
unha das primeiras escalas municipais de música. A aplicación da
LOXSE supón a desaparición dos
chamados conservatórios de grau
elemental que deben ser substituidos por escolas municipais, deixando para os Conservatórios a
formación de profisionais. As escolas fomecen unha primeira iniciación ao solfexo e aos instrumentos e tamén prepara músicos
que queiran facer a carreira musical. Na Escota de Ribadeo ternos
cinco profesores, con máis de cen
alumnos inscritos e hai vários que
van seguir estudos superiores.

Cal é o perfil dos compoñentes
da Banda?
'

Por que non se compón aqui para banda?

Actualmente son 50 persoas e todos aprenderon pensando en integrarse na Banda. Só sete son adultos, tres do~ cales tocan a tuba, que
nengun pequeno ·queria cargar, e os
45 restantes teñen unha meia de
idade de quince anos. Unha Banda
destas características rota moito
aos músicos, pero animando aos
máis dotados a que se profision(!.licen na música e, ainda que desenvolvan o seu traballo externamente, podan seguir vencellados á
Banda. Máis· que. unha grande
agrupacióIÍ de concertos é fundamentalmente un proxecto educati~
vo que tamén se mostra ao público.

>rl

O proxecto da Banda modificouse
sobre o inicial mercé ao apoio do
concello e á criación da escola de
música. Ao primeiro pensábase
nunha banda popular de corte tradicional, cunha plantilla média-baixa,
como a maioria das bandas galegas,
e agora pensamos que en dous anos
adquirirá carácter de Banda Sinfónica, porque completaría todas· as

familias dé instrumentos de vento e
' percusión 'e· inclue unha secdón de
· éorda grave, non entrarian os víolinos que corresponden a outro tipo /
~e agrupación. Seriamos daquela
· unhas sesenta persoas.
··

A idea da banda como educador~ do gost9 popular en que ponto e$tá hoxe? .

'1\nimaria
a criadores
:xóvenes como
Manolo Balboa
ou Paulin6
;Pereiro para que
adicasen parte
da sua criación
.ás bandas".

Estamos nun momento de transición. Hai uns anos, sobretodo na
província de Pontevedra, as bandas facian as verbenas en exclusiva ou compartindo o palco con or. questras e outros grupos lixeiros.
E hoxe case están afastadas das
verbenas do que me alegro e felicito ás bandas. Se a iso engadimos
producto cultural máis que instruas bandas que non queren actuar
mento de adorno incidental.
en procisións ou pasarruas para ir
tocarlle a alguén que deu moito
A xente nova foi quen arrumbaron
para as festas ou para despertar ao
.ás bandas que non gastan os decialcal& o dia da patrona, como tan- . l:>élios que reclaman eses ouvidos.
tos fixemos cando rapaces, pois o
Non é por volver ao caso da banda
momento é esperanzador. As ban- - que eu dirixo, pero en Ribadeo tedas concébense a cada máis como
rnos un público moi numeroso.

Supoño que haberá unba boa parte
de música xa composta por recuperar nos arquivos das banda populares. A calidade non se pode e timar sen saber. Séguese a compoñer pero coido que cun critéi;-io bastante anacrónico: debe haber vários
centos de pasodoble Lugo-F errol
e seguen compóndo e rap ódias ao
Gustavo Freire. Outro po íbei
compositore non e timan a formación bandística abando como para
lles adicar a estas agrupación as
suas obras. Isto último é lamentábel pero ten remédio: a Federación
de Bandas de Mú ica Populare
· pode cumprir un labor importante
convocando desde xa o seu concurso de composición e implicando
aos xóvenes compositores galegos
para escreber para banda e non só
para grupos ou orquestras de cámara que quizais nen cheguen a tocar
as suas composicións. Desde aqui
animaría e¡. criadores xóvenes como
Manolo Balboa ou Paulino Pereiro
para que adicasen parte da sua cria·
ción ás bandas.

Vostede tamén compón?
Compoño pero non é o meu principal traballo. Estreeei hai uns
dias a peza Portbou-Saraxevo e
tamén o que fago é facer adaptacións doutras músicas para banda.
O ano pasado estreei coa Banda
de Ribadeo a adaptación de dous
lied galegas: Os teus olios de Castro Chané e Rosa de Abril de Andrés Gaos, orixinal pára canto e
piano ou piano só.

ATVG

ignora ás bandas
Hai pouco máis de dous anos as
bandas populares manifestábanse ás portas de,San Caetano
(Pasa !.' páxina seguinte)

/
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HISTÓRIAS DA CIÉNCIA

(Ven da páxina anterior)

reclamando máis atención institucional, como están hoxe as relacións coa administración?
As demandas seguen vixentes pero
mercé á intelixéncia da directiva da
Federación, presidida polo chantadino Emilio Guerra, coido que se
topou un certo equilíbrio que polo
de agora reporta beneficios ás bandas. Eleváronse as axudas, organizaron con moita fermosura o festival "Bandas en concerto" en Ourense (ainda que a nosa banda foi
excluida directamente por Paz Lamela aducindo que o alcalde da viJa
e o director da banda pertencian ao
BNG), financiaron o ano pasado o
I Congreso de Bandas de Música
Populares de Galiza e o segundo
únoJo organizar nós en Ribadeo.
Cal é a radiografía actual das
bandas?
Federadas hai unhas setenta, que
son moitas porque dá unha média
de 2.000 músicos, ás que haberla
que sumar as que non se federan.
A fasquia é moi desigual, desde as
moi pouco numerosas que só fan
actuacións moi sinaladas até grandes bandas importante como a de
Valadares ou a Municipal de Lalin, con plantillas de tipo sinfónico e un nível de interpretación
asombroso tendo en conta que non
se trata de músicos profisionais e
que ensaian no seu tempo libre.
Na mobilización das bandas falouse de falta de apoio dos meios
de comunicación públicos?
Conseguimos que a Rádio Galega
reiniciase un programa de gravacións periódicas, ainda que non se
fai nunhas condicións técnicas
moi axeitadas. Pero no que atinxe
á TVG paréceme impresentábel
no aspecto musical de princípio a
fin, e que non mantén un programa adicado ás bandas populares
que desde logo teria mil veces
máis valor que subproductos como os que se ven en Luar ou Galicia enteira. Nós vivimos o que
era unba preséncia neste último
programa e foi lamentábel.
Na Rádio Galega hai que agradecerlle a A velino Abuin de Tembra o que ten de valor por estar
turrando anos desde ese programa matinal dos domingos, pero a
rádio ten que mellorar fundamentalmente Das condicións técnicas: non valen as tomas ao ar
libre en calquer concerto e de
calquer maneíra.
Hai poucas gravacións?
Empeza a habelas, algunhas mesmo en soporte de compacto, pero
as condicións técnic~s non son
boas. É complicado para as bandas galegas porque non ternos estudos de gravaci6ns nos que collan estas agrupacións e haberia
que trasladarse a Madrid ou ao
estranxeiro para facelo en condicións. E iso é caro. ' ·
Perdeuse o pracer das bandas,
porque é unha alternativa cultural ultrapasada · ou porque a
xente d~scoñéceas?
·Se nas vilas e nas cidades se organiiase coidadosamente o regreso
das bandas aos espáé:ios públicos
teño certéza que gozarían do favor
populat. O concerto dominical das
bandas era unha expresión de participación popular nunha manifestación de cultura moi interesante.
Non é unha actividade gratuita e
quizais non puidese realizarse todas as semanas pero seria uha recuperación de hábitos sociais moi
·importante. +
./..
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Foi un pioneiro
na introdución do microscópio para usos clínicos

O Laboratório Histolóxico de Saiitiago, unha valiosa
iniciativa científica de Ratnón Varela de la Iglesia
presa acometida, para a que non
se coñece o apoio económico e
persoal de que Varela pudo dispor, pero que suspeitamos seria
escaso. Non dispoño de dados que
me permitan coñecer o éxito da
empresa, nese tempo surxia a
existéncia dunha posíbel demanda
local polo microscópio, que, como
Varela sinalaba, podía localizarse
en diversas instáncias, pero isto
non asegura a venda dos instrumentos. En todo caso, e n.o relativo á investigación levada a cabo
no Laboratório ou xerada ao seu
arredor, tampouco hai dados
abondosos, e todo aponta cara a
un labor pedagóxico e certas actividades microbiolóxicas. Ademais, a auséncia de publicacións
sobre os posíbeis tesultados das
pescudas de Varela pode ser indício da falta de prox.ección do Laboratório e a reducida entidade do
seu labor, ainda que, segundo algun autor (2), boa parte dos trabaJlos deste autor ficaron inéditos.

• XOSÉ A. FRAGA V ÁZQUEZ

Ramón Varela de la
Iglesia foi o principal
impulsor da Histoloxia
e a Microbioloxia na
Galiza no século XIX.
O case descoñecido
"Laboratório
Histolóxico de
Santiago", <;:riado na
década dos anos
oitenta, constitue unha
salientábel iniciativa
<leste singular médico
que axudou a controlar
unha epidémia de tífus
na Compostela de fin
de século.
Ramón Varela foi, na sua época, o
histólogo e microbiólogo máis importante da Galiza. O labor histolóxico deste profesor salienta polo
seu esforzo divulgador e institucionalizador da disciplina, que fóra do
currículo dos estudos de Medicina,
foi incorporada nos derradeiros
anos oitenta. Ese labor do profesor
compostelán concrétase na difusión especializada, e nas xestións
que desde 1884 realizou coa Faculdade de Medicina para que lle autorizase a dar cursos libres de Histo lo x.i a, Anatomía patolóx.ica e
Bacterioloxia no seu laboratório
privado; esta iniciativa foi pioneira
na Galiza, e unha das máis salientábeis no proceso de institucionaJi.,.
zación da Histolox.ia e Microbiolox.ia no Estado español.
Do labor do La.boratório Histoló:rico de Santiago hai moi escasas referéncias, basicamente relacionadas
co labor microbiolóxico; podíamos
suspeitar que se tratarla dunha modesta iniciativa particular, pero alguns achádegos recentes permiten
coñecer interesantes detalles sobre
unha actividade que pudo acadar
algunha entidade, en todo caso, trátase dunha das máis interesantes
iniciativas da investigación biomédica na Galiza no séctilo- XIX.
O principal testemuño documental
da actividade do Labóratório ven
fomecido pola localización don
Catálogo inédito de microscópi9s
construídos ·nel (.1) . .Q Catálogo
leva o seguinte título na portada:
1886. Catálogó ·de los mzcroscopios construidos según laS'indica. ciones del Laboratorio Hi~tológi
co de Santiago . Con apáratos de
ilumindción ·Y lentes de inmersión
homógenf!a· capaces para ~ investigaciones bacteriológicas (J . Gr~
po) y económicos· para la histología animal y vegetal para uso de
los médicos prácticos y f armacéuticos (JI Grupo).
No texto· comenta o interese do
uso do microscópio e, despois dalgunhas explicacións técnicas, pasa
a descreber os-modelos do ·Grupo
l, microscopios .con aparatos de
iluminación y lentes de inmersión
homógenea capaces para investí-

gaciones bacteriológicas; son catro tipos distintos, que Varela indica como os mais úteis para investigacións microbiolóxicas, pero inecesários para a maioria dos médicos e farmacéuticos, aos que recomenda os dous modelos do -Grupo
II, microscopios para la histología
animal y vegetal ~ara uso de los
médicos prácticos yfarmacéuticos
e Inspectores de carnes. Ademais,
sinala que está en fase de construción e estudo un modelo para los
estudiantes de andtomía animal y
vegetal (histologfa) e apresenta
unha série de obxbctivos oculares
e aparellos accesóhos. Varela asina como catedrático de Fisioloxia
e profesor privadó de Histología,
polo que debemo supor que nese
ano 1886 continuaba coas suas
clases no Laborat9fio.

Na busca das pegadas destes microscópíos do Laboratorio coñecin
a existéncia dun exemplar destes
instrumentos conservado na actualidade no Seminário Menor de
Santiago e localicei mlha nota dirixida ao naturalista Vítor Lqpez
Seoane; o texto da nota indica os
intentos de venda -e espallamento
dos microscópios: ~'Para cubrir
los grandes. gastos ocas(onados,
te agradeceré muchp recomiendes

esos microscópios a los Establecimientos próximos: Hospitales,
Boticas, Colegios, Escuela Normal, Instituto, y aún Municipio
para la inspección de carnes, así
como donde puedan tomar alguno. Son buenos, y económicos en
su clase. Tuyo aímo. R. Vare/a".

Impulsar a actividade
microscópica
O catálogo evidéncia un notábel
esforzo de impulsar a actividade
microscópica, cun prox.ecto que
surprende polo que ten de novidoso nese tempo. Ademais chama a
atención a envergadura da em-
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O que si é praticamente seguro é
que o Laboratório servirá para unba
investigación sobre o tifus. Periodicamente, cada ano, tiñan lugar en
Santiago epidérnias de tifus; os médicos, tradicionalmente, inclinábanse a atribuir o feíto aos cámbios atmosféricos. Cando en 1885 houbo
unha nova epidémia, a Junta de Sanidad dirixiuse a Varela, quen viña
de traducir o traballo de Eberth (3)
e comisionouno para que estudase a
causa. O profesor compostelán optou pola análise de todas as fontes
de águas potábeis da cidade e illou
o bacilo de Eberth no seu La.boratório, o que lle proporcionou bastante sona. Os detalles do seu estudo, incluindo o debate sobre o meio
de transmisión reuniunos nunhas
300 cuartillas (4) e, publicou Investigaciones sobre la naturaleza y
causas de la. epidemia desarrollada
en Santiago en 1885 (5).
Semella que a importante actividade de Varela na iniciación do desenvolvimento dos estudos microscópicos médicos, na década dos
anos oitenta, decaiu no período
posterior, a cuestión suxire a posibilidade de que o grande esforzo
de Varela non chega8e a atop~ os
apoios insqtucionais precisos. •
,

.

XosÉ A. FRAGA é coordenador do
Diccionario Histórico das Ciencias
' e Técnicas de Galicia

Ú) VAR~· DHA IGLESIA, R; (1886). Catá- ·
logo de lós microscopios construidos según
. las indicaciones del Laboratorio Histológic_o de SaTJtiago. Santiago. Impr. S~minario
Conciliru:. 5 pp.
·
¡(2) LOPEZ PrÑE!RO, J.M. (1983) . Varela de la

Jglesia, Ramón. In. López Piñeire et al. D.icc.ionario histórico-de la ciencia moderna en
España, II:396-397. Barcelona. Edcs. Penínsuia:
·
·
·
(3)' EBERTH, C.J: (1883): Sobre el bacilo tífico y la infección intestinal. (Traducción de
R. Varela de la. Iglesia). Santiago. imp. de la
Revista de Medicina, 19 ¡:ip.

(4) Segundo VIDAL RIOS, 0. (1935). Apuntes para la biografía del Dr. D. Ramón Varela de la Iglesia. Trabajos de la Cátedra de
Historia Crítica de la Medicina. 5: 25l-255.
(5) Segundo JrMÉNEZ-LANDI, A (1973). La
Institución Libre de Ens~ñanza y su ambiente.
1. Los orígenes. Madrid, Taurus edcs., Varela
publicou én 1886, Investigaciones sobre la
naturaleza y causas de la epidemia desarrollada en Santiago en 1885, Santiago, s.i .
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O trinque

Convocatórias
Concurso Fotográfico
Rompam-Filas
Artellado polo colectivo Rompam-Filas en colaboura có Vice-reitorado de
Estudantes da Universidade de Santiago. Poden participar todas aquelas persoas que o desexen con traballos arredor
das temáticas Servizo Militar, Obxección de Conciéncia e lnsubmisión. As
obras deberán ser en branco e negro,
cun máximo de tres por participante e
de tamaños entre os 18x24 cm. e os
30x40 cm. Para participar hai que mandar as obras antes do 30 de abril de
1994, baixo un lema que tamén figurará
no envelope cos dados persoais do participante, perfectamente embaladas e
sen paspartus a: I Concurso Fotográfico
Rompam -Filas. Apartado de Correios
962. 15700 Compostela. Os prémios divídense en 1º de 25 .000 pta., e 2º de
15.000 pta; amais de dous accesits.

Periodismo
Gastronómico
Álvaro Cunqueiro
Convocado polos Amigos da Cociña
Galega e máis o Concello de Lalin .
Poden aspirar ao prémio os traballos
periodísticos sobre temas de gastronom ia galega, publicados por primeira
vez durante o tempo comprendido entre
o l de Marzo e o 31 de Decembro de
1994 en calquer meio de comunicación
de calquer localidade do Estado. A organización aceitará como máximo dous
traballos por autor que se apresentarán,
antes do 5 de Xaneiro de 1995, na Casa
do Concello de Lalin nun sobre pechado dirixido ao alcalde, no que conste:

Para o Prémio Gastronómico Alvaro
Cunqueiro. As obras apresentaranse
por cuadruplicado a través do recorte
do periódico no que foron publicadas,
pegados en fólios DIN A4, acompañados doutra folla no que aparezan o nome e enderezo do autor e a data de publicación do exemplar. No caso de artigas de rádio ou televisión, deberanse
remesar tres fitas na compaña da certificación do director da emisora na que
conste a data e o nome do programa no
que foi emitido. Os prémios divídense
en: 1Q con 500.000 pta., 2º con 250.000
pta., e 3º con 100.000 pta. Os traballos
premiados pasarán a ser propiedade das
entidades convocantes e o fallo do xurado terá lugar en Lalin co gallo da Feira do Cocido de 1995.

Prémio Ourense de
contos para a mocidade
A Casa da Xuventude e a Agrupación de Libreiros de Ourense coa colaboración da Concelleria de Cultura de
Ourense convocan o XI Concurso de
Cantos para a Mocidade, aoque poderán concorrer tódolos xoves (14 a 30
anos) que o desexen cun ou vários relatos de tema libre, orixinais e inéditos
dunha extensión mínjma de 6 fólios
mecanografados a dobre espazo e por
unha soa face. Os traballos entregaranse, antes do 4 de Maio, na Secretaria da
Casa da Xuventude (Celso Emilio Ferreiro, 27 . 32004 Ourense), baixo seudónimo e acompañadas dun sobre pechado, no exterior do que figurará o
seudónimo e a frase menor de 17 anos
se fose o caso, e no interior unha fotocópia do DNI mailo título .ou títulos dos
cantos, enderezo e teléfono. O prémio,
que ha ser fallado antes do 17 de Maio,
divídese nun primeiro de 75.000 pta. e
catro accesits de 25.000 pta. Os organizadores editarán os cantos premiados.

.Concurso de Montaxes
Audiovisuais
de Cerceda .
Convocado pola Radiotelevisión de
Cerdeda (RTVC). Poden participar
todas as persoas que o desexen- agás o
persoal da RTYC e os seus familiares
directos con traballos sobre activida-

idade para o autor; e Sección B, de
des culturais, deportivas e de lecer para cuxa valoración terase en canta o
cantos de nenos que consignarán a
posíbel enfoque que puideran ter para
idade ao pé do traballo. A Sección B
a infáncia e a xuventude en Cerdeda.
subdivídese en B .l. para nenos de 12,
Os traballos deberán andar entre os 15
13 e- 14 anos; B.2. para 9, 10 e 11
e 50 minutos de duración e apresentaanos; e B.3. para 6, 7 e 8 anos. Ostraranse nalgunha das duas modalidades.
ballos de tema libre, deberán ser inédiUnha para traballos de esco'lares do
tos e non poderán exceder os 6 fólios
Concello de Cerdeda e outra abef1a as
escritos a dobre espazo. Cada concursante poderá mandar· cantos confos
persoas non entren na J;lrimelra modalidade. A montaxe realizarase en aúdio
quixer. Os orixinais mandaran.se ,por
ou vídeo doméstico, fS-VHS· Óu Hi8
. triplicado, baixo plica, se asi o desexa
mm. totalmente real(;ido e pre~arado
o concursante, e sólo entrarári no conpara a sua audición ou. :Visualii~cjón .
curso aqueles traballos que teñan inTodos os traballos apresentaranse, nun
greso no enderezo da Agrupación (Fe·derico Tápia, 12-1 ºC. A Coruña), ou
sobre sen asinár, baixo un #tulo ou '
seudónimo. No interior <leste 'sobre
no Apartado de Correios 46, antes do
amais do traballo, d~berá _v-ir un ~~bré
. dia l de Maio de 1994. Os prémios:
en branco sen sinais externas, ·pecha- '
Contos para nenos cun primeiro prédo, no que virán. os dados perso.ais ~o _- mio de 45.000 pta. e un segundo de
autor (nome, enderezo, tcléfono, n~
. 20-.000 pta.; Cantos dos nenas, canta
mero de DNI, ocupación), . uilha lista ·
coii dous. prémios en lotes de libros
de titulares para a ad¡¡;1,1dicación dd
para cada grupo tle idades. O fallo do
prémio baixo de.claracipn xurada, e\
xurado darase a coñecer a fins do mes
unha autorizac_ión. para a sua emisión
de Maio e O Facbo reservase o dereito
na Rádio e a Telavisión de Cerdeda,
de publicar os contos nun prazo de 18
asi como unha pequena memória desmeses a partir do fallo.
criptiva do proceso de producción e
gastos que conlevou. Os traballos po- \ Certame literário
derán ser apresentados, antes do 10 de
Vir Fluvius
Maio de 1994, nas dependéncias da
Ji Asociación Xuvenil P.X. de Ponte do
RTVC (Avenida do Mesón, s/n. CerPorto convoca oVIII Certame literário
deda), nun sobre no "que conste ConVlr Fluvius de poesía. Os interesados
curso de Montaxe . Os prémios: 1º para
deberán enviar un grupo de poemas de
cada unha das modalidades de
tema libre e de extensión que non supe100.000 pta., 2º para cada unha das
re os cen versos ao local social da entimodalidades de 40.000 pta. e 3º para
dade (Colectivo P.X. Ponte do Porto.
cada unha das modalidades de 25.000
C.P. 15121) ou darllos a calquer direcpta.; os traballos premiados pasarán a
tivo da asociación antes do 27 de Abril
propriedade da RTVC.
de 1994. O premiado receberá un óleo
orixinal da pintora Encarna Rodríguez
Prémio de investigación
e a pubHcación do seu traballo.

Xohana Torres

A Concelleria da Muller de Santiago
convoca o prémio Xohana Torres ao
que poden concorrer todas as persoas
que inruvidual ou colectivamente apresenten un traballo inéruto de investigación en calquer disciplina. A temática
referirase a calquer aspecto humán que
contribua ao coñecemento sobre as mulleres que destacaron en calquer eido,
tanto na actualidade como no pasado.
Os traballos deberán ter unha extensión
mínima de 50 fólios mecanografados a
dobre espazo (poderán vir acompañados de material fotográfico), e apresentaranse no Rexistro Xeral do Concello
de Santiago con plica e lema identificador antes do 31 de Decembro de cada
ano. O fallo do xurado darase a coñecer
o dia 8 de Marzo de cada ano, Día Internacional da Muller Traballadora.

Técnicas do tear
Organizado polo Ateneo Santa Cecilia
de Marin. O curso, que dura tres meses, comeza o vindeiro mes de Abril e
será impartido por Beatriz Martínez
García, os Martes de 20,30 a 22 h., e
os Mércores de 16,30 a 18 h. O prezo
ascende a 8.200 pta. para sócios do
Ateneo e 10.000 pta. para non sócios .

Safaris Fotográficos
Organizados polo colectivo de criación audiovisual .Olio de Vidro da

Asociación Cultural Alexandre Bóveda, teñen como obxectivo conxugar
explicacións das técnicas básicas de
biofotografia co coñecemento dos lugares de interese ecolóxico do país, e
canta coa asisténcia de monitores de
fotografia e natureza asi como con documentación relativa ás actividades. O
prezo, que inclue viaxe e monitores é
de 500 pta. para sócios e de 700 pta.
para non sócios. Os vindeiros safaris a
realizar: As lagoas do norte (V.aldoviño, Pantin), o Domingo 27 de Marzo;
Na beira do Anllons (Balarés, Ponteceso, Dombate), o Domingo 24 de
Abril ; Ao pé do Barban za (Baroña,
Xuno, Corrubedo), o Domingo 2.9 de
Maio; Os Cabos do Norte (Estaca de
Vares, Ortega!), o Domingo 23 de Outubro; e O Olimpo celta (Monte do
Pindo, Fervenza do Xallas), q Domingo 20 de Novembro. Información e
inscricións na Asociación: Ernília J>ardo Bazán, 25-2º. A Coruña. Teléfono:
(981) 24 43 55, de 17 a 21 h.
·

Concurso de Contos
Infantis O Pacho
Convocado pola Agrupación Cultural
O Facho, divídese en duas seccións.
Sección A, de contos para nenos na
que non se estabelece restricción de

Concurso de Banda
Desenhada de Ogrobe
II edición para debuxantes do Salnés,
organizado polo colectivo NO. PE.
SA. Komiks canta co patrocínio da
Concelleria de Cultura do Grove. A
entrega dos traballos pódese facer até
a prirneira semana de Xuño na Casa da
Cultura Manuel Lueiro Rey de O Grove, onde ficarán expostos durante todo
o mes. Os prémios , 1º 25.000 , 2 º
15.000, e 3º 10.000 pta., daranse a coñecer en Xullo.
'

Concurso de Guións
de Vídeos Didácticos
Xa na IlI edición, convocado pola Asociación Sócio-Pedagóxica Galega para
guións dun máximo de 30 minutos. Na
valoración dos guións terase en conta o
seu contido pedagóxico, o interese do
tema tratado, a sua calidade literária e
técnica, e a sua posibilidade económica
de realización. Valorarase especialmente a adecuación dos temas escollidos
aos contidos educativos dos rustintos níveis da educación non universitária, tendo en conta o deseño curricular base.
Cada guión deberá apresentarse acompañado do esbozo onde se marcarán as
liñas mestras para o posterior desenrolo
da correspondent_e unidade . didáctica.
Os prém_i()s divídense en: 1º 100.000
pta., 2º 50.000 pta., e 3º 25.000 pta. Os
autores dos guións premiados c·ontraen
a abriga de desenvolver nun tempo non
superior aos tres meses a sua correspondente unidade didáctica. Os traballos
pódense apresentar, tanto persoalmente
como por correio certificado, até o dia
15 de Xuño de 1994 na sede da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán. 15010 A Coruña. Teléfono (981) 27 82 59. A entrega de prémios terá lugar no mes de Setembro de
1994 nas XVIII Xornadas do Ensino de
Caliza, que se celebrarán na Coruña. Os
-·traballos non premiados poderán ser retirados nun prazo de tres meses tras a
entrega de prémios, e os non recollidos
pasarán a formar parte dos fundos da
Asociación.

Cibachrome
O Co1ectivo O!Jo d¡; ,Vidro, integrado
na Asociación Alexandré Bóveda, organiza na Coruña un-corso introduttório de técnicas de revelado a cor: copiado de diapositivas en -papel, filtrado,
manipulación da imaxe, técnicas básicas. O curso vai do 11 ao 16 de Abril e
custa 15.000 pta. aos non sócios da
Agi:upación Alexandre Bóve.da. Información en: Emília Pardo Éazán, 25-2.
A Coruña. Teléfono (981) 24 43 55 ,
das 17 ás 21 h. pala semana.+

Libros
Galicia emigrante. Escolma
de textos de Luís Seoane ,
froito das emisións radiais
realizadas por este na
Arxentina, desde finais dos
cincuenta até comezos dos

70. Arte, cultura e política son
tratados con sabéncia e
amenidade . As Edicións do
Castro publican agora unha
segunda edición desta obra
que coordenaron Xavier
Seoane e Lino Braxe.

Anúncios de balde
•Busco o livro El Maquis en España.
· Autor: Aguado Sánchéz. Editorial San
Martín. 1975. Se alguém o tivesse ou
soubesse como conseguí-lo agradecería
qüe contactasse comigo. Antom Garcia
Matos. Preventivos Picassent IlI. Apartado 1.002. 46225 V aléncia.

•Véndese Vespino XL, en bon estado. 45.000 pta. Interesados chamar ao
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga.

• Profesora titulada en EXB imparte clases ou coida nenos na Coruña
ou arredores. (981) 22 00 61.

• Diio-se explica~óes de portugués na
Corunha. Telf. 28 13 03, perguntar por
Miguel.

• Fanse gravacións musicais, moito
Soul e tamén R&B , Pop, Rock, Jazz
Clásico ... Máis de 300 referéncias. 550
pta. cinta 90 '. Alberto López. Habana,
19-3º Esquerda. 32003 Ourense. Teléfono (988) 37 06 57 , de 14 a 16 h.

• Rexurdimento: edición fac írnile da
rev ista publicada en Betanzo no 192223 palas Irmandades da Fala. 112 páx.
máis índices. 1.500 pta. Cebreiro: con
textos de Cloclio González e Siro. Publicado con motiv o da expo ición antolóxica sobre o arti ta Álvaro Cebreiro.
64 páx ., ilustrado, 20 láminas a cor.
1.200 pta. Se non a atopa na ua libraría habitual pódea olicitar á Asociación Cultural EiraVella, Seixo Rúbio,
16, 3º D de Betanzos, contra reembol o
ou enviando cheque bancario

• A Asociación de Amizade GalegoCubana Fra ncisco Villamil, distribue
o Nº l3 da Revi sta Cuadernos AfricaAmérica Latina da ONG Sodepaz: Especial titulado Chiapas Insurxente.
con documentos, cartas e comunicados
do EZLN, artigos do Subcomandante
Marcos, Laura Bolaños, Centro de
Análise Muldisciplinário da UNAM,
Luís Javier Garrido,... 96 páxinas. Prezo 500 pta. A venda no local da Asociación en Compostela: Ruado Vilar,
29-1 ºB. Tamén se distribuen outros
moitos materiais de solidaridade internacionalista (chapas, pegatas, libros,
revistas, boletins, cartaces, ..).
• Viaxes de nenos para aprender inglés na Irlanda, en Clombur. En Xullo 12 nenas de 10-12 anos, e en Agosto outros 12 de 13-17 anos. Aloxamento en casas con famílias. Clases de inglés pola mañá e de deporte acuático
no lago de Clombur ás tardes . Todo
175.00 pta. Información no (986) 86
36 12, de 10 a 14 h., perguntar por
Carmen Funez.
• Traduccións Atlánticas. Traducimos
do fin és e máis do alemán. Perguntar
por Núria, teléfono (986) 43 68 32.
• Violonchelista arménio doctorado
no Conservatório Tchaikovski de
Moscova, oferécese para concertos ,
orquestras e clases de chelo. (986) 22
44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h.
• Aulas particulares: língua e literatura galega e castellana. Latin, francés, portugués e bistória, por licenciado. (981) 20 23 51 en horário de oficina
e (981) 20 11 70 ao mediodía.

Diplomado en Maxistério busca
traballo en calquer parte da Galiza.
Telf. (91) 365 61 45

111!

• Familia catalá interesada en coñecer
a Galiza alugaria unha casa rural para o verán. Telf. (93) 21 O 71 53, perguntar por Cario . Mellor pola noite ,
contestador automático.
• Emigrante, 38 anos, gostaria d e
manter correspondéncia amistosa
con muller de arredor de 30, que
goste de ler, pasear , da oatureza,
etc. Eloi Fonseca. Apartado 1.131.
08080 Barcelona.
• V en do colección ANT desde o ano
1916 até 1972, editorial Nova Galicia.
(988) 46 08 81.
• Vendo duas pantallas acústicas
marca DAS modelo DS-10 de tres
vias, 8 ohms., 40 watios, 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.

QuarkxPre ss Freehand e Photoshop. Teléfono (986) 34 62 69 ou 22
30 48, perguntar por Paz.
• Oferécese moza para traballar por
horas coidando nenos ou como empregada do fogar en Santiago. Teléfono (981) 56 52 54.

• Relación de amizade amédio de
•A Treo a revista das Juntas Galegas
correspondéncia en castellano . Gosto
pala Amnistía , inforda mú ica suave (boma pontualmente das
leros), da música clápressas e pressos indes ica, Jo sé Carreras ,
fnvie os seus avisos,
pendentistas galego~
Plácido Domingo, do
anúncios, actos e-todo
1 cinema, e de escoitar
assim como das actividades anti-repressitipo de conv.ocatórias
: a onda curta. Ludivi vas da organizaiyom.
con 7 dios de antelación, : na Valdés Aymerich.
Ao mesmo tempo disMarques González
por correo ou polo
~
tribue material para
410, 2 2 , e/ Zanja y
número
de
fax
:
a solidaridade. SoliSalud. Habana 3.
(986) 22 31 l
1 103 00 La Hab a n a .
cita informaiyom no
1
Apartado 875 de
1 Cuba.
ANOSA TERRA
1
Compostela.
1
• Vendo equipa pa• Véndense ordena- L-------------------~ ra laboratório fotodores (2) Olivetti e Inves con disco
gráfico sen uso algun, ideal para iniduro e boca para disco de 5 funciociarse na f otografia artística en B/N
nando perfectamente e repletos de proou cor. Inclue Ampliadora DURST Mgramas a prezo interesante. Informa301; sistema porta negativos (24x36
ción no (986) -73 17 55.
mm.) con indicador de enfoque, tranformábel en cámara reflex; obxectivo
•Home de 40 anos, preséncia agradaCOMPONAR-C 3,5/50 mm . de Schneible, solicita traballo sério e responsáder; positivadora de contáctos de 35
bel como empregado, chófer, secretário
mm. Paterson e lupa con aumento para
vision~r 'n egativos ; tres curvas de revee maxasista (diplomado), a persoa ou industrial solvente e formal. Podo viaxar
la<;lo Laik (4.2 x52 cm.) e duas pinzas de
periodicamente, e oferezo absoluta honlaboratório niqueladas Laik. Dirixirse a
Mancho: (986) 29 86 95, ao serán.
radez persoal e profesional. Apartado de
Correos 521. 15080 A Coruña.
• Erasmos, traducións~ Galego-caste• Alúgase piso. Zona.. da Praza de Esllano, inglés, francés ; alemán, italiano,
paña (Vigo). Tres cuartos. Dirixirse ao
catalán, portugués; euskera. Teléfono:
(986) 47 34 90.
'
{981) 58 32 74. Aptd. 776. Santiago.+
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Cinema

Exposicións

Direitos humanos

Remedios Priegue

O grupo local de Amnistía Internacional de Santiago oferece un ciclo de cinema dentro da sua campaña Vidas Silenciadas contra as desaparicóns e ·
execucións extraxudiciais. Os filmes
proxectanse ás 19 h., no salón de actos
da Facultade de Filosofía de Santiago.
, Derradeiros títulos do ciclo: Lua nova,
o dia 6; Unha irta estación branca,
dia 7; e Os berros do siléncio, dia 14.

Simple Men
De Hal Hartley, pásana o Mércores 6,
ás 20,30 h., no Auditório Cidade de
Vigo dentro do programa do Cine clube Lumiere.

Grandes interpretacións
do 90
Ciclo de cinema artellado polo C.C.
Caixavigo. As proxeccións teñen lugar
en versión orixinal sub-titulada encastellano, ás 8,30 do serán, no auditório do
Centro Cultural. Programa: Cyrano de
Bergerac de Je an Paul Rapp eneau
(Franza 1990), o Luns 4; O siléncio dos
años de Jonathan Demme (EUA 1990),
o Martes 5; e Thelma e Louise de Ridley Scott (EUA 1991), o Xoves 7.
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actividade e evolución do vello e do
novo Seminário. Completa a monstra
a obra bibliográfica das duas etapas .

A paisaxe galega nas acuarelas e óleos de Remedios Priegue. Do 5 ao 18
de Abril na Sala de Aite Caixavigo.
Laborais de 19 a 22 h., e festivos de
12 a 14 h.

Lois Seixo
Pinturas na Sala dos Peiraos de Vigo,
dias laborabeis de 11 a 14 e de 17 a 22
h., Sábados de 17 a 22 h., e Domingos
de 11a14 h.

Equipo Crónica, obra
gráfica
Até o 23 de Abril na Galeria Sargadplos de Santiago (Rua Nova, 16), de
10,30 a 14 e de 16,30 a 20,30 h. O
Equipo Crónica foi fundado en 1965
polos artistas valencianos Manuel
Valdés, Rafael Solbes e Juan A. Toledo, trala separación de Toledo un
ano despois, Sol bes e V aldés encetan
un traballo conxunto de presupostos
ideolóx.icos e formais críticos có réxime político vixente no Estado español
e cos mitos da sua história. A sua iconografía procedente dos meios de comunicación, caracterizase polo tratamento da imaxe en tintas planas e gamas de cor reducidas. Entre os seus
antecedentes teóricos e as suas fon tes
de inspiración atópanse os traballos
dos grupos Dau al Set, El Paso, Equipo 57 e especialmente o do grupo paris in o fo rmado por Gill es Ai lla nd ,
Eduardo Arroyo e Antonio Recalti.

Caricaturistas nóveis
Até o 12 de Abril na sala de exposicións da Casa da Xuventude de Vigo.

A Carpa da Ciéncia·
No Porto de Bouzas (de 11,30a14,30 e
de 17 a 21 h.) por iniciativa da Fundación la Caixa e o Concello de Vigo. Deseñada para espertar a curiosidade pola
ciéncia. Salas de percepción óptica. mecánica e de ondas, amais dunha reproducción do péndulo de Foucault. Tamén
conta cun auditório destinado a outras
actividades educativas como proxeccións de cinema e sesións de electrostática. Pódense concertar visitas para centros de ensino no (986) 81 01 70.

Até o 10 de abril, de 12 a 19 h. de M artes a Domingo, na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditório da Galiza. Pezas de arte precolombina pertencente aos fundo s
do Museu Barbier-Mueller de Xenebra,
na que veñen representadas as culturas
mesoamericana, andina e am azónica.

Con obra de X. Abad e C. Suárez no
Café de Macondo (San Andrés, 106)
da Coruña.

Ciclo Peter Lilienthal
no CGAI
O Centro Galega de Artes da lmaxe
(Durán Loriga, 1O. A Coruña) en colaboración có Instituto Alemán de Madrid, está a proxectar un ciclo adicado
ao cineasta alemán Peter Lilienthal, que
rematará o 12 de Abril. Comprende 12
títulos que abarcan desde l 963 até
1987, entre os que se encontran os seus
filmes máis coñecidos. Pases ás 20,15 h.
Información no (981) 20 34 99.

Máis alá da dúbida
O 31 de Marzo, ás 20,30 e 24 h., na
Ca a da Cultura de Ourense, o C ine
clube Pad re Feixoo oferece o filme
Máis alá da dúdida de Fritz Lang. t

Tevisión
O Pequ no elvaxe
O Sábado 2 en versión orixinal ub-tilulada no espazo Butaca Especial da
T VG. Franza 1970. Intérpretes: JeanPierre Cargo! , F ra nr;:oi Truffa ut e
Franr;:oise Seigner.

Bícame, estúpido
O Sábado 9 en Bwaca Especial (versión
orixinal sub-titulada) da TVG. (EUA
1964). Director: Billy Wilder. Intérpretes : Dean Martin, Kim Novak, Ray
Walston e Cliff Osmond. Cando Bfcame, estúpido chegou ás pantallas, Wilder houbo de escoitar duras críticas por
parte das asociacións para a defensa dos
valores morais e os bos costumes. O xenial director de comédias entraba a saco
nunha institución tan intocabel e respetada coma o matrimónio, para reducila a
un accidente que xira encol do sexo.•

Teatro
Electra,
segundo Eurípides
Versión e dirección de Manuel Lourenzo. Pódese ver do 4 ao 22 de Abril,
de Luns a Xoves ás 6,30 do serán, Venres ás 8,30 e Sábados ás 10,30 da noite,
na Sala Galán de Compostela. Entrada
800 pta., cun descanto do 50% para sócios da Sala e condicións especiais para
institutos e Universidade. Información
e reservas no (908) 98 31 65.

Algo especial
De Jim Cartwright, interpretada pola
Compañía de Lola Herrera, os dias 9
e 10 da Abril no C.C. Caixavigo. •

A Casa da Cultura de Noia garda un ha
monstra de manuscritos il ustrados polo escritor e poeta Avilés de Taramancos, da sua derradeira obra Ultima fuxida a Harar. A homenaxe, artellada
co gallo do segundo aniversário do seu
pasamento, estará aberta até o dia 16
completada por unha série de recitais e
concertos. O dia 8, actuarán as sopranos Mercedes Hernández Mariño e
Concepción Rodríguez Fariña acompañadas ao piano por X. Manuel V arela Louro.

Tres pintores cubanos
Isr ael 1amayo, Berto Luís Ru ano e
máis Alberto Lescay, Até o 9 de Abril
no Café de Catro a Catro de Vigo.

Fotografía de Natureza
De M. López Caeiro, até o 8 de Abril
na residéncia universitária Monte da
Condesa (Santiago).

>·

Arte precolombina

Imaxes de luz e aceite

Homen axe a Avilés de
Taramancos
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Equipo Crónica, A pincelada, 1978
Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Gerardo Porto
Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña,
até o 24 de Abri l.

Pintura do siléncio
dade de Santiago e m áis o Consello da
Cultura artellan unha monstra com posta por 17 paneis con abundante testemuño gráfico sobre a organización,

Pintura de José Luis Fajardo. Até o 22
de Abril de 10 a 13 e de 16 a 20 h. (Domingo pechado), nas Salas Municipais
do Museu do Povo Galego (Santiago). •

Acuarela de Priegue

Bieito M. Vázqu ez
E xpón as suas pinturas, a partir do
Martes 5, na Nova Sala Caixavigo.

Bonsais artificiais
Exposición no Polideportivo de Panxón aberta até o 3 de Abril.

t

Seminário
de Estudos Galegas
Até o 4 de Abril na Galeria Sargadelos
de Vigo. Co gallo do 70 aniversário da
fu ndación do Seminári o de Estudos
Galegas, pechado e saqueado en Xullo
do 36, o novo Seminário, a Universi-

Actividades
XI Semana Galega

d e Filosofia
A Aula Castelao de Filosofía celebra a X/ Semana Galega de Filosofia baixo o título Filosofía e. democrácia,
do 4 ao 8 de Abril no Auditório da Caixa de Aforros de
Pontevedra. A Semana divídese en sesións de mañá (de

10,30 a 14 h.), de tarde (de
16,30 a 19,45 h.) e de noite
(20 a 22 h.), que comprenden
as ponéncias cos seus correspondentes debates. O acto de
clausura terá lugar o dia 8, ás
8 do serán, cun recital poético
a cargo de Xosé L. Méndez
Ferrín, Bernardino Graña,
Manuel Maria, Xosé Neira
Vitas, e Uxío Novoneyra.

Maior información no Auditório ; no Apartado 332
(36080 Pontevedra) e no Fax
(986) 85 50 20.

Cursos de teatro
A Residéncia Universitária
Bosque da Condesa organiza
unha série de cursos de teatro
dirixidos aos universitários en
xeral que se _desenvolverán

durante Abril e Maio: Intro-

ducción ao teatro contemporáneo, impartido por Ana VaUés entre o 5 e o 9 de abril; A
dramaturxia, por Quico Cadaval os dias 11 , 18 e 25 de
Abril e 2 e 9 de Maio; e Introducción ao naturalismo, de
Marga Martínez os días 13,
20 e 27 de Abril así como 1 e
11 de Maio. Todos os cursos

terán o mesmo horário, entre .
as 20 e 22 h., cun máximo de
15 a 20 participantes, ainda
que o número de ouvintes poderá ser ilimitado. O prezo de
matriculación por curso é de
1.000 pta. para residentes e de
2.000 pta. para non residentes; e para ir de ouvintes 750
ptas. os residentes e 1.500 pta.
os non residentes.•

Música
Sinfónica da Galiza

Otis Grand &
The Big Blues
Band

O Xoves 7 no Pazo de Congresos da
Coruña, o Venres 8 no Auditório da
Galiza en Santiago, e o Sábado 9 no
Teatro Jofre do Ferro!. Interpretarán
pezas de Mozart e Wagner, xunto coa
soprano Raffaela Ravecca e baixo a
dirección de Peter Maag.

O Venres 8, ás 10,30
da noite no e.e. Caixavigo dentro da programación deVigocultu-

ra'94.

Camerata Vistula
Formación fundada en 1986 que combina un sexteto de corda, un quinteto
de vento e un piano. No seu repertório
figuran pezas do barroco, clásicas, románticas e de música contemporánea.
Actuación o Xoves 7, ás 11 da mañá
dentro da programación dos Concertos
didácticos para xóvenes do Auditóri,o
da Galiza (Santiago). Interpretarán un
programa a determinar dirixidos por
Andrzej Wróbel.

Enrique Meyer Pleite
O Martes 5 de Abril, ás 9 da noite,
dentrq do ciclo Xovenes intérpretes
galegos do Auditório de Galiza (San-

The
Tombstones
Actuan o 7 de abril
xunto con tres grupos
máis na Festa do plástico guai no Playa
Club da Coruña, e o 8
de Abril na sala Bristol
do Ferro!.
Peter Maag

tiago), o pianista Enrique Meyer Pleite, segundo-premio no l Certame Galego de Piano organizado pola Xunta,
interpretatá obras de Beethoven, Liszt
e Schumrhan.
1

Los Del Tonos
Pasan por Galiza no seu Tour do Clube Enfermo, o Venres 8 de Abril, ás
12 da noite, en La Clave de Santiago;
e o Sábado 9, á 1 da noite, na sala La
Nave do Ferrol.

Psilicon Flesh e
DirtyYouth
O Sábado 2, ás 8,30 do serán, na Iguana de Vigo con entrada libre.

Ave Turuta
A sala de Carballo oferece o concerto
dos grupos Maquiavelo e máis Os
Plebeios, o Venres 1 de Abril.

)

Planta Baixa
O pub da Rua Lepanto de Vigo propón
dous concertos con entrada de balde
para a fin de semana. Bebe sin sed, o
Ven res 1, ás l 0,30 da noite; e Doctor
Explosion, o Sábado 2, á mesma hora.

Os Diplomáticos
O 2 de Abril na sala Luna 11 de Ourense, apresentan a sua xira Nakra nun
concerto organizado polo Grupo Rein-

tegracionista Autónomo Meendinho.

Yellow Pixoliñas
O 31 de Marzo no Bristol do Ferro!.•

1
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Salutación
(terceira)
do optimista
• VICTOR F. FREIXANES

E

en
<
ü5
w
....1

~

oX
z
<

Máis que aos condutores haberia que culpar a toda unha cultura
do automóbil do elevado número de accidentes
1

Conviver co asasino
• MANUEL VEIGA

S

.,é

on os condutores os únicos

culpábeis dos accidentes
de tránsito, como suxire unha
brutal campaña publicitária?
Abofé que non. Os condutores
son, nada máis, que o grilón máis
feble da cultura do automobil.
Máis doado culpabilizalos a eles
que aos fabricantes de coches,
aos anunciantes, aos políticos
que, carecendo dun proxecto de
futuro, sustituiron tranvias por
estradas.
Un experto italiano, pago polo concello
de Madrid, tirou a conclusión, despois
dun extenso informe, de que solucionar
os problemas de tránsito da capital era
sinxelamente imposíbel: habia máis automóbeis que espazo físico.

í

cia dos veículos comece non máis tarde
dos dez anos.

Máis caro que o ferrocarril
Ramom Lopes Suevos ven de publicar
un estudo sobre a cultura do automóbil
(Análise Empresarial, número 17). No
mesmo lembra que o transporte por estrada consume máis do dobre de quilocalorias por quilómetro que o ferrocarril.
Este economista observa tamén que hoxe en dia o desenvolvimento das áreas
suburbanas e a localización das grandes superfícies comerciais na periféria
das cidades "som máis consequéncia do
que causa dos modernos sistema de
transporte" .
O automóbil xa non favorece a liberdade
individual, como lembra Suevos. Agora
conducimos por direccións obrigatórias,
obedecendo proibicións expresas, atascámonos no caos do tránsito... En resumo, o automóbil xera importantes custos

Un crecimento de vértigo
En 1975 habia en Galiza 89 coches por
cada mil habitantes ; en 1988 o número
ascendera xa até 248 . No conxunto do
Estado español a média pasou de 134 a
276. Quer dicer que o número de veículos multiplicouse en Galiza case por tres
no periodo mencionado. E iso sen contar
camións, furgonetas, tractores , motocicletas, etc. Na actualidade a média de
automóbeis por mil habitantes é de 400
para o Estado español, pero -e isto é o
máis ameazador- ainda non se acadou
a proporción dos Estados Unidos, onde
o volume é de 700 coches por cada
1.000 cidadáns. Postos a imitar a opuléncia dos Estados Unidos, como aponta
Suevos, aqui estamos ainda ben lonxe
da saturación.

Na Universidade de Santiago, arredor do Rector Villares , algo semellante se veu construindo nos últimos
tempos, non sen problemas, mesmo
con contradiccións, porque o camiño
ten as súas dificultades. iAi, se non
as houbese!
Agora anúnciase o seguinte paso: o
encentro nunha mesma organización
de dous modelos de nacionalismo que
durante moito tempoo andaron vieiros
non converxentes: o Bloque e a Unidade Galega.
Hoxe máis ca nunca, dende 1odas as
frontes, dende os intereses máis diversos (e lexí1imos) que poidan sen tirse afectados, -mesmo dende as
vellas feridas e rabuñazos, ¿por qué
non?-, compre un esforzo xigan1esco de intelixencia, comprensión , apertura, racionalidade, información ,
transparencia, lealdade e xenerosidade para que esta arboriña de primavera se logre na madurez e na espe·
ranza. Nestes sucos anda o pan que
mañá seituraremos . •

VOLVER AO REGO

Como se traducirán estas cifras en mortos. Quizá 70.000 na próxima década ou
chegarase aos 100.000? Alguns informes
da Garda Civil de Tránsito son menos
alarmistas e infgrman de que se produciu
un ha redución · :'o , número de mortos nos
últimos anós :'~

Na década dos oitenta morreron no Estado español 44.492 persoas en accidentes de estrada. Esta é a causa do
50% das mortes entre 15 e 30 anos. O
fenómeno resulta case tan dramático como o cerco de Saraievo, ainda que hai
moitos interesados en que isto non se
vexa así.
O primeiro ministro francés Edouard Balladur, predestinado a oferecer orixinais
ideas de escaso futuro, ven de conceder
unha cantidade próxima ás duascentas
mil pesetas a todo aquel que retire da circulación o seu veículo de máis de dez
anos e merque un auto novo. Pensa lograr, deste xeito, que as empresas fabricantes remonten a crise. Alguns agricultores están a sacar vellos automóbeis do
pendello para facerse cun utilitário. O
parque de veículos segue a medrar. Os
mesmos produtores son os maiores interesados en que o período de obsolescén-

sociais en enerxia, en mantimento de estradas, etc. , e ademais absorbe tempo.
Desprazarse é a cada máis incómodo.

sa fotografía de Manuel Mera e
Fernando Acuña prendidos da
man e anunciando a unidade do sindicalismo val máis ca mil palabras. Non
se pode dicir o mesmo de todas as
imaxes. Neste caso, si.

'Para ser como os
Estados Unidos,
obxectivo de moitos
políticos, ainda ten que
duplicarse o número de
automóbeis'

Mellorando as estradas, reducindo a velocidade e a alcoolémia, é posíbel que
disminuan os accidentes. Ainda que tamén é verdade que iso pode verse en
parte contrarrestado por eses outros
anunciantes de veículos de 16 válvulas.
Ademais hai que ter en conta que o 10%
dos empregos están relacionados co automóbil, directa ou indirectamente: fabricantes e indústrias auxiliares, talleres,
gasolineiras, autoescolas, unha parte
proporcional dos empregados de seguros, hospitais, avogados, publicistas, etc.
Mais, contodo, paga a pena viver baixo a
cultura do automóbil? Tamén dan traballo
as fábricas de armas.+

U

n prende a televisión é aparece un grupo de negros
(afronorteamericanos, como os rebautizou Malcolm X, novo africanos,
como se definen agora). Seríais que
normalizan a imaxe desta étnia norteamericana. É para alegrarse por eles.
En Galiza ainda non hai películas con
actores galegos, e apenas en galego,
sequer traducido. Come mellor criado
de rico que pobre en dia de festa.•
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