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Posíbel
folga xeral
no agro antes
de fin·de ano
Ante o deterioro que está a
sofrer o sector lácteo, sen que
se lle atope unha saida viábel e
do deterioro do sector cárnico,
os- sindicatos agrários están a estudar b lanzamento dunha
gran mobilización para o Outono
que poderia ser unha folga xeral
no agro ou ext~nderse a toda
Galiza·
(Páx. 9)

A fórmula dos cuarenta principa/s invade a oferta rádiofónica

O império da ·caixa
· de ritmos
- O 25 aniv~rsáriq ·dos 40 ¡jrincip~is celebra o·éxito·dunha fórmula extendida á prática
totalidade das emisoras. O sonido anglo-saxón, de estilo repetitivo, educa aos máis
· xóvenes -e estreita cada ·vez máis o espácio da evolución musical.

O valedor do
povo demanda unha lei para
defender aos
case iros
O Valedor do Pavo ven de ·apresentar o seu primeiro informe
ante o Parlamento. Un relatório
enumerativo que só entra no
fondo da cuestión na problemática dos caseiros aos . que considera que "hai que protexer con
algunha fórmula legal". (Páx. 7)

Xan ·ealiño: 'o· ·
nome de Celta
foi.
idea miña. O
.
segundo que
propuxen eraBreogán'
.

É Xan Baliño quen propón o neme de Celta para o equipo de
fútbol que se fundara en Vigo.
Na recámara o ·de Breogán. A
ditadura inabilitou a est~ secretário . do Concello de Vigo pela
sua relación cos nacionalistas· e
a sua participación activísima na
campaña do Estatuto do 36.
(Páx. 12-13)

Miguel Anxo ·
Fernández ·
'As salas de
cine van ·ser
··controladas
poi as
multinacionais'
\

Miguel Anxo Fernández é un horrie ben coñecido de todos aqueles que están ligados ao mundo
do cine. Crítico, empresário cpn
tres cines, animador do mundo
do cine-clubismo auna na sua (/)
persoalidade coñecimentos da-~
bondo para abordar exaustiva- ~
mente a actual situación da exi- ~
bición cinematográfica no n.oso ~
país.
.
·
(Páx. 20-21) ~1--.o..:-:..__~:.:::.......:.i~~.w.J
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Pinchar discos nunha
emisora de rádio é
cada vez un estarzo
menos criativo. As .
conexións en cádea
da maioria das
emisoras corren a
voz dos que deben
ser cada semana os
·números 1. Difícil
campo para os que
non poseen a divisa .
axeitada: percusión
repetitiva e tímidas
doses de inxénio. Os
demais músicos
reclaman un espácio· ·
igualitário nas
emisoras que_
pluralice a oferta e
permita criar e
escoitar, sen
necesidade de visado
das multinacinais
discográficas.

·...i.....

Presuntos Implicados, un dos grupos españois que participou no espectáculo de O Gran Musical o 15 de Marzo.

Os 40 prjncipais·celebran o 25 aniversário coa extensión da ·rádio formula
á maioria das emisoras

·As compañias discográficas e non
· a~ at1diéncias _votan polos nümero un
MANUEL VEIGA

A Sociedade Española de Radiodifusión criaba en 1966 a primeira lista de éxitos músicais que co
tempo haberia de gañ·ar unha
notabel audiéncia. Rafael Rebert, actual Director Xeral da Cadea 40, foi o introductor dunha
fórmula xa estandarizada noutros paises, principalmente nos
Estados Unidos e Inglaterra. O
programa dos 40 principais, que
se emite pala frecu~ncia modulada durante todo o dia, é sintonizado ho'xe por cinco millóns de
ouvintes en todo o Estado español, segundo a própria cadea.
"Daquela non se escoitaba tanta
música e a rádio era ·o que hoxe
se entende por convencional ou
tipo onda média", comenta Ra1

món Mella, de Rádio Pontevedra, a emisora .de máis audiéncia en Galiza, pertencente á cadea SER.

·emisoras están a camiñar cara a
especialización".

As listas de éxitos

escoller cada hora, dun total de
vinte. En penúltimo lugar preferencial están os negros, con cu tres catro, dun total esta vez de
25 e, por fin , os brancas cuxa
cadéncia de programación e de
duas veces cada hora, a escol mar dun total de 15 temas. Os
discos brancas son os únicos
suprimibéis en· caso de que o
tempo asi o esixa.

A programación musical dos 40
A rádio fórmula e as listas dé éxiten un canle estricto, cuxo distinto delimitan 1.m estilo que se extivo son as cores. ·o número 1
tendeu a outras emisoras: Os 25
emítese nas horas pares, duranpopulares da Cé!dea Cope, Os
te todo o dia. A continuación ve33 de Antena 3. E o sistema que
ñen os 9iscos vermellos que son·
rixe tamen en Rádio Minuto e
mesmo en emisoras institucio- . cinco e emítense cada média hoCada sábado modifícase o tabara. Lago os verdes, categoria na
nais como Rádio 3 de Rádio Naque se incluen quince discos e . leiro dos 40, cunha renovación
cional de España. A sua vlxéncia
contínua de títulos. Poucos son
da que cada hora se emiten caé tan grande qu.e Xosé Luis
tro, polo que-se pode dicer ·que
os privilexiados que repiten os
Blanco, director da Rádio GalE:;~ga
primeiros lugares.
un disco que ten asignado o vernon deixa· de recoñecer que ''tal
como está a oferta, o sistema
de e emitido unha vez cada tres
horas e 45 minutos. A seguir veTodas as emisoras asociadas á
naso de emisora ,convencional é
Cadea Ser (existen cito en Gálimesmo· un problema. todas as
ñen os azuis, con cat~o. discos a

ToDASAS
EMISORAS
ASOCIADAS A
CADEA SER TENEN
AOBRIGA DE
CONECTAR CADA
MEDIA HORA COA
EMISORA CENTRAL
EN MADRID, VIA
SATELITE, CO FIN
DE EMITIR O DISCO
VERMELLO

A DOMESTICACIÓN DO GOSTO
Directamente desde Nova Jorque, para ti.'
O lema d~ cabeceira dos presentadores
das listas de éxitos semellan perfectos
apoloxetas da penetración anglosaxona
noutras culturas, camiño da
uniformización. A música é unha boa
canle pedagóxica para os rapaces
rapazas de entre 13 e 18 anos, obxetivo
preferente dos coarenta principais. A non
esquecer ese "para ti". A persoalización
é unha divisa deste tipo de programas,
ainda que a sua audiéncia sexa de
millóns. A programación cociñada palas
grandes multinacionais do disco é
asumida como própria polos ouvintes, na
fantasia de que son eles os que elixen.
Esta inversión mental é a que caracteriza
a seleción de principais. Por moi absurdo
que resulte, as listas son presentadas
como o escaparate dos gastos do
público e non á viceversa. O desmentido

e

ven dos próprios pincha-discos que
recoñecen que a música de novidade
tarda en penetrar. A xente adoita a
solicitar cancións anteriores. Ben é
verdade que os promotores .da música
fórmula e das·compañias discográficas
poden vanagloriars~ dun certo éxito
.entre os xóvenes. E o prémio·á
insisténcia e ao domínio económico,
compañeiros dunha miséria cultural
exibicionista, baseada na repetición de
ritmos e cancións que coartan toda
evolución musical.
As restantes posibilidades criativas
quedan nun segundo ou terceiro plano,
de tal modo que calisquer oferta,
desprovista oe caixa de ritmos,
encóntrase cun futuro difícil. Apenas hai
excepcións á doctrina: a programación
autónoma de cada emisora.ven senda

constreñida nos últimos anos, de modo
que a consigna de Madrid, criticada
noutros ámbitos sociais, está ainda
incólume e incluso máis forte, no
musical. A autonomia que dE3berian
aportar as emisoras de FM concedidas
no seu dia pala Xunta de González Laxe,
espácio onde por l~i o uso do galego, a
cultura e a programación local deberian
ser privil.exiados, introducindo asi un .
sano equilíbrio co resto da oferta, _
resultou violada por mor dunhas
concesións clientelares que moi pronto
habian cair nas mans dos grandes
grupos radiofónicos, mantedores da
programación en cadea. O Partido
. Popular, críticb desde a oposición para
con esta ilegalidade, esqueceu o asunto
·nada máis asentarse no poder.
·
A pluralidade fica morta sobre o papel

dos protocolos. O cordón umbilical co
mundo anglosáxón acaqa formas tandeterminantes·que mesmo emisoras
públicas, outrora modélicas -desde o
ponto de vista profisional e democráticocomo Rádio 3, dedican agora máis
espácio á música Country procedente
dos Estados Unidos, que ao seu
equivalente, o folk do .Estado español. A
tendéncia é universal: o brasileiro Milton
Nascimento non foi recoñecido e
·
celebrado en todG o mundo hlentres non ,
gravou con Paul Simon e, hoxe en dia, é
notabel o éxodo de músicos bra~ileiros a
Estados Unidos, pois sen a bendición
das augas do Potomac non parece haber
futuro nas.ondas das rádios do próprio
país. Hoxe coñecemos a-Milton
Nascimento, via Nova lorque. •
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A conexión en cadea,
cada vez máis extendida, devora a ·música própria

/

A aUto.nomia
non chegou ás listas de éxito .
"Non me parece mal que haxa
listas, pero deberia haber máis.
Nos Estados Unidos e no Reino
Unido existen listas de folk, de
rock, de pop independente", sinala Eloi Caldeiro, da editora
Sons Galicia.

O folk ou a música cantada en
galega, .mesmo a de rock, teñen escasa cabida nos taboleiros das emisoras de rádio.
"Poucos médios lles prestan
atención, non sendo algo a Rádio Galega", afirma Xosé António Couceiro, responsabel do
selo Edigal.

PEPE CARREIRO

za e unhas sesenta no conxunto
do Estado) teñen a obliga de conectar cada média hora coa emi-:
sora central en Madrid, via satélite, co fin de emitir o disco vermello do momento. Os demais son
pinchados polos programadores
respeitivos , segundos os critérios explicados. Entre 1O da noite e 8 da mañá as emisoras locajs están conectadas a Madrid,
é dicer carecen de programación
própria.
A Cadea Cope, con seis emisoras en Galiza e máis de cincuenta en todo o Estado, emite os 25
populares que se acompaña,
nalguns casos con listas de éxitos elaborados pola própria emisora, á marxe da conexión en
cadea. Discos obxetivos é a lista
interna de seis discos que deben
emitirse obrigatoriamente tres
veces ao dia e que a emisora
central en Madrid envia cada semana. Polo xeral os discos obxetivos coinciden cos cabezas
da lista de populares, é o caso
esta semana de Michael Bolton.

Quen elixe
"Cada martes reunímonos en
Madrid un representante de cada
emisora coas casas discográficas, sinala Ramón Mella, da Ser,
e cada un vota segundo o seu

'fi.s LISTAS ESTAN
FE ITAS
EXCLUSIVAMENTE
PARA A MUSICA
AMERICANA,
INGLESA E UN
POUCO DE
ES PAN OLA'

gosto, a partir ·das novedades
que nos presentan".
A Ser polo tanto non ten establecida un votación entre os ouvintes. "Somo nós, os que programamos os discos, quen eleximos
a partir da popularidade que teña
o disco na rua, na nasa cidade.
Non seguimos polo tanto un ranquing", afirma Mella.
A Cope, en cámbio, realiza semanalmente unha votación polo
circuito interno da emisora. "Cada centro dá a sua opinión ·segundo os discos que lle son máis
solicitados a través de chamadas

Antón Reixa, cantante e promotor do denominado Rock de
batea, no que se -incluen catre
dos máis salientábeis grupos
noves de rock galega, non se
manifesta radicalmente contrário á rádio fórmula. "O que boto
de menos, di, é que non exista
unha descentralización, porque
en Madrid non teñen e_n conta o
público galega".

Menos
programación própria
O camiño que estamos a percorrer parece ser o inverso.
"Antes estabamos máis libres,
porque non emitíamos tanto en
cadea'', anota Xoán Lago, de
Rádio Popular: Esta impresión
tamén a confirma Xusto Peon,
da Cadea Ser: "Antes habia
máis variedade , pero a rádio
fórmula e a programación central foise extendendo e reducindo as marxes para outras opcións". Ademais o procedemento parece epidémico: "Hai
poucos anos, sinala Reixa, a
rádio· fórmula era unha lista,
agora todas as emisoras son
·
rádio fórmula".
O lider de Os Resentidos cree
que as emisoras púbJicas teñen
a abriga de abrir o terreo e que
as rádio fórmulas comerciais
deberían ser incentivadas desde as institucións para que a
música galega puidera contar
con canles de distribución. "Entraría dentro dos critérios de
normaliz.a ción linguística, do
mesmo modo que se prima,
acertadamente, a promoción da
língua galega nas orquestas de
berbena
ou de igoal maneira
que exis. ten conce11 os que
priman os
anúncios
ou os rótulos en
galega".

O panorama non
parece ser
o mesmo
en Euskadi. José
Maria Goicoetxea,
da editora
Elkár, .e
mália ajgnoráncia a
que os teñen sorne-

tidos as cadeas conectadas a
Madrid, di "defenderse con dignidade, grácias ás emisoras locais. A Cope, Rádio 4 ou Rádio
5 dannos bastante cobertura
nos seus centros de aqui. Tamén teñen moito importáncia
para nós as pequenas emisoras independentes de 20 ou 30
mil ouvintes". "Por último, sinala
Goicoetxea, os periódicos adoitan a incluir xa as suas secións
de música, de modo que non
nós queixamos". No tocante a
Cataluña, está o éxito último do
rock en catalán, que hoxe canta
cun gran apoio das institucións.
Todas as opinións coinciden en
lamentar, por outra .parte, a
transformación de Rádio 3 que
Rádio Nacional de España decideu convertir, hai pouco máis
dtm ano, no canal pút:?lico estatal de rádio fórmula. "E necesário entrar nos cana;s estatais,
sinala Eloi Caldeiro , igoal que
na televisión. Rádio 3 tiña unha
programación máis que aceitabel, onde hab!á cabida para
músicas de todo o Estado, con
certa paridade e con iso acabaron, hoxe só quedan 'tres programas a horas intempestivas".
"Ademais, aponta Caldeiro, se
todos formamos parte do Estado e todos pagamos impostas,
que o demostren dándonos
acollida".

no Pais Basca ou Cataluña".
Sobre as estreiteces do mercado de música galega responde
Antón Reixa: "Claro que hai
pouco onQ.a...e.scoller. Pero iso
non quita que a debamos orestixi ar. Tampouco hai seis anos·
contabamos con que boxe existise un consumo de telev"sión en
galega. A descentralizaCión radiofónica seria moi importante,
porque faria á música galega
máis coñecida; Se. houbese un
circuito próprio os grupos poderian afrontar a doble versión, garantindo que en Galiza iase escq_itar en galega. Ao non haber
canles próprias, só circula a música en español e en inglés".
Eloi Caldeiro rebate a opinión
dos que basean a escasa emisión do galega na sua falta de
preséncia na sociedade. "Se
hai 50 grupos de folck e se nos
concertos hai moita xente, porque se venden poucos discos",
pergúntase. "Hai poucos dias,
·engade, presentamos en Santiago 7 LO, de Xocaloma, Manuela e Miguel, Armeghin, Luar
na Lubre, Uxia, Na Lua e Brath,
viñeron só seis ou sete periodistas e sacaron a información
restrinXTda ás páxinas de local.
O tema preocúpanós tanto que
durante a celebración do Festival de Música Popular de Lugo
ternos celebrado mesas redondas co tema de música e médios de comunicación. Os xornalistas din que a música galega nqn ten preséncia, pero é
porque eles non lla dan, na sociedade si ten acollida. Mesmo
podo dicer que nunca houbo
tanta produción: de Outubro a
hoxe editárohse 15 discos en
galega, non está tan mal. Incluso tecnjcamente estamos en
condicións, gravamos con sistema dixital e garantimos o mellar nivel de audición".

Xosé Luis Blanco, director da
Rádio Galega, declara o interés
preferente da emisora pública
pola música galega, onde ·existen actualmente duas listas, unha xoven e outra de éxitos e
anúncia a criación dun top xeral
das emisoras autonómicas, que
xa se está a poñer ·en marcha. A
Rádio Galega pátrocinou tamén
un concurso de maquetas, para
grupos pop e rock, logrando que
vários grupos se deran a coñecer, e pon a disposición ~os diversos criadores un estudo de
gravación de 18 pistas. "Nas no- ~ Para Antón Reixa, "as empresas
vas instalacións de San Marcos,
radiofónicas' e, as institucións
sinala Blanco, contaremos cun
van por tras da xente. Neste
espácio de máís de cen metros
pais ninguen ten hostilidade cacadrados para este fin".
ra a música galega. Mesmo os
que pinchan os discos son reO papel que poden xogar as
ceptivos -idea na que coinciden
emisoras públicas e grande.
os representantes de Edigal e
Antón Reixa recorda que "o
Sons Galicia-, pero están cada
pop independente no Estado
vez máis limitados poi.a progracolleu forza grácias precisamación en cadea. Falta que as
mente a aqueta etapa de Ráinstitucións estañan á altura das
dio 3. As formas de rádio máis
circunstáncia e creen incentivos
audaces introduciron cárilbios
para rachar esta pasividade".
nos gastos. Se a rádio pública
camiña na direción das rádios
A conquista
comerciais isto acábase e cédo pop en ga'lego
rranse as posibilidade dé cámbio".
Antón Reixa califica de conEspácio
quista pola que hai qµe pasar a
do pop en galega. "E algo que
para a música galega
sucedeu en t~as partes, sinala. O pop en españól é unha
"Galega? Entra moi pouca, reconquista de hai poucos anos.
coñece Xoan Lago, de Rádio
E o mesmo sucedeu· en Fráncia
Popular. Non hai moito onde
e nos paises nórdicos. En Porescollar". Xosé António Couceiro, empresário ao cargo de Edi- ·tugal hai grupos que cantan en
inglés e ainda se está a dar esgal, editora que inclúe no seu
te debate. En Colómbia existe
catálogo discos de Muxicas, Os
un movimento que se denomiTamara ou 05 Suaves, cree
na rock en español. Se isto suque o espácio da música galecede en paises soberanos e
ga "non ten mellorado, nen emmáis grandes que o noso, con
piorado, depende do momenmáis razón ternos que afrontar
to", ainda que reclama "máis
+
o problema aqui".
apoio ao de aquí, como teñen
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O conceito comercial · anglo~saxón
corta as asas da ·criatividade musical

O estilo determinado polá percusión
'

•
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acordes. moi limitados, .poucá . pañol ou La .Busqpeda de
título, no seu dia, _a un dos
liberdade de desenvolvemen~ · Maiorca, taméA curi estilo pró"' ._ programas de Rádio. Noroeste ..
to, excesiv'amente efectista e
prio, son obr.igados a pasar pomoi supeditada ao éxito inmela p~nejra uniformadora do rit-. O sonido da caixa de ritmos
diato", asi define Xoan Manuel
mo de batería. E o contrário,
serve. para definir o que é ou
Estevez, crítico musical, a disslriala Xoan Manuel ·Estevez, · non comercial. "Unha vez levei
cografia que ocupa as listas c:ie . de grupos como Música Urba:- -, por Rádio Popular, lembra Eséxito.
na de ,Barcelona, moi .baseaqo · .tevez, un disco do Grupo Unino flamenco, pero que canseversitário 'de Cámara de Com·A época da rádio fórmula podeguiron desenvolver ese estilo":
postela e puxemos unha cantiA:consecuéncia é .un repetitivo
ria definirse como a do reinado
ga de Alfonso X. Cando remato u perguntáron·me de quen
da batería, segundo Estevez.
era que tiña moito gancho, é o
"A percusión é ·a que marcá o
estilo musical do momento. Iscerto. é que un disco como
aquel estaba morto de risa no
to quere dicer que o saia daí
vai ser un produto moi limifa.::
almacén da emisora".
do, cunhas poucas notas repetidas até a extenuación. A
"Non creo, indica Estevez, que
·"
música dos· coarenta, sinala
comercial e vendibel señan
este crítico, seria como unha
conceptos sinónimos. Serrat e
novela realizada cun vocabuAmáncio Prada non son comer'NoN CREO ·
lário de 200 palabras. A sua
ciais e son vendíbeis".
QUE COMERCIAL
pobreza é plarmante".
"Amáncio Prada non é un autor
E VENDIBEL '
É un fenómeno xa criticado
de grand_e avalanchas, sinala a
por músicos, como o portuSEÑAN CONCEPTOS encargada da tenda de discos
gués Ze Mário Branca, ·quen
LP, unha das máis surtidas de
SINONIMOS.
dixo, a respeito de UHF, un
Vigo, pero hai que tele se.mpre,
dos grupos portugueses de
porqu~ sempre é solicitado".
SERRAT
pop de máis éxito, que .''con
E AMANCIO PRADA , ''Tende sensibilidade e gañarecatro ou cinco notas compuxeratres LD".
des máis cartas" decia Eliot
NON SON
Roberts, o promotor artístic;o
COMERCIAIS
"Cando surxen grupos como ·
de Joni Mitchell.
•
El Ultimo de la fila, con ritmo
E
SON
VENDIBEIS'
sureño, Gabinete Caligari,
ANXO IGLEXIAS
1

telefónic~s",

sinala Xoan Lago
de Rádio Popular de Vigo.

Todas as emisoras aférranse
ao critério dos
"g_
o stos do público" para explicar a eleición
musical. "Nós
ternos o trinque
e o público é o
que . decide",
afirmaba nunha
entrevista con
motivo do 25
aniversário, Jo- ·
. aquin Luqui, un
dos . responsábeis en Madrid · Albert Hammond.
dos Cuarenta.
En última instáncia trátase simplemente de "fac~r Jeliz á xe.nte"
como sinala Ramón Mella. Pero
· isto non oculta certas discordáncias. O próprio Ramón Mella recoñece que eles nunca meterian
nos Cuarenta a Júlio Iglesias,
ainda que ·os seus discos señan
moi vendidos. Suponse que a
xuventude, entre 13 e 18 anos, a
quen vai di_ri~ida fundamentalmente esta fórmula "non quera
ouvir o mesmo que os seus
pais". Pouco importa que os Rolling e os Beatles, escoitados
igoalmente _polos seus pais, si
ocupen de novo lugares nas listas.
Xoán Lago, explica pala sua parte que "a audiéncia pide o que
previamente a emisora deu a coñecer. Hai pouca xente que saia
desa marxe".

mesmo os grupos galegas que
podan aparecer".

Un filtro
inglés
e americano

que lago eles mesmos controlarán, quedándose cunha porcenta><e por disco vendido. O 90%
dos discos emitidos nos coarenia pasan por ese mecanismo. Só
cando se produce un fenómeno _
social moi forte, poñen algo para
curarse en saude'', sinala Goicoetxea.

'SE FAS UN DISCO
DECENTE OU-CHE
PIDEN CARTOS OU
CHE MARCAN A
VENTA
QUEDANDOSE
CUNHA
PORCENTAXE'

Non son da mes"De vinte ou-trinta discos que sama opinión, con
quemos, só un ou dous chega ás
todo, os reprelistas", sinala o promotor de Elsentantes das
kaf, editora que canta no seu se- _
compañias dislo aos nemes de Oskorri, Benito
cográficas indeLertxundi, Mike/ Laboa ou lto~z.
pe'n dentes. Eloi
algun.s dos referentes máis cla. Caldeiro, campo~ ñente do grupo . ros da música elaborada no País
Basca. ·
Brath e. proprietári.o dun dos
O vínculo entre as grandes cadedous selos· exisgrandes multinacionais, caso da
as de rádio e as compañias dis.tentes en Galiza,
norteamericana CBS, na actualicográficas, especialmente as
Sons Galicia, sidade adquirida pola xaponesa
nala que "as listas e~tán feitas
exc_lusivamente para a música _ La Década Prodigiosa
americana, inglesa ~ un pouco.
de española". No tocante a estilos "o rock e o pop son o único
realmente existente". Nese entramado "resulta praticamente
imposibel colocar un grupo corno
Brath, por exémplo". "Só por mor
qunha corrente especial pode
colarse algo distinto, tal é o caso
agora ·da salsa", afirma.
De opinión semellante é Xosé
António Couceiro, responsabel
de Edigal, quen xustifica esta situación en función "dos critérios
de rentabilidade das emisoras",
ao tempo que recoñece a ''falta
de programación de· aigo que
rompa a liña previamente trazada".

· José Maria Goicoetxea, promotor
da discográfica Elkar do Pais
Basco, asume as suas "nulas reRamón Mella-explica os critélacións coa cadea Ser e cos
rios selectivos da sua emisora.
· "Se ben é certo que as casas · cuarenta, mália, enfatiza, que lle
levemos todos os discos que sadiscográficas máis potentes son
camos, ao igoal que ás restantes
as que aterecen un mellar paemisoras". "Se fas un disco den e I de pro,dutos, nós tamén
apoiarnos ás independentes . cente ou che piden cartos ou che
marcan _as .espectativas de venta
Apo:iamos de todo, resume,
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Sony, establécese tamén através
da_publicidade: "Páganse cuñas
publ icitárias a cámbio de máis
radiacións", sinala Xosé António
Couceiro. Antón Reixa aponta as
extensións do negócio, no cal tamén están inseridas as produtoras independentes do pop, a diferéncia dunha multinacional radica "en que posee capacidade
para introducir cinco- ou seis discos nas listas, mentres as demais meten un".
As impurezas do mecanismo de
seleción dos coarenta están, polo demais, á vista. Grease, un relanzamento, ocupou o número
un en Maio, lago o número 2 e
desapareceu da lista ao acabar o
mes. A espantada fai pensar
máis nun contrato mensual que
nunha súbita caida nos gustos.

GALIZA E M·. NDO
• Pretenden c9nvocar mobilizacións ná ~gro (P~. 9) • Senténcia contrá os profesores do Manuel António (Pax. 1O)
.
•Informe de.CCOO sobre a TVG (Páx. 1O)• Terra Lliure deixa as armas (Páx. 14)
• O conflito etiope (Páx. 15) • Xuício de Amedo (Páx. 15)
·
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ROST-ELEICIÓNS
A surpresa máis .
grande na eleición de
alcaldes foi o acceso á
alcaldia ferrolá do
popular Mário Villamil,
ao non conseguir
porse de acorde
PSOE e EU. Agora xa
se está a falar de
· moción de censura.
Pero.a maioria dos
acordes partidários
cumpríronse. As
excepcións foron as
de Mugardos, Muxia,
Blancos e A Gudiña.
Ainda asi a maioria de
alcaldes seguen no
seu cargo. Caso
especial é o do Grave,
pois o candidato da
lista máis votada, Bea
Gondar, foi detido por
narco-traficante o dia
antes de celebrarse o
pleno.

Agustín Arca e o Secretário do concello vigués facendo o reconto dos votos.

ANXO IGLESIAS

O Grave, a história máis·rocambolesca

Na maioriá dos conCellos
foron respetados os pactos
•ALFONSO EIRE

Despois de coñecerse os resultados eleitorais, Mário Villamil,
alcaldábel do PP e número un
da lista máis votada ao concello
do Ferrol, afirmaba que era léxico que na cidade departamental
governase a esquerda xa que no
seu conxunto era a opción máis
votada e Ferrol sempre foi unha
cidade de esquerdas. Cando o
Sábado 15 de Xuño resultou
eleito alcalde, ao non haber
acordo entre PSOE e EU, monstrou a sua agradábel surpresa. O
pacto no Fer~ol semellaba como
o máis natural.
Non ocorria outro tanto en Vigo.
O candidato do PP, Manuel Pérez, que se via sen a cadeira de
conselleiro por querer sentarse
na de alcalde, segundo soubo
que PSOE, PSG-EG e BNG podian apartalo da "Sexta planta da
casa consistorial, comezou a talar de denigrante manobra, ·querando facer valer a sua condición
de candidato máis votado.
A sua dialéctica foi perdendo folgos ao unísono que ian aparecendo nos diferentes meios as
declaracións da candidata sevillana Soledad Becerril, da valen_, ___ ..... ita Barbará ou do mesmo
:tria Aznar que xustifica- .
. .:>va pacto ca cántabro
'lea en ~irtude da obri-

gación de buscarlle unha saída
para que governe 'a opción máis
votada, a do centro-direita.

Pero a atitude de indisciplina dos
llas", lamenta a decisión e afirma
alcalde ao non conseguir Moureconcelleiros do PSOE en Mugarestar disposto ,a apresentar unha
lo a !Tiaioria Sl.Jficiente.
dos, ao negarse a votar a favor · · moción de censura nos próximos
do candidato de Esquerda Unidias. Piden que, antes de nada,
Para engadir máis suspe11se e
Non ocorria o mesmo cos simpada, Fariña Doval, que se negou a
expulsen aos concelleiros de- .. amarañar máis o xa revolto patizantes popularés vigueses,
coller o símbolo do cachete canMugardos.
norama político, os concelleiros
do o fixeron os seus compañeida lista de Bea Gondar afirman
alentados por algunha prensa
que tiña intereses na decisión e
ros carrillistas e voltou ao carreiA rocambolesca
que o voto a EU débese un
pola promesa de máis de 400
ro aberto pola fouce do PCG; foi
h.istória do Grove
pacto entre as duas formacións
ao tempo que _peden a presunpostos de traballo, que levaron · a disculpa esgrimida polos seus
os seus calificativos até o mesOutra das alcaldias nas que EU
ción de inocéncia para o seu
compañeiros ferrolánspara nemo pleno de toma de posesión,
garse a reeditar o pacto, saindo
tiña poder de decisión era a do
candidato.
ainda que a pretendida algarada
eleito alcalde Mário Villamil (PP)
Grove. Tamén aqui puxo como
Mourelos, pola sua banda, nega
quedouse só en ~subios e prepor ser o candidato da lista máis
condición sine qua rion que o
calquer a·cordo, que apareceu
senza pitorescas n.un acto que
votada. Non hai que esquecer
seu candidato, x. Maria Mourenas mans dun avogado, anun~e pode .considerar como case
tampouco que lzqui~rda Unida . los, fose quen acedese á alcalciando a sua dimisión de todos
normal, ainda que na cidade olíacotdou non governar conxuntadia. Frustrou asi calquer posibilios cargos que ostenta tanto a nívica os nostálxicos sigan a rosdade de pacto co PSOE, BNG e
mente co PSOE, pero si facilitarvel galego como estatal, afirmanmar pola perda dunha alcaldia
lle as alcaldias.
CDS.
·
do que pretenden culpabilizalo a
que nunca foi .sua, recorrendo,
el da situación ao tempo que se
outravolta, ao calificativo de rouOs sucesos posteriores, coa deEsquerda Unida tensou ·e tensou
monstra como o máis loitador
bo ao tempo que se aprestan a
tención do candidato da lista
a soga querando alzarse por encontra
Bea Gondar.
pedir o reingreso nas actividades
máis
votada,
Bea
Gondar,
acuriba dos maos resultados sen sa. profisionais.
sado de narco-tráfico, controverber que a tiña amarrada ao pesA dirección- de Esquerda Unida
tido político que logrou que se
cozo. Non acreditaron nas maninon só lle aceita a dimisión, seA soedade
unisen todos os partidos para
festación socialistas de que eles
nón
que "considerando que a
desbancalo
da
casa
consistorial
de Esquerda Un~da
non podian controlar aos seus
eleición de Bea Gondar é un feinas últimas lexislaturas, non fixo
· militantes de Mugardos. Ao final
to gravísimo" para a democrácia"
variar a postura de Esquerda
quedáronse sen· a alcaldia muDentro deses pactos que todos;
e "non compartindo en absoluto
Unida.
incluindo os meios de comunicagardesa e sen parcela de govera postura dos seus concellais
ción, consideraban normais, esta~
no ao outro lado da ria, entreno Grove, que non expresa en
Con esta -división celebrouse o
gándolle a alcaldia ao PP. Mal
ba a reedición do acorde entre
nengun caso a posición política
calcularon os homes de Anxo - pleno, aprazado por mor da dePSQE e EU polo que Couce Pede
EU" acorda "abrir un expeGu'erreiro, dando a "Sensación
tención de Bea 'Gondar, sen que
reiro permaneceria dominando na
diente sancion _
a dor aos tres
dun regateo pouco edificante.
Praza de Armas ferrolá, mentres
se resolvese nada: BNG e CDS
concelleiros
do
Groye'~ para. esAgora Ferrol agarda unha fórmuvotaron ao candidato socialista,
que Fernando Miramontes e os
clarecer as "responsabilidades
la que faga governábel a cidade
mentres Esquerda Unida contaseus compañeiros entrarian na
políticasderivadas da sua acba co apoio dos concelleiros de
equipa de governo tal como fixe- , mentresj Couce Pereiro, "O Pelauro", lle pede a Villamil que 'etk:
Bea Gondar, pero o presunto . tuación, contrárias ás decisións
ran despois da moción de censu(Pasa á páxina seguinte)
mita e Miramontes, "O Zapatinarco-trafican~e resultaba eleito
ra a Couce Doce hai dous anos.
·\_
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(Ven da páxina anterior)

do Consello nacional de EU".

Segundo pleno

que constase que o detido non tiña pedido a sua comparecéncia,
asi como cando poderia tomar
posesión. ·

guiu maioria absoluta (Allariz, Vi- - xéncia dos nacionalistas er:i non
lar dos Saritos, Fene, Corcubión
ceder nengunha das · alcaldias
e Noia), as tres que xa ostentaba
que ostentaba até de agora e as
en minoría (Ribadeo, Camota e
dificuldades dos socialistas de
Malpica) e Mazaricos que, cun
ampliar os acordes a outros conúnico concelleiro, Xan Ramos, . ce~los debido ao xogo de baro- .
obtiña alca.ldia cos votos do , nías e influéncias locais caractePSOE e PP, frent~ á CNG.
rístico deste parti~o na Galiza.

·As duas posturas puxéronse a
votación, saindo gañadora a auspiciada por EU. Agora hai que
agardar estas contestacións para ·
celebrar outro pleno, mentres
En Fisterra o BNG quedou sen
tanto non hai vacio legal, pois a
alcaldía 'pois Valentin Castreje,
corporación está constituida e o
primeiro edil até de agora, votou
seu presidente é o membro de
á CNG par~ impedir que Tereixa
maior idade dos elexidos.
Novo acedese a alcaldia cos votos do PSOE. O ex concelleiro
· Acordos BNG-PSOE
do CDS, que se negab~ a apoiar
ao cacique de sempre ao votarse
Pero non só EU e o PSOE ·lle
a si mesmo, posibilitou a sua
abriron expedientes aos seus
eleición, pero agora está nas
Segundo a lexislación, se Bea . concelleiros do Grave e Mugarmans de éastreje, con maioria
Gondar declinaba comparecer
dos, tamén o BNG acordou sanna cQmisión de góverno.
entendíase que dimitía como
cionar e suspender de militáncia
concelleiro, procedéndose a unao seu concelleiro de Muxia, - No Saviñao o BNG non pudo reha nova eleición de alcalde pola
Bautista Pose, eleito alcalde cos
cuperar. a alcaldia pois non foi
corporación xa legalmente constivotos do PP. · ·
posíbel un acorde co PSOE, que
tuida no primeiro pleno. O númetamén pretendía a cadeira.
ro dous da sua candidatura pasaPose debia absterse para propi- ,
ría a ser o alcaldábel, conforme o
ciar, segundo ·acorde do BNG e
Onde si se deu o acordo foi en
estipulado na leí eleitoral.
PSOE, que o candidato socialis- ·Ourense, posibilitando a abstenta acedese a alcaldía. En vez de
ción do BNG o aceso á alcaldía
A luz destes escritos. e das cirfacelo, votou por si e, ao recebar
do socialista Veiga Pombo, asi
cunstáncias concorrentes o pleno
os votos populares, resultou eleicomo en Vilagarcia, neste caso
debatiu se as disculpas aducidas.
co apoio da CNG .' ·
to alcalde. As explicación$ de
, por Bea Gondar eran suficientes
presións da base eleitoral para .
para xustificar a sua auséncia.
impedir 6 aceso do candidato do
En Vigo, ainda que existiu
Desde un primeiro momento, ainPSOE e da sua má imaxe non
acorde entre nacionalistas e soda que con matizacións, formáforon suficientes para que a dicialistas, a negociación levouse
ronse dous bandos. Por un lado
rección do BNG non considerase · totalmente a parte, centrándose
PSOE e BNG que afirmaban que
a decisión como unha falta moi
primeiramente no programa e lanon constaba aque Bea Gondar
grave ~·que non pode permitir sob
go nas parcelas de governo, ao
1pedise estar presente, polo que
pena de parec.ers.é aos demais
ter que aceitar o BNG a disxuntihabia que considerar a sua non
partidos".
va de ou entrar .no governo ou
asisténcia como unha renúncia.
darlle a alcaldía ao PP.
EU, PP e os concelleiros de Bea
O BNG non considera a Muxia
Gondar defendiañ solicitar ao
como unha alcaldia sua, cantan- · A amplitude dos acordes PSOExuiz Garzón unha certificación na
do tan só as _5 né;ls que canse-· BNG veu marcada pala intransiPara o Mércores .19 fixouse a celebración dun segundo pleno no
que Bea Gondar debería" tomar
posesión, pero non o fixo, remitindo· un escrito no que confirmaba a auséncia por encontrarse
detido en Alcalá-Meco e a sua
intención de exercer como alcalde cando probase a sua inocén. cía. Tamén o xuiz Garzón remitía
cutre escrito confirmando a sua
detención.

Pola sua banda o PSG-EG conserva a alcaldía de Narón, conseguida por ser a lista máis votada. Igualmente Fernando Pereira permanece na alcaldia de
Soutomaior.

Outros pactos
Como xa estaba anunciado, a
abstención dos converxentes,
ainda que negociando. por separado, propiciu o acceso á alcald i a dos candidatos populares
nas capitais luguesa e pontevedresa. Os acordes entre estas
duas forzas tamén posibilitaron
qt1e a CdG elevase o número
das suas alcaldías a 47 na província ourensá e o PP a 28 na
mesma província. CdG, co apcio
do CDS e CG incrementou as
suas alcaldías en 15, con respeito a 1987, pero hai que ter en
canta que, daquelas, CG tiña 22
e o CDS 4.
Vitorino sacrificoü nos seus pactos a alcaldes históricos como. ó
carballiñés Arximiro Marnotes.
Os que si non secundaron os
pactos foron os populares en
Blancos e A Gudiña, propiciando
nestes concellos sendos governos do PSOE.
Neutras províncias tamén houbo

relativas surpresas, como en
Sanxenxo, onde Dora Pérez
Alarcón; unha independente, ex
PNG, propiciou co seu voto que
o PP seguise na alcaldia.
En Chantada saiu elexido alcalde Taboada Rodríguez, número ·
un da candidatura nacionalista
Chantada Nova, cos votos do
PSOE e do-anter!or alcalde, agora independente, Vázquez Yebra,
desbancando deste xeito ao candidato do PP, Regal Vázquez,
que dirixira os fios do concello
nestes últimos 20 anos.
En Laracha o alcalde do PP, Xesus Rama, enfadouse todo porque PSOE e PNG, votaron a pral
sua, dado que xa contaba ·c on
maioria absoluta.
En Sobrado saiu elexido alacalde Xerardo Sánchez, candidato
da CNG, que seguidamente
monstrou a sua intención de dimitir por non poder governar nas
condicións nas que tomara as rédeas do concello monacal.
En Cangas, despois da longa loita levada polos viciños, acedeu a
alcaldía o PP... pero na maioria
dos concellos as causas van seguir máis ou menos como estaban. A repetición de alcaldes,
ainda que fose por distintas siglas, foi unha das tónicas qu~
marcaron a constitución das novas corporacións. Na província
da Coruña foi na que houbo máis
relevos, desbancando a tradicionais como Castreje en Fisterra,
Durán na Proba ou Arufe en
Santa Comba.
•

Co pacto en Cantábria Aznar mostra que está disposto a ceder até no máis importante con tal de chegar á Moncloa
.

~

O acordo do P.NV co p·soE e PP·en Donostia
pode desfacer o govern·o nacionalista ~n Euskadi

'

'

Os ácordos post-eleitorais no
Estado español teñen claros significados políticos máis . alá dc;is
pactos do Partido Andalucista co
PP en Sevilla, do aceso da alcaldesa de IU en Guadalajara ou da
equivocación dun concelleiro do
PP en Roses: o pacto do PP con
Hormaechea . en Cantábria demonstra a intención de Aznar de
chegar a calquer prezo á Moncloa e o do PNV co PSOE e PP
en · Donostia as preferéncias de
Arzallus polo PSOE frente a un
governo tripartito que pode rachar en calquer momento.
·
Hai abertzales que.afirman que a
entrega da alcaldía de Donostia
ao PSOE por parte do PNV ten o
precedente de cando este partido
"lle entregou a Franco a soberania arrancada á 11 República pala
.forza do irmán requeté". Esaxerac i ó ns históricas á parte, esta
comparanza mostra a tremenda
importáncia que se lle dá a este
feíto, mesmo dentro das fileiras
do próprio Partido Nacionalista
Basca e non digamos xa en Eusko Alkarfasuna, cuxo candidato
foi apartado qa alcaldía polo pacto do PNV cos partidos españois.
, .Estes feitos están a producir unha certa inflexión nas valoracións
do corpo nacionalista, aihda que
esta só fixese escomezar. As
posturas dos intelectuais de Donostia nun chamamento ao PNV
'para que non lle entregase a alcald ia ao PSOE e o enfado de
EA, deberán de concretarse nun·
ha revisión das estratéxias.
Polo de agora a guerra está desatad a ho campo informativo

A dignidade de Aznar
e a suas ánsias
por chegar á Moncloa
Rodolfo Martín Villa, aquel prototipo de Ministro do Interior, foi
o que negociou en Cántabria a
integración da UP-CA, partido
que preside Juan Hormaechea
no PP. Este denostado político
que se atreveu a insultar publicamente a Manuel Fraga, X. M.
Aznar e Isabel Tocino, cando
militaba cos populares e presidia a Asemblea de Cantábria,
intégrase meses despois no PP,
ocupando outravolta a pres1déncia autonómica e entrando na
dirección do PP.

analisando a transcendéncia poalcaldía de Donostia e aproprioulítica dos acordes subscritos po- . s~ da Deputación de Gipuzkoa,
los homes de Xavier Arzallus.
institucións que lle correspondian
Para os máis abertzales trátase
a EA por ser a lista máis votada
da entrada do PNV no entramase se cumprise estrictamente o
do do chamado "Estado das Auacorde adoptado en Xaneiro potonomias", abandonando as eslos integrantes do Pacto de votar
tratéxias para recuperar cuotas
a segunda lista máis votada nade soberania deixando aparca-- quelas institucións donde HB ob-.
das as fórmulas tendentes á intetivese maioria relativa".
gración de Nafarroa.
Pero o PNV non cumpriria este
Para o PNV "é un pacto máis",
acorde regalándolle a alcaldía de
queréndolle carregar a ruptura
Donostia ao PSOE, co apoio do
prática dos Pactos <je Ajuria
PP, para conseguir a Deputación
Enea a EA, quen considera que
foral de Gipuzkoa.
todo foi "unha orquestrada ma.nobra do PNV que lle regalou a
Eusko Alkartasuna, enrabechada,

tomou a decisión de votarse a si
mesma en todos os concellos ,
sen excepción, co que posibilitou
o acceso de HB á alcaldía noutros seis municípios, ademais das
12 localidades gipuzkoanas nas
que xa conseguira maioria.
Agora acusan a EA de rachar o
Pacto, mentres Garaikoetxea afirma que foi o PNV quen incumpriu os acordqs. A diatriba puxo
ao governo tripartito, presidido
por Ardanza, e apoiado por EA e
EE nunha situación delicada, ainda que ambos partidos pensan
seguir no governo. A última decisión vaina ter o Leherdakari.

Atrás quedan a sua expulsión, a
moción de censura, dándolle a
presidéncia ao PSOE e as declaracións 'de Xosé Maria Aznar, af~mando que era máis importante a dignidade que o poder. Esquecéndose de que existen fonotecas, agora cambio~ o
discurso e afirma que despois
do voto ao centro direita encón,..
trase obrigado a veiculizar unha
alternativa con este signo político . .
A sua amnésia está p_roducida
polos des.exos de chegar á Moncloa. Para isto sabe que necesita
dos rexíonalistas, polo qµe está
di'sposto a integralos nO' seu proxet~ aq prezo que sexa, ainda a
costa da sua imaxe e de conformar un partido que pode esfarelarse con calquer tensión interna
pala.falta de consisténcia organi- ·
zativa.
•

P.ARLAMENTO
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Administració.n local e. Xustiz·a foron asj que xeraron
máis queixas
.
..-

O Valedor do Povo afirma que hai que buscar
unha fórmula legal para protexer aos caseiros
déncia e Administración Pública
recebéronse 11 queixas.

•A. EIRÉ

O Valedor do Pavo ven de
apresentar o seu primeiro
informe ante o Parlamento:
Un relatório enumerativo
que só entra no fondo da
cuestión na problemática
dos caseiros aos que
considera que "hai que
protexer con algunha
fórmula legal". O Valedor,
Xosé Cara, xustifica a
auséncia de conclusións
xerais "por estimar máis
prudentes agardar aos
vindeiros anos para poder .
permitir xuízos máis
fundados e xeralizados".
Apresentouse co seu macuto ,
coxeando lixeiramente dunha
perna. Tiña 40 anos pasados e
recordaba ao parlamentário Alberte Xullo R. Feijoo "dun mítin
en Palas'', concello no que ten
viciñanza. Aproveitou para recitarnos de carretilla a sua mensaxe para que todos vivamos mellor, mentres paseabamos polos
corredores do Pazo do Hórreo,
sede do Parlamento e, provisoriamente, do Defensor do Povo.
"... Teñamos paz e amor en todo o
mundo, que todos somos irmaos,
fillos dun mesmo pai", rematou a
sua monocorde disertación.
Apresentou e contounos lego
que estaba agardando a que na
oficina do Defensor do Povo lle
desen o resgardo de entrada a
unha petición sua de amparo.
Traíalle a mesma mensaxe que
, nos corriunicou a nós e unha
queixa por non ter cobrado nada
polos destrozos sofridos nunha
perna nun accidente que non entendin moi ben como se produciu.

"É necesário divulgar as competéncias e funcións , para tratar de
evitar falsas esperanzas e ilu sións, en situacións moitas veces desesperadas", afirmaba
Xosé Cera no seu informe, apresentado por primeira vez ao Parlamento galego desde que comezara a funcionar esta institución o diá 11 de Xuño de 1990.
O número de escritos apresentados nos sete meses de 1990 foi
de 561. Estes documentos, de
contido moi diverso, xeraron 372
queixas. lsto representa un índice do 2,30 por cada 1O mil habitantes, mentres que ao Defensor
del Pueblo acudiron 7,99 polo
mesmo número de habitantes,
ao Sindic de greuges 2, 13, ao
Defensor del Pueblo andaluz
1,5; ao Diputado del Comun 2,4;
8,8 ao Justicia de Aragón e 3,29
ao Arteko.

Na áreá de Administración local
foi na que se apresentaron un
maior número de queixas, chegando á cifra de 83, o que supón
o 22 por cento das apresentadas
ao Valedor.
queixas afectan a un amplo número de matérias, como corresponde ao ·1ongo catálogo de
competéncias municipais. A circunstáncia de que haxa un importante número de queixas,
ademais de responder .a esá veciñanza tan próxima entre os cidadáns e o seu conéello, pode
sustentarse tamén, afirma ·o Valedor na insuficiéncia de meios
materiais, materiais e técnicos
con que cantan os nasos concellos para executar a ampla variedade das suas competénciasi·.

ben pala sua execución no ensino, e tamén pala discriminación
que Agli formula polo non uso do
castellano. Esta asociación demandaba ademais que !:l contestación do Valedor fose feita en
español, "non estimando das
suas declaracións xerais nengunha posíbel lesión eiu irregularidade".
Con relación .áó bilingüísmo afirma o Valedor no seu informe que
"se apresenta unha nova problemática obxecto de discusión e de
critérios e opinións dispares e jncl uso contrapostos, pero non
obstante eremos que se poden
obter uns princípios cu unhas
bases de xeral aceitación agás
posturas radicais e extremas que
se detectan xa na escasa vida
de tempo desta institución".

De xeito especial analisa o Valedor, "o grave problema social
Entre todas as queixas o informe
derivado da ~xisténcia de arrendestaca aquelas que se _retiren
damentos históricos" que apareao meio ambiente, senda un toce en várias queixas( afirmando ·
tal de 22. A maioria destas quei- - que "se ben é certo que o lexislaxas entrarian no que se chaman
dor, prevendo consecuéncias de
"actividades clasificadas, isto é,
orde social non desexábeis, esas consideradas como molestas,
tabeleceu un direito ao acceso á
Administración.
queixa individual, en castellano e
insalubres, nocivás ou perigo- · propriedade por parte dos arrenmecanografada".
sas". A maioria destas actividaDestas 'queixas 69, o que repredatários mediante o pagamento
des molestas incioen concretasenta o 19 por cento, procedían
ao· contado e en metálico do preO 98 por cento dos reclamantes
mente na problemática dos ruído meio rural e 303 , o- 81 por
zo das fincas, non é menos certo
viven na cómunidade autónoma
dos e moléstias provocadas por
cento do meio urbano . .
que non sempre se pode afrontar
galega e a maioria foron feítas
bares e discoteG,as, ·moitos deles
o pagamento dunha cantidade
por persoas individuais, 273, o
ao
ar libre.
O Valedor constata, ademais,
sen unha via de crédito que sexa
que supoñen o 73 por cento do
que "o primeiro escrito de queiviábel para economías que limitotal, mentres que 179 (65 por
xas ante o Valedor é moi sinxelo, . Outro grupo de queixas bastante
tan ou esgotan o seu beneficio
cento) foron formuladas por honumerosas, en número de ·18,
unha simples· cuartilla" e que o
na própria subsisténcia".
mes e 94 (35 por cento) por mupódense
emarcar no eido urbareclamante
se
dirixe,
nun
númelleres.
nístico. .Hai tamén un importante
ro apreciábel, "directamente ao
"Para obviar esta dificuldade",
número de queixas, ascenden a · continua a dicer, faise preciso
As queixas. colectivas foron 99, o
Valedor sen pulsar previamente
12, que poderian agruparse no
27 por cento, tratándose como
a opinión ou decisión da Admichegar a fórmulas que, contemepígrafe de equipamento local
tales as que ~fecta·n a grupos
nistración afectada pela queixa".
plando á ·excepcionalidade desou servizos municipais, sendo
determinados de persoas e que
tes arrendarnentos históricos ,
moitas
veces
por
falta
de
prestason apresentadas ben polo mesAreas afectadas
eviten un desafiuzamento puro e
. cións esenciais.
mo colectivo, mediante un escri-.
simples, ca consegointe lanzato asignado por eles , un ben por
É a Administración autonómica a
mento da case totalidade de moi- ·
Educación, ,
.un representante do grupo cu da
qu.e resulta afectada por un
tas famílias vinculadas a· unhas
colectividad e.
maior número de queixas, acalírigua e deportes
terras e unha vivenda que, precidando a cifra de 105, sendo tasamente,. por procederen dos
As queixas apresentadas en gamén os concellos os protagonisEstá área está considerada no
seus antepasados, consOlidaron
lega supoñen a cuarta parte do
tas doutro importante grupo de
informe do Valedor como unha
un interese social que se estima
total, senda o seu número de 93,
queixas en número de 76, frente
das máis conflitivas. As queixas
abrigado pro1exer con algunha
mentres as 279 realizadas en
ás actuacións de Deputacións
relativas á cultura son escasas,
fórmula legal".
cas~ellano. O índice, ainda que
Provinciais contra as que ·só
referíndose á tramitación e paganon plenamente satisfatório,
apresentaron cinco queixas, e,
mento de subvencións.
Na matéria de asisténcia social
monstra que o número de escripor último, as universidades gaO uso do idioma galega foi motios escritos recebidos retírense á
tos apreséntados en galego é
legas recebaron 11 queixas.
vo de várias queixas, pala non
integración social dos minusválirnoi superior as que se realizan
utilización do mesmo, ben pala
dos, un aspecto no que o Valeneste idioma en calquer outra
Na área da Consellaria da PresiAdministración periférica e local,
dor quereria actuar de ofíc1o.
Neutro dos aspectos que tamén
pretende actuar sen receber deDISTRIBUCIÓÑ DAS QUEIXAS
REPARTO TERRITORIAL DAS QUEIXAS
núncias é no da terceira idade e
.POR AREAS
POR PROVINCIAS
90-.--,-~-.--,-~-.--..-~-.---,.-~.---r-~..--~
marxinados, segundo afirmou na
sua comparecéncia parlamentar.
80
70

Na área de Xustíza o Valedor recebeu un número considerábel ·de· Queixas nas que os cidadáns
galegas reclaman fundamentalmente unha xustiza áxil.

60

50
40
- 30·

As áreas que máis queixas xeraron foron as de Administración
Local con 83 e Xustiza con 72.

O reclamánte tipo
Ainda que o curto período de
tempo · de funcionamento e; por
ende o número limitado de queixas, non permiten facer un retrato robot perfeitamente conformado, si un esbozo cuxos ras·g os
principais· son, segundo .o informe "un galega, habitante de núcleo urbano, que apresenta unha
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As queixas de funcionarios e organizacións radicadas
en Compostela, tan que o número das reclamacións
províntes da provincia da Coruoa sexa molto máls
elevado que o das outras tres provincias galegas

Pero o Valedor Cara foi suave,
ainda que cita aos concellos e
Consellarias que non andaron
pr~stos, máis ben marelos, ao
seu requerirnento, non quixo facer unha crítica a nengun aspecto concreto das Administracións ,
sabedor de que o ia levar a un
enfrentamento ainda máis virulento que cando lle impuxeron
·aos dous Vice-valedores. Esta
vez o pouco tempo transcorrido
desde a toma de posesión vale
como disculpa; dentro dun ano
•
só será conivéncia.
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O MILDEU:
O mildeu é unha das enfermidades quemáis mafpode causar nas viñas, pois chega a murcha-las flores e fai seca-las uvas.
Esta enfermidade ataca á planta de <lúas inaneiras: amáis frecuente cando está coa flor, e nótase porque se vaj formando
nas flores, antes ·de abriren, unha capa de po esbrancuxado, que acaba por facer murcha-las inflorescencias. Na súa segunda
'

forma, ataca ó rabo do acio pu á canga enteira, resultando

-

así moíto máis perigoso posto que externamente non se nota nada,

pero fai caer ante tempo a flor ou fai seca-lo acio 6 cortar na zona afectada o paso da saiba que mantén ós_bagos.

PRECAUCIÓNS:
Para evita-los posibles danos na súa colleita, o
depal}amento técnico de Sanidade Vexetal
da Consellería de Agricultura, Gandería e
Montes aconséllalle:
Trata-lo mildeu nas viñas antes da
floración.
;.· - Utilizar un producto sistémico
autorizado.
- Ler atentamente as instruccións de uso

cada tratamento.
- Comprobar, antes de usala, que a maquinaria

)

.:··.

--

UNTA
CE~~-

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA
GANDERÍA E MONTES

RECONVERSIÓN.AGRÁRIA

A Xunt? anúncia a apresentación.dun plan especial de.apoio ao sector lácteo no mes de Setembro.

Sindicatos agrários pretenden convocar
unha folga xeral antes de que remate este ano
· Cláusula de salvagarda

•A.E

Ante o deterioro que está a
sofrer o-sector lácteo, sen
que se lle atope unha
saida viábel e do deterioro
do sector cárnico, os
sindicatos agrários están a
estudar o lanzamento
dunha gran mobilización
para o Outono que poderia
ser unha folga xeral no .
agro ou extenderse a toda
Galiza, se se chega a un
acorde cos sindicatos de
operários. Pola sua banda
a Xunta anunciou que en
Setembro apresentará no
Parlamento un plen
especial de apoio ao
sector lácteo, ai nda que
non adiantaron as liñas
mestras.
Os dias 13 e 14 de Setembro
vaise celebrar o cabodano das
tractoradas que paralisaron Galiza. Para daquelas xa vai estar
en marcha unha nova mobilización no agro galega, que pode
ter un 1carácter ainda máis xeral
se os sindicatos operários se
unen a convocatória das organizacións de agricultores.
O motivo desta nova mobilización, que está a ser estudada
palas direccións das distintas organizacións, é o deterioro progresivo do sector lácteo galega e
a crise xeralizada do sector cárnico.
O Ministro de Agricultora, Pedro
Solbes, ven de recibir ás organizacións agrárias ás que lles comunicou que a situación é moi
grave porque a produción láctea
asignada pola CEE está moi superada e que o Mercado Comun
non está disposto a realizar máis
concesións.
Afirmou tamén que o Ministério
fai o que pode, pero que é imprescindf bel chegar a un consenso porque non lles queda outro remédio que aplicar a política
comunitária.
1

Ante esta tesitura o Ministro propón a reestruturación do sector
lácteo productivo, a restruturación das indústrias lácteas e a
· implantación das cuotas, enchendo ademais o plan coas palabras competitividade e modernización, pero tamén con xubilacións anticipadas e peche de explotacións.
, A Consellaria de Agricultura tamén deu a coñecer que está a
realizar un documento técnico
referente ao apoio especial aó
sector lácteo, faltando só as conversas coas indústrias do sector
e coas organizacións agrárias.
Carlos Alvarez Antolínez, Director Xeral de Producións Agropecu á rias afirmou que este plan
seria apresentado no Parlamento no mes de Setembro, pero negouse a dar a coñecer as liñas
mestras, ainda que o calificou de
"rigoroso e voluminoso", condicionando o desenvolvimento
deste plan ao apoio presupostário prestado pala Administración
central e europea.

As organizacións agrárias galegas móstranse escépticas ante a
validez que poda ter este plan.
Como primeira medida demandan que se aplique a Cláusula
de Salvagarda aos productos
lácteos españois, o que implica-:
ria que o Estado español, ao verse perxudicado palas importacións lácteas, as suspendese.
Os números referentes as importacións son de por si clarificadores: en 1982 o Estado español
importou 013 mil toneladas de leite, frente as 161, 1 mil toneladas
que importou en t989. En canto
a manteiga a suba tamén foi semellante 0,04 mil toneladas en
1982 fronte as 170 mil toneladas
en 1989. A gran crise no sector ·
lácteo galego, coincide coa suba
espectacular das importacións.
Asi das 51,9 mil toneladas de 1
1985, pasouse a 170 mil en
1986.
Frente a isto, as 87 mil toneladas
de aumento que anunciou o Governo este ano, deron pé a que
pedisen dous millóns para todo o
estado, multiplicando só na próvíncia de Lugo esa cifra por tres.
Os agricultores consideran que,
de nengun xeito se pode voltar á
situación de 1985. Pretendelo facer, como xa o intentou o PSOE,
levaria consigo unha revolta social sen parangón no último sé- culo.

A e.E.E. pretende que as nosas explotacións agrári"s volavan ao ano 85.

cións aos paises do leste (exportanda eles) e aos paises do Golfo que pala guerra vense incapacitados para mercar carne, son
algunhas das caúsas de que ~u-

Asi, o Governo, en vez de enfrentarse direitamente -aos agricultores, o que está a pretender
e asignar as cuotas por indústrias e que séxan estas as que
apliquen as cuotas.

Mentres tanto o précio do litro de
leite ao productor segue á ,b.aixa,
ao nível de hai un quinquénio,
mentres algunha organización,
como Unións Agrárias, pide un
mínimo acordo nos précios como
principal saida.

Alarma na Comisión
Europea da Carne
·A Comisión Europea da Carne
deu a voz de alarma pala superación de todos os teitos previstos para os stops. En calquer
momento a recesión pode ser
ainda máis forte cunah caida es- ,
pectacular de précios pala saturación do .mercado (xa están a
níveis de hai 7 anos). O sacrifício de vacas pala restruturación
~g.rária e as importacións, asi como as previsións de exl?orta-

acarne armacenada.

Mentres tanto, os labregos galegos, pretenden que se rénegócie
a entrada na CEE, axudando a

conseguir o desenrolo ao nivel
dos demais paises sen que se
impoñan cotas que nos condenen a unha situación terceiromundista.
•

CONCELLO DE

fAALPIC~
DE BERGANTINOS

Pero para iso non pod~ desmantelar todas as indústrias lácteas
españolas, polo que, agora, de
apoiar case exclusivamente á
Unión Leiteira Normanda, pretende apoiar a constitución dun
poo/ leiteiro asturiano, no que
entrarian tamén as cooperativas
españolas. ·
Pero na Galiza, cando o dia 26
de Xuño acaba o prazo para a
suscripción de accións de Larsa,
todo semella indicar en que caerá totalmente nas mans de ULN,
pésie ao intento dos directivos
da láctea galega de buscar ·só. cios.

mentase

XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO

_(A CORUÑA)

CONVOCATORIA QE SELECCIÓN;- -.
PARA A CONTRATACION TEMPORAL":DE:--

-UN ANIMADOR SOCIOCULTURAL (Ref. ASC)
-UN XESTOR DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (Ref. XID)
REOUÍRESE:
Para o posto de ANIMADOR SOCIO~ULTURAL:
-Estar en posesión da Licenciatura en Pedagoxía e/ou Diplomatura en Profesorado de E.X.B.
-Acreditar ter realizados traballos neste eido.
-;-Ser maior de 25 e desempregado de longa duración (ter cando menos un ano de antigüedade
como parado).
Para o posto de XESTOR DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS:
-Estar en posesión da Licenciatura do I.N.E.F. e/ou Diplomatura en Profesorado de E.X.B-_
(especialidade educación deportiva).
-Acreditar ter realizados traballos neste eido.
-Ser maior de 25·e desempregado de longa duración (ter cando menos un ano de antigüedade
como parado).

As persoas interesadas deberán remitir ó Concello de Malpica a seguinte documentación, indicando no
sobre a refe~encia á que optan:
,
-Programa de actividades a realizar no Concello en 7 meses, no caso do Animador Socio-Cultural.
-Programa de funcionamento para 7 meses da Polideportiva Municipal.
· -Currículum vitae.
·

~~-· -F_o_ro-co-p-ia~dª_~_ar_;;.xe_ta~de-D~em-an~d-a_d_e_E_m_p_re_g_o_e_d_o_D_.N~.I·~~~~~-:--~~~~----~

AllOSA'$BBA
GALIZA E·MUNDO
1
O
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.Q MELLOR DOS MUNDOS

RE PRES lÓNLABORAL

Vivimos no mellot
dos mundos posíbeis
, Felipe González

Mália os maos agoiros da
prensa sobre o pacto de Vigo,
alguén parece fiar deles. Son
Manolo Pérez e Martinez
Herrera, baluartes da oposición que pediron inmediatamente o seu reingreso de funcionários. Está claro que a
dereita vale ·para mandar e
repartir, pero non para facer
oposictón que é o que carac-·
teriza aos demócratas.

Desterro e devolución de salários, sanción aos profesores _
do Manuel António ·

..· 'No ensino hai listas negras e a Inspección
actua e discrimina segundo quen esteña nelas"
· cautelar (era un 75% do. salário
base}, e era un total dunhas
400.000 pesetas cada un en to- _
dos estes cinco meses, ternos
que devolvelas con carácter retroactivo.
'

• XAN CARBALLA

Braulio Amaro, Carmen
Taboada e Xosé Maria
Bouzo profesores do
"Manuel Antónío" de Vigo,
veñen de ver confirmadas
Procurábase unha sanción
as sancións pala
exemplarizante?
Conselleria de Educación.
Pilar Garcia Negro expuxo no
Culmina asi unha primeira
Parlamento ún paralelismo co cafase dun conflito que
so do ano 1980 e a sanción a Xo,.
atravesou todo este curso
seta Baamonde. Daquela tratábano ensir'lo médio, e faino
se de asustar ao profesorado e
cunha sanción qüe vai ser
obstaculizar a i11Jplantación do~ga
lego ·no ensino. Agora trátase de
recorrida xudicialmente,
facer o mesmo cara o desenvolvipero que implica desterro
mento da LOGSE. no futuro. Se
e devolución da parte do ·
· por algo trivial, como no noso casalário que os· profesores
so, se chega ~ resucitar figuras
sancionados recebaran
como a do desterro, non usadas
nestes meses. Para os
desde o franqüismo, entón avísa- .
se do escarmento qe pode virlle
afectados a sanción é
u.nha represália na procura enrriba ao colectivo do profesorado. Pon tamén en evidéncia a
de amedrentar ao
existéncia do Regulamento Disciprofesorado cara á
plináíio de Funcionáríos, que todo
_implantación da LOGSE.
o niundo coñece pero nunca se
"A sanción resolveuse case rios ·
mesmo termos da proposta do
xuiz instructor do asunto, Mira
Lema, coa variante de que se
designa o destino concreto, a
X osé Mª Bouzó na Cañiza, .a
Carme Taboada a Carril a min
(Braulio A)Tlaro), a Caldas de
Reís. Este destino podían deixalo aberto, porque cando a sanción supera o tempo de suspensión cautelar automaticamente
pérdese o posto de traballo que
se estaba desempeñando e da
praza onde tiñas o destino. Daquela había que pedir o reingreso no Corpo (estamos suspen.. sos Carmen e eu 6 e 7 meses e
9 meses Cherna•. e Alberto Zato
un mes que xa cumpriu) e pedir
. nas vacantes que houbese perto
r.te Vigo. Pero aplicaron taxante- ·
mente a normativa sobre residéncia nun prazo de rádio de 35
quilómetros ~ dentro desa manee
asignáronos o máis lonxe posíbel. A outra novidade da sanción
é. que nos din que debemos devolver os· salários recibidos durante o tempo de suspensión

e

utiliza, como r~coñece o próprio
Conselleiro. Está previsto poñer
·en marcha unha iniciativa lexislativa popular para modificar este
regulamento.
Tendo e canta o. autoritarismo
deste governo, con absoluto desprécio das centrais sindicais -demostrado en numerosos casos
:neste ano-, coas que chegaran a
un acordo de levantar ·a sanción
cautelar negando ao dia seguinte
ter dito tal cousa,- hai que ver a
nosa sanción como un aviso:·ello
coa LOGS.E, ello coa equipara. ción salarial, ... temas que preocupan ao profesorado, porque
vai haber reconversións de centros e profesorado. Xa se están
dando casos de que a xente nos
claustros, se tala, non quer que
conste en acta nada do que di ou
propón.
A sanción confírmase a fin .de
curso, minimizando a capaci·
dade de resposta.
As centrais sindicais, agás a
CIG, non quixeron incluir na pla-

taforma sindical unitária, a nosa
reivindicación, que pareceria normal en calquer situación reivindi.cativa. Ao non facelo a ·Conselleria detectou unha certa debilidade e dilatou o prazo porque nos
chega a sanción o dia 13 e o 18
rem~ta o curso a_efectos prácti.
cos.
Este proceso de sancións ten
nomes e apelidos?
No ensino hai listas negras e iso despréncjese claramente do ex-pedente que se nos abriu no que
se tala. de profesores que manteñen unhá "atitude de fustigamento sistemático á Administración". O PP ten un grupo importante no carpo de inspectores
que teñen listas negras, e é por
estar nelas que se foi adiante
· nesta sanción.

contra el unha querela por falsedade e desprécio ao naso prestíx10 profisional.
O próprio Conselleiro faltou á
verdade no Parlamento falando do caso?

Chegou a dicer que nunha publicación nada ~ospeitosa de parcialidade [referiase á A Nasa Terra], recoñeciamos que participáramos nos destrozos do des. pacho do Sr. Cabada. Cando
nós talábamos de que caira unha figura de cerámica e unha
lámpara .tercera a pantalla, e el
veu dicindo que recoñeciamos a
nosa culpabilidade. Mesmo cando- un xulgado non xulgou tramitábel unha denúncia! Outra
mentira ou demagóxia do Conselleiro, foi acusarnos aos sancionados e a Xurxo Pérez Pintos
dunha série de chamadas anóni. mas e ameazantes que segundo
el recebia o instructor Mira Lema
. e a sua família. lso foi na Comisión Parlamentária onde se debateu tema e ao dia seguinte
apresentamos unha denúncia
por calúmnias contra a Conselleiro.

Claro que aos dous que mencionamos púxollo díficilAznar,
ao xustificar o pacto con Hormaechea co argumento da
maioria de centro-direita. Manolo Pérez segue exibindo as
dotes que xa se lle albiscaban
de gafe, sen Consellaria· e
sen alcaldia. Mira a ver na
Deputación .

Antolín e Abel Caballero daban chimpos de ledicia nada
máis saber que Soto ofertaba
a dimisión. As hostes do exministro botaban como descosidos firmas por un governo
de progreso nada máis sabela. Até daquela estiveran renuentes. Poida que a Principe
lle abran agora as cancelas
do Mopu. A saber que manda
Madrid e os seus lugartenentes, Vázquez no norte e Caballero no sul.

Sen que teña nada que ver co
anterior, hai que informar de
que en Vigo existen, segundo
os últimos datos, tres ratas
por persóa. A Organización
Mundial da Saude recomenda
cinco, por cada 100 habitantes. A ver se o novo governo
municipal merca raticida.

Todo o poder fáctico da ConseO conce·llo da Coruña, en
lleria pasa por mans dos inspeccámbio, teno todo xa moi estores. O Director Xeral de Ensino
tudado e acaba de responder
Médio é inspector en excedéna unha asociación de veciños
. cia, o Conselleiro tamén,... e eu
qu_e pedia árl;>ores nas acena miña experiéncia como di~ec
ras, que nones, que despois a
tivo comprobei como ninguén
xente vai e tropeza e que pamovia unha man sen que houbera poñer árbores xa están as
se un posicionamento da Inspeczonas verdes. Agora só falta
Hal várias denúncias xudicials
ción. A Inspección é a que corta
que poñan zoas verdes. Aine .a própria sanción está recoo bacallau: a que dota as prazas,
da que no futuro poden arguir
amplia ou non o número de aurrida?
que nos xardíns a xente pode
las, autoriza as obras, a que dá
perderse, asi que o mellar seUnha contra o inspector Xosé
material a uns ..centros ou ouria a construción de carris de
tros, ... polo menos o seu informe · Ramón Pereiro, outra contra o
cemento. Asi todo resultariq
xerente do CRD, ambos e dous
preceptivo é decisivo na decisión
máis ordeado e monumental.
autores das denúncias que. d.an
do Delegado. E aí influe o que
. Faltaba máis! Facer caso
eles xulgan o comportamento do ·1ugar ao expedente; .ternos deagora ás coñas dos ecoloxisnuncias .contra tres profesores
profesorado dos centros. Houbo
.tas, decia Hitler despois de
do centró (ligados á central ANa primeiros de curso un Director
gañar unhas eleicións. Un hoPE), que actuaron de testigos .de
Xeral, tamén inspector, A. Peleme que por certo tamén obticargo contra nós e contra o Conteiro, que dixo que aos centros
. ña gran pracer cos monumenselleiro como antes dixemos.
conflitivos non lle dedicaria nen
. tos. ·
· ·
cinco minutos. Quen nos abriu o
A fase administrativa remata con
expedente, Xosé Ramón Pereiró;
·é unha persoa á que se entras
esta sanción e agora nós iniciana negociación con -el nunca ti- · mos un contencioso-administratiVivimos nunha sociedade onvaramos problemaS-, até que po-- vo no Tribunal Superior de Xustíde un · pode pasar á história
cia de Galiza e tamén apresentala nosa preséncia nesas listas
arrincando arboriños ou deque circufan polos despachos da
mos un amparo no TXSG para .
cindo que o da droga se soluque deixe ·sen efecto a sanción e
Delegación, buscou un moJivo e
ciona con máis seguridade.
manipulouno, deformouno e
declare m~lo o expedente d.e
Como a que hai no cárcere
mentiu cando foi preciso, para
Braulio, porque ten defectos de
de Vigo, onde o 75% dos prebuscar. algo puníbel. Por todos
forma en tanto que é Delegado
sos tañen Sida.
•
eses motivos témos presentado
Sindical da CIG. .
•

o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__c__~~~~-N-~~_1-_2o_~E_-:_~:_o~_E_199_1_1_1_.
QREI DEPORTE

EMISORAS PÚBLICAS
.

.

O Xefe de Informativos e.o·Redactor-Xefe son membros do Opus Dei

Un · estudo~ de tcoo denúncia a censura
relixiosa e política nas notícias ·da TVG

·A violéncia social ligada ao
deporte vai a máis. Recentemente o grupo ultra arxentino
"Barras Bravas" profanou diversas tambas xudeas nun
dos cemitérios metropolitq.nos
de Buenos Aires. Este feito foi
apoiado econ9micamente por
distintos grupos neo-názis
que xa non é a primeira vez
que utilizan as Barras Bravas como forza para-milítar.

•G.L.T.

A dirección de informativos
da Tel~visión Galega evita
sistemáticamente toda
alusión comprometida para .
a xerarquia católica ao
tempo que practica a
censura sobre aquelas
informacións que poda
contradecir a moral
tradicional da igrexa de
Roma. A Xunta impón,
através das oficinas de
prensa, contidos e
minutados concretos dos
informativos, dentro dun
xeral propósito de facer da
TVG o soporte dos ecos
de sociedade dos
conselleiros. A denúncia
destes feítos por miudo é o ,
obxecto do documento
lnformaüvos e censura na
TVG que acaba de facer
público a sección sindical
de CCOO nos meios de
comunicación
autonómicos.
No texto faise referéncia á promoción de Arturo Maneiro e Alfonso Cabaleiro (membros do
Opus Dei, co que están relacionados máis do 25 por cento dos
altos cargos da Xunta -ver ANT
nº 473) como xefe de informativos e redactor-xefe respeitivamente. Estes nomeamentos serviron para extremar a manipulación, a censura e a represión
sindical, dac·ordo co que se explica no documento de CCOO. O
primeiro episódio desta nova xeira de escurantismo foi a supresión do programa de debate
Contrafio sobre a auto-determinación. "No mesmo mes de Marzo -a sección sindical retírese á
incorporación dos noves cadros
direitivos en Marzo de 1990- comezaron os problemas coas in ~
formacións sobre sobre as violació s e outros delitos de carácter
sexual que segundo o director
Arturo Maneiro non son notícia
porque incitan ao vícid'.

Censura sobre o abÓrto
Sorte semellante corren as informacións nas que poidan estar
implicados sacerdotes ou relixiosos católicos. As informacións
sobre o párroco vigués de San
Antonio da F.lorida e o peche dos
veciños de Camariñas son obxecto de censura direita de Arturo Maneiro. "Canto o tema do·
abortq -prosegue o informe- as
precaucións e censuras dos responsábeis de iñformativos son
tan abundantes que, por momentos, retrocedemos moitos
anos na história". Os directores
de informativos aplican a sua
particular visión moral á infcrmación pagada con carga aos orzamentos públicos e arbitran censura, reducións ésaxeradas_ de
minutado e a prática da compensación con opinións contrárias
ao aborto. O documento sinala
. que Arturo Maneiro impediu a divulgación dunha rolda de prensa
na que o xin~cólogo Saenz de
Santamaria daba a sua opinión
sobre a natureza do xuício que

•VÍTOR MÍGUEZ

As Xuventudes Celestes
· protagonizaron recentemente
un acto que non acabamos
de entender. Foi no partido
contra o Albacete cando os
membros desta peña atiáronse coa peña española CATALI que ani~ava á equipa de .
Albacete. E lóxico e comprensíbel que XXCC ·non se congratulen do ascenso do Deportivo; orabén, de aí q. coaligarse con peñas castellanas
hai ün abismo , sobretodo
cando 9e presu_me de nacionalismo.

tes galegas; un mes de folgas do
seitor da pizarra non merece o
desprazamerito de equipa ningunha á comarca, anque se iricluan en programa uns epítetos
de Fraga sobre os folguistas.

Ramón Vlllot director da CRTVG

Outros asuntos que non merecen tratamento nos informativos
son a comparecéncia do director
xeral no Parlamento ou o caso
da defraudación á Facenda do
conselleiro e ófie;ial de Mariña na
reserva Juan Fernández. Este
critério restrictivo non se dá cando o defraudador ten por nome
Juan Guerra. Igualmente, a nota
de CCOO critica a dobre medida
que se lle aplica aos partidos nacionalistas. "Os exemplos -explica a sección sindical- ·están na
mente de todos: o BNG só tivo a
honra de ocupar a primeira notícias dos telexornais cando Beiras foi expulsado do Parlamento
{.. .) E algo semellante é o que
acorre co PSG-EG, que só ocupa as primeiras notícias asi que
Camilo Nogueira presenta á sua
demisión".

cular atención á inxeréncia dos
gabinetes de -Prensa da Xunta
nos meios autonómicos. "O gabinete de Prerisa de Fraga, através do seu titular Pérez Varela sinala o escrito- e mailo xefe de
Prensa de Agricultura, Paco Docampo, distínguense desde o
primeiro momento pota suá inxeréncia no traballo dos profisio:.
nais da televisión. Pérez Varela
chegou até o extrema de expulsar do Pazo de Raxoi un equipo
de TVG por non estar dacordo
co seu xeito de informar".
Do xefe de Prensa da Conselleria de Agricultura indica que "é
xa tradrcional a sua teima de dictar contidos e minutados aos re..
dactores relacionados coa información do ·séu departamento".
Segundo esta sección sindical,
tense dado casos de ameazas
do xefe de prensa de Agricultura
contra redactores e redactoras
da TVG por non cumpriren precisamente ás suas intromisións no
traballo profisional. Na escrita de
Comisións Obreiras cítanse casos de censura concretos no caso de Juan Fernández, no das
informacións do caso do tesoureiro do PP, Rosendo Naseiro,
no das mobilizacións sindicais e
no do Cura de Camariñas.

se seguía contra el. Pala contra,
o pronunciamento da Conferéncia Episcopal sobre o aborto recebe extenso tratamento, sen
que se incluan opinións contrárias da ministra de Asuntos SoComisións obxecta tamén os criciais. Poi a contra, dacordo · .con _ térios seguidos para a xerarquieste senso restrictivo e dirixista,
zación de noticias ou a consabios cadros.de informativos adic.an
da inclusión de notícias que--se
amplo espazo a unha reunión de
retiren a bancos e que carecen
médicos contrários aos meios · do máis mínimo interese inforanti-conceptivos artificiais.
O traballo inclue igualmente unmativo. T_anto Rodil Lombardia,
ha escala de programación, na
director ·da TVG, como Ramón
que resulta que sobre 94 horas e
Villot, director xeral da CRTVG,
Outro dos campos informativos
trinta minutos escrutados, os
impediron gravacións ou contrasuxeitos á censura é o da inforprogramas alleos da TVG abrantos de actuacións.
mación laboral. O inform-e de
. guen o 59, 16 por cento, de par
CCOO relaciona a non asisténda própria {con inclusión de inA ·campaña eleitoral
cia dos meios autonómicos ás
formativos, deportes etc.) que
roldas de prensa dos sindicatos
supón só un 40,84 por cento. A
A denúncia destaca o seguimennas que se denúncia a política
produción propria n·o s informatito exaustivo durante a campaña
dalgunha das consellerías; a
vos, ocupa un 34,55 por cento, o
das municipais de todos os canproibición de incluir nos informaresto repártase entre un 25,66%
tivos insertos e opinións dos lí- · didatos do PP que, no remate,
da Federación e Televisións Aufoi o único partido qu~ contaria
deres sindicais sobre calquera
tonómicas, mentres que as notican transmisión en direito. "Ao
cuestión, ainda que sobre o
cias que dan as productoras prilongo da campaña, -di CCOOmesmo asunto si se inclue o do
vadas que contribuen diariamenmembros do PP fixeron de proconselleiro; a marxinación e site· para 'a TVG .representan o
dutores da TVG, aportando púlencio sobre os sindicatos nacio38,23% do total. Só as produtoblico para o programa Pensando
nalistas, até o extremo de incluir
ras dos catro diários principais
ti ou Vendendd'.
opinións dos líderes sindicais de
son responsábeis dun 27 ,30%
Madrid, co gallo do Primeiro de
O informe de CCOO adica partídas noticias.
•
Maio, e silenciar ás dos .cfirixen-

en

Compre salientar o qlie ase-.
mella ser cáseque unha realidaqe, e é a posíbel ascensión
de Eloi de Francisco á presidéncia do Celta. Que a candidatura de Eloi aporte cartas e
ilusión é certo; pero a teor
. das suas últimas actuacións,
se a solución da equipa pasa
por este personaxe, ,mellor
seria fechar a tenda. E ainda
- hoxe o dia no que permancen
na .nosa memória as penosas
manifestacións do candidato
no programa "En Xogo" sobr_e
do recente Celta-Deportivo;
con estes precedentes, difícilmente o Celta estará ben .governado.

Na última reunión do Comité
Olímpico .internacional, celebrada na cidade inglesa de
Birmingham, denegouse a solicitude de Gibraltar de formar
equipa olímpica própria. Esta
. reivindicación, reitaradamente
vilipendiada desde os medios
de comunicacións españois,
foi posta por estes ao mesmo
nivel que os idénticos pedimentos -igualmente rexeitaoos- formuladas por Cata~
lunya e os Países Bálticos. E
é que a cotio en Madrid empéñanse en trabucar o touciño pola velocidade.

Por último compre ollar o no-" ·
vo logotipo do mundial de fútbol EEUU 94, apresentado re·centemente por Henry Kissinger -a quen xa non lle chega
con ser home de t~mpo na televisión- en Los Angeles. Se
as últimas declaracións e actuacións dos organizadores
do evento amostran unha deixadez ianqui cara a este deporte, o logotipo peca do
mesmo, misturándose co
máis simplón espírito chovinista.
•
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AMEMÓRIA DA VIDA LOCAL
.. .

É Xan Baliño quen propón o nome de Cf!/fa para o
equipo de fútbol que se fundara en Vigo. Na recámara
· ·o de Breogán. A ditadura inabilitou a este secretário
do Concello de Vigo pola sua relación cos
nacionalistas e a sua participación activísima na
campaña do Estatuto do 36. A partir dese momento
ocúpase da avogacia e exerce como asesor
económico e xerente de Faro de Vigo. A autonomia, a
'política dos concellos, o deporte e a actualidade pasan
pola memóri~ deste home de 90 anos.
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'O nome do Celta
foi idea miña.

Propuxen dpus e
o outro era o Breogán'
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• G. LUCA DE TENA ·

A vostede débeselle o nome do
clube Celta
Do grupo de persoas que hai sesenta e tantos anos criaron unha
institución que agora está en declive, o Clube Celta, eu son o único que vive. Todos os que intervíramos na constitución do Vigo e
do Fortuna que eran os equipos
de categoría primeira, son o que
queda. O nome Celta foi idea miña. Propuxen dm,is. Sabe cal fora
o outro? O Breogán. Eu fun moi
amigo de Castelao que teria agora oito o nove anos máis ca min,
como Valentin Paz Andrade. O
reitor da Ur:liversidade de Teis, tamén galeguista, era _outro dos
meus amigos. Nós procurabamos
que non fose un clube vigués, senón ga.l.ego. Por iso non queria- ·
mos que levase o nome de Vigo
porque buscabamos que atrás dese neme fose a opinión dos galegas' todos. Ou,tra tradición, como a
do diário Faro de Vigo non se pod i a cambiar despois de tantos
anos, pero era beri que_se chamase Faro, sen mais, que é como a
xente coñecia o periodico por antonomasia. Chamarse de Vigo
perxudicou a sua ·expansión.

Pensa que a conciencia nacional
~ ten avanzado despois de tantos
ffi1- anos?
.
~
o Non. Coido que ·co tempo irá gaz
<(

ñando terreo, pero para min é un-

ha vergoña o que está a acontecer
neste momento , co deporte por
exemplo. Eu fun presidente da Federación Galega de Fútbol e da de
Atletismo antes que cumplira trinta.
Parecerálle sobérbia que diga isto,
pero a representación federativa
está hoxe na Coruña cando a nasa
capital é Santiago. A propósito de
capitalidades e localismos veñen a
canto estas histórias. Hai días as-
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ALCALDE
TEN QUE SER
UN PATER FAMILIAS
E NO CONCELLO
PODEN CONVIVIR
DISTINTAS
TENDÉNCIAS TANTO
NO PLENO COMO
EN TODAS
AS COMISIONS
QUE SE CONSTITUEN
CON ARREGLO
AS FACETAS
DA ACTIVIDADE .
MUNICIPAL'
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'PARECE UNHA
COMPLETA
_E_Q_U-IV_O_C_·A--CIO~N---RENOVAR
TODO O CONCELLO.
DEBERIA SER .
AO CINCUENTA
PORCENTO,
PARA QUE
OS QUE VEÑAN
POI DAN
BENEFICIARSE
COA EXPERIENCIA
DOS QUE FICAN'

cendeu a primeira divfsión o Deportivo da Cor.uña e para min foi
unha profunda satisfacción e un
orgullo. Era vergoña que Galiza
non tivese un clube na primeira.
Agora hai unt.ia porcentaxe de vigueses que se sentiron molestados por iso. lso é só cortedade de
miras. Procuremos isto como un
acicate. É como o que ten un ir~
mán, un curmán ou un parente que
ascende pala sua intelixéncia e lle
ten envexa. Deberia terlle máis
ben emulación. A envexa é un valor relativo.

O alcalde
como Pater Familias
Vostede foi secretário do concello de Vigo nos anos da repúbliea, en que lle parece que ten
cambiado hoxe o governo municipal?

ecer
por
Fe~ de
[nta.
lsto,
.ti va
1osa
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ma
as-
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Para min a función fundamental
dun concello é a administración
dunha família na sua urbanidade,
nos límites a que atinxe a xurisdicción dun concello. A política local
hai que lle tirar a idea pexorativa
do localismo. Ten que se facer política urbana e o concello debe administrarse coma unha casa. No
concello vaise administrar a cidade. O alcalde ten que ser un pater
familias Daquela, poden convivir
perfeitamente distintas tendéncias
tanto no pleno , como en todas a
comisións que se constituen con
arreglo ás facetas da atividade municipal : sanitária, deportiva, urbanística, de orde público, dentro do
concello.

Vimos de rematar unha campafia eleitoral na que a maioria
dos equipos dos concellos declárense convencidos de ter governado o seu ámbito xurisdiccional como se se tratase dunha
família.
Isa dino eles. Pero non vostede
tal vez. É parcial esa visión. Pero
un debe rematar a exposición da
sua verdade , igual que un . p·rófisional en direito remata an informe: esta é a miña opinión, agás
outra mellar fundada. Primeiro paC
rece unha completa equivocación
que dacordo coas leis vixentes se
renove todo o concello. Deberia
ser ao cincuenta por cento, para
que os que veñan poidan beneficiarse coa experiéncia da metade
dos que fican. Comprende a idea? .
E por que? Porque hai que levar
ao concello o que so.n as leis da
vida: que nos concellos \coincida a
preséncia das duas idades da vida, polo menos, a da experiéncia

'Q TEMPO

e a do pulo da xuventude.

Ese cincuenta por cento poderia

:a~e~s~rolong•r actuacións ne-

.

Pero isa non está en contradicción
co que lle eu digo. Cada catro ou
cinco anos hase r-enovar. a metade
da povoación para non derrubar a
experiéncia. Puidera ser que pala
forza dos partidos a situación se
eternice. Pero isa non é bon. Porque a seiva nova ten que chegar
para cando a anterga se convirta
nun senado do pensamento. Que
eu saiba son de Vigo en terceira
ou carta xeneración, o que non é
doado: A miña cidade fíxose ·con
elementos de fóra .que sentaron
aqui unha tradición galeguista e viguesa. Esa unha das grandes
avantaxes que ten a cidade de Vigo. Esa é a capacidade que ten a
grande árbore para se enraizar a
fondo, e non coma o cereal que
ten semente voadora.

A previsión
das mancomunidades
Nos programas para os concellos case non hai alusións ao
princípio de mancomunidade.
Non sei como se non tala destoutra idea necesária. Cando a zona
dun território por razón do enclave
xeográfico, polo parque industrial
ou pala criatividade dun grupo de
xentes, un enclave parece que vai
sobrancear a respeito dos demais,
hai que prever que pode ir ampliando a sua parte de acción e
converter en satélites a todos os
que os arrodean. Hai que pensar
en non disociar o que se lexisle no
concello cabeceira e nos satélites
e criar plans mancomunados. É total mente absurdo que cando hai
que trazar unha rua en Redondela,
Baiona ou O Porriño , se fagan
prescindido de todo enlace coas
ruas que nacen en Vigo e están a
aproximarse ali. Poñamos un
exemplo clásico: hai cento e pico
de anos por exemplo, o que hoxe é
Vigo, esta só constituido por catre
concellos: Teis, Bauzas e Lavadores non eran Vigo. Non quera talar
mal de ninguén pero dinque pretenden facer en Bauzas unha praia
artificial. As rías son unha unidade
xeográfica nas que non se deberia
poder actuar sen intervención de
todos os concellos que baña o
mesmo mar.

Que foi das outras formas de
mancomunar Galiza por mar co
resto de Europa?
Do continente afogado só quedan
Suévia, Bretaña, Normandia e Irlanda. Ai ten unha ampla · mancomunidade histórica. Prescindamos
doutras ideas e busquemos feítos
de criación universal. Agora están
a talar tamén do Camiño de Santiago. A min, que son un vello, renóvame ouvllo porque o tempo histórico fraccionou a península ibérica: a da direita que ten un mar que
vai morrer estancado, convertido
nunha alberca, pero aqui está o
Atlán~ico que é o gran mar.

Esa comunidade atlántica de
que fal~ ten qu·e entenderse na
relación por mar.
A técnica ten invertido a arde do
transporte. Considere que os Estados Unidos para facer unh.a guerra
houberon de utilizar as bases de
España que tiveron máis importáncia estratéxica ca toda a frota de
porta-avións. Por certo que agora
veño de escoitar que as tropas españolas desfilaron por Nova York.
Pe.ro non dixeran que o Parlamento acordara non participar na Gue-

de o fondo da nasa alma faciamos
nasas aquelas estrofas da· salutaHISTORICO
· Ción de Rubén Dario ao reí Osear
- - - - - - - - - - - - de Noruega: "Mentres o mundo
FRACCIONOU A
rode, mentres a esfera xire, menPENINSULA IBERICA: tres a onda cordial atente o soño,
mentres haxa unha viva ilµsión,
A DA DIREITA QUE
un noble empeño, un forzado imposíbel, unha imposíbel tazaña,
TEN UN MAR QUE VAi · unha América oculta, vivirá ·EspaMO_R RE R
ña... " Pero o caso é que .as acusa.
cións non afectaban nen á miña
ESTANCADO.
-capacidade nen á miña honorabiliPERO AQUI ESTA
dade como secretário do Caneello. Estou seguro de que se tivese
AJLANTICO Qu E E
que facer cargos á maioria dos
señores que me atribuiron todas
MAR '
O GRANDE
·
. estas faltas, deixaria de lles imputar as que fosen de nat~reza política. Es~ talaría das que se referisen á capacidade e honorabilidade. Falaba de persoas indeterminadas porque non sabia de quen
se trataba. Dalguns souben e entre eles os xefes da Falanxe. Mire
rra? Que paradoxa e .que contra- que causa: boteime en contra aos
xefes da Falanxe. Tamén ao fasentido!.
moso Rabioso, que era -como alVostede tora inabilitado como cumaban ao xefe da Garda Civil
secretário do concello de Vigo antes do 36. Durante a Ditadura
de Primo de Rivera, levaba amadespols do 36.
·
rrado ás crins do .cabalo a un raEu participara activamente na paz que acusaran de roubar nuncampaña do Estatuto, nos mítines ha harta., El dacabalo e o rapaz
e na rádio. lso fcii o que dera lugar detrás. As veces caía e a nai ia
á inabilitación para exercer fun- detrás chorando. lmaxine cando
cións públicas. Como eu era se- chegaron os paseos. Sabe o que
cretário do Concello tiven que pro- me pasara a min? Que catro mecurar outra forma de vida. Claro ses antes do golpe de E.stado,
que, por aquilo das xenreiras,fixé- nas eleicións de· Xaneiro do 36
ronme a vida imposíbel. Estable- .saira 'alcalde don Emílio Martinez
cían daquela unhas categorías pro- Garrido, socialista. Un santo. De
fisionais e ao segundo ano de concellal fara delegado do Hospiexercer, publicaron unha primeira tal Municipal. Recén elexido alcalcategoria na ·que estabamos Fer- - de, o Rabioso pedira para unha
nando Villamarín, Adolfo Gregario sua tilla un posta de mestra nunha
Espinó e eu, que caseque non tiña escota pública a Martínez Garrido.
preitos civis. Coa primeira catego- Eu advertinlle ao alcalde, como
ría tiña que pagar un corenta por era a miña abriga, que non asinacento de impostas, que era un xei- se ese nomeamento porque ·era
to de me pechar o camiño. No meu ilegal. O estatuto municipal impedespac_
ho que estaba en Vigo, na dia os nomeamentos direitos sen
rua Urzáiz 53, na mina do Pito, pu- concurso nen oposición. O alcalde
xen un gran cadro no que decia: díxome que ainda asi tiña moi bo"señores ayogados de Vigo califi- as referéncias da tilla do tenente e
cados na primeira categoria do que levase adiante o nomeamento
gremio profisional". A xente co- ainda que cumprindo coa miña
mentaba que entre cinGuenta profi- abriga de 'advertir á corporación
sionais que había na cidade eu de- dos impedimentos legais. Aos
b ia ser · un dos mellares, claro. dous meses de impugnar o nomeCando souberon que tal fixera, am~nto atópome con que o pai
daquela muller era quen tiña nas
anoxáronse.
suas mans vida e facenda de toDe que o acusaban no seu expe- · dos os vigueses. Houbéronme de
diente de separación da función formar catre expedientes pero en
todos sain absolto.
pública?

º

De ser separatista. Pero os auto- Que fronteira da autonomía do
nomistas considerabamos o Esta- 36 ve realizada hoxe por mor do
do coma un mosaico cheo de pe- actual Estat~to?
zas coordenadas e , ínter-relacionadas. Claro que a caridade ben Non están discriminadás as comentendida comeza por un mesmo, peténcias do poder central e as
pero sen a idea de separación. En das comunidades autónomas. Esvárias das conferéncias da cam- tán a criar unha dobre burocrácia
paña do Estatuto dixera que cha- que pesa sobre o contribuinte dun
mamos separatistas aos galeguis- modo. terríbel. Es~ peso, ~n forma
tas era unha falácia pois que des- · de trabucos innecesários, non é
que sexa unha carga pesada de
mais para o contribuinte, o piar é
que se restan ás verdadeiras
nec~sidades·, nas que nunca se dá
gastado o necesário. Son tres causas: a primeira é .o home, que polo
feito de nacer ten direito a poder
alimentarse e ·educarse até chegar
á idade de producir. A .segunda é
RIAS .
que a cidadanía ten direito na veSON UNHA UNIDADE
llez ao mesmo que no momento de
nacer. A terceira son os servizos
XEOGRAFICA
públicos. Para estas tres causas
requírese unha cantidade enorme
NAS QUE NON SE
de diñeiro. Hoxe asoballan de carDEBERIA PODER
gas ao contribuinte sen 'que o diñeiro se empregue ben. Pode acoACTUAR
rrer o que di .o ref_r~n do home que
SEN INTERV.ENCION , na .segunda xeración termina por
t~r uns herdeiros pordioseiros. PoDE TODOS OS
demos gastar hoxe o que está á
vista sen contar que as xerac'ión
CONCELLOS QUE
que veñan poidan pagar as amortiBAÑA O MESMO MAR' zacións?
t

'As

ASÚACASA
DEVERAN,
NA GALICIA. «
~

PASEO MARÍTIMO.
PRAIA DE COBAS
VIVE/RO · LUGO

TODO LUXO DE DEI'AUES

URBAN/l,ACIONtERRADA
XARDIN COLECTIVO
PISCINAS
CANCHA DE TENIS
XIMNASIO
PARQUE INFANTIL
-CARPINTERTA PRINCIPAL, CAOBA ,
TEKA ECA/IBAUO.
PARQUE EN SALON ECUARTOS.
CHEMINE.
CRISTALERIA CUMAflT DUPLA.
ENTRADA SERVIZO INDEPENDENTE.
- ARMARIOS EMPOTRADOS
CALEFACC/ON INDEPENDENTE.
AUGA QUENTE INDIVIDUAL.
TENDEDEIRO EN CADA V/VENDA.
ANTENA PARABOUCA.
9 ASCENSORES.

VISITE PISO PILOTO
- CHAVES EN XULLO

n~~GA

CUESTIÓN DE NIVEL
Información:
Trt;vesa de Vi/alba, 4--0
Telfs. (982) 56 22 12 · 02 9I
.27850 VIVE/RO (Lugo)
PROMOVE:

AQINCO, S.A.
FAX: (91) 57 16 532

FINANCIACION A 10 ANOS
NEGOCIABEL

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

1
1
Chame
1 ao Telf. (986) 43 38 30
1 e solicite as nos.a s 1 tarifas publicitarias
1
1 - ANOSATEB!A.
·I PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

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

COUTO PIÑEIRO- PIZARRO
(VIGO)

Viño ·do ribeiro, condado,
rosal, barrantes, albariño,
rioja, bierzo ...
xamóns, embutidos,
queixos, pátés, cogumelos,

~rac~~g~~:~. de r~

..

INDEPENDENTISMO CATALÁN .

A decisión foi duramente criticada polo conxunto do movemento independentista

Un sector de Terra Lliure,
disposto a abandonar a loita ,armada e integrarse en ERC
•PACO SOTO/BARCELONA

O pasado 9 de Xuño anunciábase nun programa de TVE en Cataluña que a organización armada Terra Lliure abandonará a loita armada nun breve espácio de
tempo e encetará un proceso de
integración en Esqwerra Republicana de Catalunya (ERG). Se- gundo o citado programa dos
servícios informativos do circuito
catalán de TVE, unha das razóns que motivaron esta tentati-·
va de abandonar a loita armada
basearíase nos resultaoos dos
últimos atentados cometidos por
ETA no Principat e no cada vez
meirande apoio popu_lar que receben as formacións políticas
que propugnan a ·independéncia
de Catalunya pola via pacífica e
democrática. A notícia, como era
de esperar, causou est~por e unha certa dose de confusión no
seo do ·movimento independentista · catalán que atravesa momentos difíceis que condidonan
o seu crecimento e futuro máis
imediato.

par no se!J seo ao conxunto do
movimento.

públicas bálticas a URSS, demostraban ,que hoxe é posíbel
exercer o direito á autodeterminación sen necesidade de recorrer á violéncia política.

Manipulación e intoxicación hóuboas e, probabelmente, haberaas. Agora ben, a estas alturas do
proceso parece cada volta máis
razonábel recoñecer que algo
está pasando e que, efectivamente, alguns sectores do independentismo desexan integrarse
nun proxecto político máis sólido
e esquecer un pasado un tanto
axitado.

Naquel momento", os .diversos
grup?s independentistas acolleron esta notícia con cautela. Algu ns puxeron en dúbida a sua
autenticidade e chegarón a talar
de intoxicacrón policial. Outros
criticaron con dureza estas posturas. Só ERG, cando menos publicamente, felicitouse polo que
chegou a calificar de importante
acontecimento político.

Desmentido categórico

-Movimento dividido

ción que tamén se viu afectada
pola división do independentis mo. Reducida extraordinariamente a sua capacidade de acción e afectada polas loitas intern~s, Terra Lliure chegou a dividirse nun primeiro momento en
tres sectores: un, afin á política
de Catalunya Lliure; outro, máis
próximo ás posturas do ~DT e
un terceiro colectivo de militantes independentes que critican a
ambas organizacións.

ERC, por boca do seu secretário
xeral, Angel Colom, non quixo
pronunciarse sobre esta cuestión, ainda que recoñece que
pronto se anunciarán novas incorporacións ao partido, e móstrase favorábel á unidade política
e organizativa do conxunto do
movemento independentista. A
única condición de peso posta
polo partido republicano, é que
quen se incorporen á suas filei·ras haberán de renunciar explicitamente á taita armada e pronunciarse a favor da via pacífica e
democrática.

Asi as causas, fóronse avivando
as diferéncias, particularmente
no seo do colectivo de presos e
entrou en cena ERG, a organización política xa plenamente consolidade que se reclama do independentismo e pretende reagru-

As reaccións das organizacións
independentistas foron variadas,
ainda que todos apontan nunha
mesma direción: negar a integración en ERG e criticar sen ambaxes a política levada a cabo por
Colom.

Ángel Colom, dirixente de Esquerra Republicana de Catalunya

bilización na rua e militantes.

Non se pode .entender o que está pasando actualmente en Terra
Lliure sen se referir á situación
social e política que atravesa o
movimento independentista. A ·
escisión do Moviment de Defensa· de la Terra, en 1986, organización que chegou a agrupar no ~
seu seo ao conxunto do independentismo catalán, provocou, entre outras cuestións, unha mei- ·
Non é a primeira vez que se
rande división entre os diferentes ·
anúncia o abandono das armas
colectivos e grupos. O nacimento
por parte de Terra Lliure. En Oude Catalunya Lliure, como orga. tubro do ano pasado esta organi-. nización enfrentada, política e
zación fixo púbico un comunicaideoloxicamente, ao MDT, selou
do no que, entre outras causas, · definitivamente a división. A parsostíñase que os acontecimentir de 1987 o movimento indetos acorridos en Europa, espependentita catalán entrou nun
cialmente a unificación alemana
proceso de relativo estancamene o proceso de secesión das Reto, vai perdendo capacidade mo-

A división, a falta de concreción
nas propostas tácticas e ~straté
xLcas, a debilidade teórica e política e unha certa dose de triunfalismo que impide ver a realidade
tal como é, foron encorsetando
paseniñamente ao conxunto do
movimento independentista. A
represión das FSE, a detención
de militantes históricos, a confusión Criada a raiz dos cámbios
acaecidos nos paises do socialismo real fixeron todo o demais.
Neste contexto surxiron os primeiros rumores sobre reinserción de presos políticos cataláns
e abandono da loita armada por
parte de Terra Lliure, organiza-
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Catalunya Lliure, mesmo recoñecendo que introducirá mudanzas
na sua táctica e estratéxia política, desmentiu categoricamente
as informacións que aseguran
que un sector da organización se
integrará en ERG. Cualificados
dirixentes de Catalunya Lliure,
como Josep Aixalá e Josep Guia
negárono rotundamente e este
último negouse a declarar a un
xornal de Barcelona que ERG
tentaba comprar aos seus militantes. A presa política Núria Cadenas, politicamente cercana a
Catalunya Lliure, declaraba a este mesmo rotativo barcelonés
non terse posto en contacto co
partido de Angel Colom nen ter
intención de engrosar as suas fileiras.
O MDT, pola sua parte, valora a
suposta integración dun sector
de Catalunya Lliure en ERG como "a culrpinación dun proceso
de claudicación poi ftica e ideolóxica" e considera que estas
"dirixentes de Catalunya Lliure
non son quen para falar en nome de Terra Lliure". Moito máis
duros e contundentes son os ·
portavoces do sector dos Comités de Solidaridad cos Patriotas
Cataláns (CSPC), que nestes
momentos funcionan sen ligazón orgánica con Catalunya
Lliure ou o MDT. A xuício dos
CSPC "as posturas liquidicacionistas non son fruto dunha necesidade política, senón pura e
simplemente dun interese egoista e particular". Para estes comités, "o Sr. Colom foi e é un un
home de palla do Sr. Pujo!" que ·
intenta "promover a reinserción
persoar dos patriotas cataláns"
aproveitándose, segµndo o
CSPC, do "momento de debilidade polo que pasa o Movimen. to Catalán de Liberación Nacional".

•
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CONFLITOS NO SUL '

_
Etiopia, o país do preste Xoan,
cruce de culturas e laboratório de experimentos

Eritrea e.Somália, iridependentes oü confederábeis?
'

•

I

•

•

-como aos restantes territórios
A estes litigantes mais coñecinia somalí, somente anexionada
_do Sahel. Mengistu Haile Ma- . a Abisinia hai poucos anos, é o
dos, compre unir o tapón . -de oririam, que encabezara a subleva- ' graneiro economicamente comxe francés Djibuti, que impide ou~
Tres importantes grupos
ción militar que depuxo o Negus
tra posíbel saida ao mar de Etiopensador do centro montañoso.
guerrilleiros apoderáronse
pia, e os estados árabes próxiHaile Salasie, cóntou coa axuda
Abisinia,- denominada Etiopia
· hai unhas semanas de
mos, todos interesados na forma
soviética nos anos seteritá e
desde 1941 , é un p~ís de montaAddis Abeba, capital dé
de recompoñerse politicamente
agora coa presencia ianqui. Non . ñas, cunha longa história medieEtiopia. As guerrillas de
este taboleiro do Nordeste.
logrou nen a paz interna, nen a
val e moderna.
Eritrea (FPLE), de Osono
democratización dun país que
(FLO) e da mesma Etiopia · estaba en mans de señores feu- Dominada · desde a ldade Média lntentw unha explicacioón no
por os nobres ¡e o clero, emaioridais e do clero .
nacionalismo para a compresión
(FDRPE) acordaron que
pos conflitos etiópicos, serla untariamente cristiá, de tradición oreste asumise a
ha transposición fácil, pero falsa._
Pero a políticé;l etiópica non é dotodoxa, con vínculos co patriarcaresponsabilidade de
Nos territórios, Ogadén, -Eritrea
ada desde o momento que forma
do de Alexandria, cultural e ideoreorganizar o território
loxicamente inoi autárquica. Desetc. que se sublevaron contra o
parte do taboleiro situado entre
etíope, esfabelecer un
Negus e contra Mengistu, hai reiExipto-Sudán e os estados saté- ·de o s. XVI mantivo algunhas relalites ribeireños: Somália, Djibuti e
cións co Occidente: eran os tem- . vindicacións étnicas, económiGoberno provisório e
a Eritrea en guerra con Etiopía. A
pos do Preste Xoan, rei a utilízar -cas, estamentais. Non parece
convocar eleicións
fuga de Mengistu, nun xesto
por Portugal para protexerse conhaxa pavos que acceden á condemocráticas dentro dun
ciencia dé nación· e que 'postulen
inesperado pero resolutivo; deu
tra o Islam maioritario no Océano
ano.
paso á solución tripartita das
direitos políticos de autogoberno.
Indico. No s. XX, o Negus Haile
guerrillas baixo a ollada de EstaCulturalmente están en níveis diSalasie intentou, desde as relacións cos occidentais, criar un Imferentes aos dos povos eu-rodos Unidos e a posíbel intervenEn dias sucesivos, o FDRPE foi
ción da ONU.
perio que englobara Eritrea, Abisipeus -do oeste e do leste- nos
conseguindo que as províncias
nia e parte de Somalia. Invadido
que tal reivindicación significa o
menos afins acepten o seu lidepor Italia e expulsado en 1936 ,
acceso á esixencia de formas
9s litigantes neste taboleiro da
razgo e abandonen os partidademocráticas autodeterminativas
recuperou o trono en 1941 , pero
Africa nordeste son vários: Eririos c;te Mengistu .
inaplazábeis. As gu~rrillas eriencerrouse nun réxime arcaico e
trea, de relixión predominante iscentralizante. Eritrea alzouse en
treas e do Ogadén expresan oulámica con enclaves católicos,
Desde 1974 Etiopia está no puna·rmas e posibilitou a triunfo de
constitue a buscada franxa marítra conciencia: queren un reparto
to de mira da política e da obserMengistu. Este incumpliu as pro_de poderes e de direitos culturais
tima dunha Etiopia, sen iso, tovación mundiais . A prolongada
mesas de autonomia para Eritrea.
nunha posíbel confederación inseca arrastrou ao país á miséria · talmente isolada. Ogadén ,de ét• FRANCISCO CARBALLO

1

terétnica. Queren _que as expropiacións de terras aos nóbres e
clero sirvan para repartos da propiedade aos canmpesiños e non
para colectivizacións burocráti:
cas etc ..
Etiopia vive nunha situación dolorosa, cruel, de fame prolongada, próxima a inanición. A inter- ·
vención codiciosa de Occidente,
do~ países árabes ribeireños
. etc. é unha detestábel intmmisión nun território que non alcanza nen o 30 % de alfabetizados e que necesita axuda e
respeto para sobrivivir.0 neocolonialismo é a carranca qu~ asfixia a Etiopia: posuidora da ca_beceira dos afluentes do Nilo,
. dona de formas culturais moi ricaces,- habitada por minorias étnicas ainda en réxime tribal ,
todos os viciños e _os occidentais queren impoñerlle un desti- _
no de suministradora de materias primas e de territorio dominando palas. multinacionais da
electricidade e do petroleo. O
que mais precisa e que a deixen
autodecidir os seus propios ca·•
miños de evolucionar.

CASOAMEDO

UN XUIZO CONTRA A LIBERDADE

-

B. LAXE

Fixo moito por nós e nunca /lo agradecemos o bastante, alabou o Comisário Rosjnos ao seu subordinado e compañeiro ,
polo menos de amorios , Xosé Amedo. A
tónica de louvanza dos seus superiores
está constantemente presente no xuízo
contra Amedo e Domínguez. Unha vista
que deberia ser un xulgamento á trama
dos GAL e aos métodos do próprio Estado para tentar acabar coa ETA, pero que
derivou, desde un comezo, nun intento de
incriminar aos acusadores Castells, Salas
e Calderón, e a toda a opinión pública que
non está disposta a que o Estado obre libremente desde o seu monopólio da violéncia.

O Estado español decidiu que só poñeria
nos pratos da balanza aquelas causas
que fixesen funcionar o fiel, para salvar as
apariéncias, pero sen que houbese posibilidade de condenar as actuacións do Ga-·
verno.
A Xustiza, como tiña vendados os ollas,
durante todos astes anos, tratou sempre
de. que non chegasen ao prato nengun feito ou conclusión que pudese inclinar a balanza contra O· Estado. Cando os fiscais
ou xuíces pediron dados, sempre foron
furtados, cando seguiron camiños certeiros na sua procura, sempre foron desviados a outros postas e nomeados novas
funcionários que terian que comezar a
sua andaina. Asi foron transcorrendo os
anos sen qüe, poñamos por caso, se lle
tomasen as pegadas dactilares a Amedo,

único, primeiro caso na história da riosa
xudicatura.
Compareceron asi ante a Xustiza, Amado
e Domínguez, o máis espidiños que o Governo logrou apresentalos: como recrutadores de mercenários e autores ou indutores de vária3 mortes. Eles soiños, pala
sua canta e risco.

- PoDERIAN MANCHAR
COAS SUAS MANS AO
DIRECTOR XERAL DE
POLICIA, AO XERAL
CASSINELLO E AO MESMO
MINISTRO, SALPICANDO
INCLUSO A FELIPE GONZAlEZ

•

Rodríguez San Pedro, 2. Of. 1202

Para que iso non suceda, o presidente da
Sala,· José António Jiménez ·rifa cos avogados da acusación .cando considera que
lle están repetindo as perguntas aos testi- gos, ou intuindo que son moi incisivos.
Me_ntres tanto os funcionários, encausa.dos e testigos de cargo, ·teñen toda a benevol éncia n·on xa para contestar cun
"non esto u autorizado para responder",
"non·penso contestar a isa" ou un "non me
acorde" cando non ensarillan duas destas
respostas e até tres. Anipáranse nunha lei
que lle permite aos funcionários calar, pere esquece o Presidente da Sala que na
Lei de Enxuizamento Criminal, contémpla-se multa aos testigos que non contesten
con veracidade.

VIAXES
'l¡¡i .. .. 1.

28015 Madrid
Tlfs.: (91) 44511 45 - 445 59 62
Fax: (91) 593 91 81

UN RETINTIN DE CHULESCOS
PE;RDOAVIDAS .

/esca, diríamos fascio-policial. Convértense eles nos interrogadores dos avogados-,
nos seus enxuiciadores, nos seus detractores, até negarse a contestar por animadversión, cun retintin de arrogante perdoavidas, tentando poñelos sempre frente
á legalidade, pois a legalidade son, precisamente eles. Amedo non representa o
papel, tena completamente crido.

Perguntas que non lle posibilitan facer aos
acusadores, José António ·Jiménez déixallas realizar aos avogados defensores e,
por se fose pouco, a liña interrogatória do
fiscal .coincide basicamente, coa dos defensores.
Asi é mol difícil que saian confesións como as de Rodríguez Colorado, Director
Xeral da Policia, recoñecendo que. a famosa viaxe de Amedo a Portugal foi feita
con fondos reservados.
·

Pero a eles que niáis lles dá. Toct> o que
fixeron, o que lles ordenaron facer, e o
que decidiron realizar, até as macarradas
e· as noites de xogo, foi polo naso ben.
Como é polo noso ben a Lei Corcuera ...
que entren nas nosas casas, sen permiso,
polo noso ben, que nos secuestren, polo
noso ben; que nos fagan confesar o que
Risco precisamente é o que non quer correr o Estado neste xuízo e, asi, fai que o · Os mesmos encam;ados, eles si qué po- · lles interese, polo naso ben ... Cantas veden mentir, están ali como funcionários
ces unha denúncia envexosa foi bastante
brazo da Xustiza vaia endireitando abaexemplares,conscientes non só de que o· para· que un cidadán fose ·paseado: era
lanza, non vaia ser que ambos encausaque re·alizaron estaba ben feito, senón de
polo ben de España, unha, grande e libre. _ ·
dos, ainda que "valentes, abnegados, resque tiña o apoio de todos os seus superioLevantemos o brazo para saudar ao
peitábeis e probos funcionários", véndase
res. A sua atitude é completamente chu"Gran lrmán Democrático".
•
alá no fondo, sós no seu pratiño xudicial,

O mundo desde outra
perspectiva

affosuz

comecen a pegar pinotes pretendendo angarillarse polo poder qaue até de agora
non só os sustentou senón que os fixo actuar. Poderian manchar coas suas mans
ao Director Xeral da Policia, ao Xeral Cassinello e ao mesmo Ministro, salpicando,
incluso a Felipe González.

•

.
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Veleiro Bergantin por Holanda Duas semanas de viaxe. Unha semana a bordo
dos nasos antigos veleiros. Catro noites de hotel en Amsterdam. Duas noites na Franza. Autobus de luxo.
Saidas: en Xullo, Agosto e Setembro.
Prezo: Pta. 79.000

Veleiro Bergantin por Dinamarca
19 dias de viaxe, unha semana ño veleiro, 12
dias de circuíto por Dinamarca, aloxamento en
albergues.

PARA

O

Saídas: en Agosto
Prezo: Pta. 99.000.

VERÁN
Corfu. Ademais, 6 noites de hotel, ooos.
Saídas: Xullo eAgosto

Prezo: Pta. 154.000
Veleiro por lnglatem e País de Gales
20 días de viaxe, unha semana en bergantin,
uilha semana de circuíto por Gales, 3 noites
en Londres.
Saída: 5 de Agosto
Prezo: Pta. 109.000
Navegación polas más XQrücas
Nun motoveleiro de luxo, clesde o Pireo deica

... E ademais: Viaxes por Islándia, Cabo Norte, Marrocos, rula.5 cicloturistas, Síria-Xordánia,
9 Magreb, África Ocidental, Quénia, Tanzánia,
India e o Nepal , lndonésia, Austrália,
trekkings, Canadá, USA, México e Guatemala,
Peru e Bolivia, Ecuador e Colómbia, Illas Galápagos, Ruta de Caracas a Manaus
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CARTAS
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MISERIA TELEVISIVA
Sucesos, crónicas institucionais e anédotas várias na explotación familiar de TVE-G.
Cun cadro directivo e profisio. nal dócil ao poder, caracterizado polo trepismo nervoso das
novas tornadas de xornalistas
autocensurados adicados a
oferecer o que hai, e non todo
precisamente, sen análise criti-·
ca e investigación séria da realidade sócio-económica e polí- .
tico-cultural na que están inseridos, emítese con compracéncia infantil.

legal, de normaliza~ o uso, a todos os niveis, .do idioma galega.

TOKIO

A estas alturas nom sei se será
de mais pedir coerencla a Fernández de la Cigonha, promotor
da "Asociación Gallega para la
Cultura y la Ecologia". ·o de "cultura" é jactancia evidente. O de
"ecologia", ao menos suspeitoso.
Como pode defender-se a flora e
fauna das ilhas Cies, o seu hábitat, e ao mesmo tempo nom tomar em considerac;om o ser humano, desprezando a sua cultura, agredindo a sua língua?

\

~ .·

Pero ainda con todo, o máis ·
grave · dentro desta boberia,
simplicidade e manipulación do
meio televisivo.en xeral e a falla ·de. planificación, profesionalidade e rigor que caracterizan
á TVE-G, de tal forma que ·co·mo traballador do meio e telespectador abrigado profisionalmente a analisar os documentos emitidos, avergóñame e .
fan perigar a miña saúde men-

.

~-

CARLOS FERNÁNDEZ BASALO
Membro do Comité
de Empresa C.l.G.

FERNÁNDEZ
DE LACIGOÑA
En 7 de Junho passado actuou
no "Teatro Principal" da Estrada
o grupo de música e dan<;a populares "Bylina", da URSS. Esta
e -outras actividades similares
que a precederam realizam-se
sob a organización da Delegac;om de Cultura do Concelho
estradense, mancomunado para
isso com outros municípios, entre eles o de Ponte-Areias.
1

As actuac;óes resultaram todas
dos grupos. Até pronunciou frade um nível inegavelmente alto,
s~s em inglés e russo na última
mas a atitude do cabec;a visíber. ocasiom. Mas galega é que nom
dos concellío.s' mancomunados,
sabe.
Estanislao Ferñández de la Cigoña, nom pode qualificar-se· . A ignorancia da nossa língua por
r:nais que de anti-galega, além
parte deste senhor nom é
de ligeiramente pedante.
- obstáculo para ~le ser assessor
cultural do concelho de PonteFernández d~ la Cigoña, que se
Areias e, como se ve, porta-voz
gaba de culto e ecologista, -realide umhas camaras municipais
za em espanhol a apresentac;om
que tém a obrigac;om, mesmo

Mas a responsabilidade por esta
situac;om deve ser exigida aos
coocelhos mancomunados, entre
eles o da Estrada, assinalado
desde sempre pala sua negíigencia no cumprimento da
normalizac;om lingüística. Que se
fai com o dinheiro qae a -Junta
de Galiza concede ao Concelho
con .esse destino? O seu desvio
seria delito de peculato. Que fai
o "normalizador lingüístico" municipal? Que se fai com o orc;amento destinado a esse servic;o?
Nom irám dizer que só chega
para o prémio "Garcia Barros"
(!?) Porque a Camara, por exemplo, subisidia (com fundos do
orc;amento para Cultura) umha
Comissom de Festas que emprega, ao estilo Fernández de la
Cigoña, o espanhol na sua propaganda, corrio se os seus
membros· nom soubessem em
que país ,estám. E, perante isto,
que fam, peque também é preciso dize-to, as associac;óes culturais estradenses: "A Estrada",, "O
Brado", "M. Valadares", MNL...?
Atrevo-me a lhes sugerir umha
atitude mais activa e reivindicativa.

AGRADECEMENTO
Desde hai un ano e médio tefio
unha débeda de agradecemento
con A Nosa Terra, que non pretendo pagar con esta carta, nen
moito menos. Pero si coido que
é boa causa facer constáncia de
que todas as semanas chega
.Pontualmente o periódico, e é
para min unha verdadeira festa
cando chega. A publicación mellara cida u dia, e o problema para min é que non · ten
·desperdfcio, e fáltame tempo para leela. Algunhas veces teño
enriba da miña mesa unha chea
de números a médio leer, e non
teño tempo para lle dar unha leida a tanto artículo interesante e
tanta información. lsto sucedeume moi especialmente nos terríbeis tempos da guerra do golfo,
pois por aqui non tivemos a
oportunidade dunha información
obxectiva como a que deu ANT.
E iso por non falar da información da Galiza, sempre tan esperada, pois o voso periódico é o
único médio que ternos por aqui
de saber causas da terra. Do
resto das seccións quera salientar as críticas de cine, cicais pola
miña afeizón persoal ao bon cine, e tamén pola desastrosa situación que ternos neste país,
sen películas, sen crítica cinematográfica, sen nada ... o maior
deserto cinematográfico que na
miña vida vin. Por iso leo con cobiza aos dous críticos ainda que
non me gastan da mesma ma-neira. Felicitacións a todos os redactores e colaboradores , que
en pouco tempo fixeron de A Nosa Terra o mellar periódico. Para
cando vai ser diário xa?
•

•

JOSE ANDRÉ PORTO
A Estrada

XOSÉ CARLOS FERNANDEZ-CID
Padres Dominicos
Manégua
(Nlcarágua)

- PROXECTOS DE ESTRADAS
CATASTRO

PARTIXAS
- MEDICIÓNS ...
- ,Rúa Alférez Baanante, 45 - Entrechán
Tfno. 44 12 24
Chantada (LUGO)
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Fermin Bouza Brei

• Fermín Bouza Brei homenaxeado no Dia das Letras do 1992. O poeta e investigador nacido en Pontearea.S Bouza
Brei foi eleito na sua última sesión
plenária pola Real Académia e.orno
a figura á que se vai adicar o 17 de
Maio do próximo an~.
·
Autor de gran importáncia ·polos
seus estudos biobibliográficos sobre autores galegos do XIX, a sua
principal actividade literária desenvólvea no seu libro Nao Senlleira , ·
edi~do por Nós no 1933; despois
da guerra publicou en Braga un segundo libro de poemas, Seitura. Na
colección de "Lar" hai un seu relato breve titulado Cabalgadas en
Salnés.

X.L SUAREZ CANAL

Anualmente invístense 15.000 millónsen case
10.000 festás cunha mínima preséncia do galego
Duas campañas en marcha para galeguizar as festas
•

XAN CARBALLA

Se ben nos últimos meses se
teñen realizado desde
diferentes institucións
campaña de galeguización
das festa populares, o certo
é que no ca da Xunta de
Galiza e o eu Galicia,
f e tas en galego non articula
medidas concretas alén da
propaganda, mentres que o
concello de Redondela co
seu lema mil f estas máis
para a língua galega
conseguiu asinar convénios
coa maioria das Comisións
de Festas panoquiais. A
galeguización dunhas festas
que retroceden ano a ano vai
ainda devagariño.
Desde hai alguns anos a contestación á pmgramación e desgaleguización progresi_va das festas populares ven sendo crecente. O último
episódio viviuse en Ourense que
nestes días celebra as Festas do
Corpus. A celebración dunha novi11ada foi contestada por un colectivo, que agrupa a un bon fato de organizacións, co nome de "Lástima
d·e Bois". O programa de festas
planificado pola anterior corporación presidida por Xosé Lois Mondelo, (que rtas eleicións se apresentou coas siglas do Partido Galeguista! !) incluía entre as suas atraccións actuacións de Norma Duval,
Heroes del Siléncio, Rocio;Jurado,
Danza Invisible, Cantores de Hispalis e un festival taurino. Entre to. aos máis de quince mil16ns de pe-

setas, sen apenas preséncia de grupos ou orquestras galegas, alén do
encontro da Romaria Coral de Galicia celebrada o 16 de Xuño. .
A Dirección de Política Lingüística, con demo trada capacidade de
chegar a tempo aos problemas, lanza, con todas as contratacións xa
feitas, unha campaña coa que Lava
a cara da sua actuación a respeito
de invertir unha aplastante tendéncia á pre éncia do español, nas letras das orquestras , na topQnímia
usada nos carteis, na publicidade
xeral, na litúrxia e nas bandeiras.

Unha campaña
desde Redondela
O Concello de Redondela relanzou
desde o pasado mes de Marzo unha campaña para incidir directamente nas Comisións de Festas para conseguir avances reais, "a nosa
idea era propoñer medidas concretas en contacto con contratadores
de orquestras e coas próprias comisións de festas -conta Xosé
González do Servício de Normalización Lingüística redondelano.
Entre as ideas que manexábamos
estaba· grabar un disco a primeiros
de ano, encargando versións de
texto en galego das cancións que
máis van soar no ·verán, e mesmo
promocionándoas na radio. lso facilitaba o traballo de adaptación ás
orquestras, avanzando cara conquerir unha mínima porcentaxe
dun 30 ou 40 por cento de uso do
galego. polas orquestras. Coido que
haberia maneiras de atar ás orquestras a 111eio dun convéQio coa
CRTVG, por exemplo".

Xunto con López Cuevillas, Fermin Bouza pode ser considerado
como un dos grandes sistematizadores da' nosa preistqria, sendo o
primeiro investigador galego que
atendeu especificamente os periodos xermano e suevo.
+

·

A mareante cifra de cartos que
move o mundo das festas nos 313
concellos de Galiza, supera con
moito os 13.000 millóns de pesetas. A estimación dunhas sete mil
festas anuais non é disparatada, e
converte o noso país nun dos
grandes centros de atención dos
cantantes para as sua galas de verán polo mercado aberto e competitivo que se argalla arredor das
festas. No Concello de Redondela,
con 14 p/ rróquias, algunhas .con
catro festas ao ano, funcionan 25
Comisións de Festas·, cun total de_
54 días ao ano de actuacións.
"Conseguimos que 22 Comisións
asinaran un convénio co concello,
a meio do cal, entre outras cousas
o concello apóiaos con 5.000 pesos para a impresión · dos carteis
nos que mesmo a publicidade vai
en galego".
- A campaña "Mil festas máis para a
1íngua galega" fixábase en a_spectos específicos da preséncia do español. "A litúrxia é outro dos momentos cumes. Falamos con alguns cregos para qúe neses dias
digan misas en galego, pero ade- ·
mais estamos procurando que se
suprima, porque mesmo non é le·gal, que no momento cume da misa maior da festa a banda toque o
himno español. Hai que ir neutralizando esa preséncia aplastante tamén na simboloxia das bandeiras".
No manifesto impreso desta campaña especificase "compre dignificar as bandeiras. Estas deben ser
utilizadas para as fins que lle son
próprias, evitando que sirvan para
outws mesteres (cubrir pos tos das
.festas etc ... ). Do mesmo xeito; hai
que suxerir que non haxa up pre-

domínio no número entre unhas e
outras''. .

Moción parlamentária
O Concello dirixiu . un p9rmenorizado escrito a todos os grupos parlamentários para que desde o governo da Xunta se iniciasen ac-·
cións para extender os motivos
desta campaña a outros concellos.
Pilar Garcia Negro (BNG) apresentou unha proposición non de lei
na que se instaba á Xunta ·para que
exortara aos concellos a galeguizar
a propaganda das festas, dirixirse
ás autoridades eclesiásticas para
que P.romovan a efectivá utilización do galego nos seus servídos e
a cumprir a normativa en matéria
de topónimos". A proposta redondedelana incluía, a maiores, ao
abeiro do artigo 20.2 da Lei de
Normalización Lingüística, medidas' concretas para protexer a programación qe música galega e ·en
galego nas emisoras· de rádio estabelecendo unha porcentaxe de emisións no noso idioma; prestar atención especial á discografía extranxeira para facer as traducions ao
galego e facilitarllas ás orquestras
e emisoras de rádio e programar
anualmente campañas publicitárias
en prensa, rádio e televislón dirixidas a comisións de festas.
Para Xosé ·aonzález o labor doutras entidades sociais é importante,
"as centrais sindicais teñen moitoss afiliados que fÓrman parte de
comisións de festas, de montes, ...
e se receben unhas liñas de actuación concretas ao respeito desde o
sindicato, serviría de axuda nese
traba11Q".
+.

Milton Nascimento o 28 de Xuflo en
Porto.
'
·

• Milton Nascimento e Pat
Metheny· en Oporto. -Os vindeiros días 28 de Xuño e l de Xullo respeitivamente, van actuar ás
22 h., no Coliseu de , Porto, duas
das máis importantes figuras musicais do momento: o brasileño Mil- .
ton Nascimento ven de publicar un
· disco, Taxai, consagrado á defensa
da selva amazónica.
·
Organizados ambos concertos pola
Empresa Artística S.A., que en
Marzo trouxo a Portugal a Miles
Davis, e promocionados por Mundo da Cam;áo están 'enmarcados
nas Festas de San Xoán de Porto.
Pat Metheny é un dos maiores guitarristas da actualidade, un virtuoso
do jazz/fusión, cuxo ·eclecticismo,
convérteo nunha das figuras musicais da actualidade. Acompañado
por músicos de recoñecido talento,
non se apresentaba en Porto desde
Novembro do 1989. Estará acompañado por . Lyle Mays, Steve
Rodby, Paul W~rtico, Pedro Aznar
· •
e Armando Mar~al.

•

ir '

18

A1I08.& mu.
Nº 482 - 20 DE XUÑO DE 1991

<:'a~

É cuestión de investigar, de pescu.:.
da do teu próprio estilo. é un proceso que só culminaron alguns
cantautores xa consagrados.

·A compoñente ,
deNaLua
comezacomo
solista

Se tivese que escoller algún poeta,
ou poetisa, en que centrarse como
interprete, a quen escollería? ·
O proxecto que teño agora en
mente é traballar con Luísa Castro;
· estiven con ela en Foz, e descobrin que nos unen moitas cousas,
ternos afinidades estéticas, e en
-función diso é posíbel que xurda
unha produción que se titulara CócÜgos marítimos"; seria recoller u~
mundo de bandeiras e frases, que
darla pé, a un espectáculo previsto
para locais pequenos, de público
reducido, próprio de inverno, distinto das montaxes espectaculares
tan próprias do verán. Trataríamos,
neste caso, de artellar algo que os
rapaces que estudan pudesen entender, que 11es resultase atractivo.

.Uxia
~··

'Canto
histórias
líricas que
pasan en
cidades'

Animadora cultural.
Iso lévanos a falar da sua faciana
educadora.
Tiven algunha experiéncia nalgun
coléxio neste sentido, e decateime
de que os rapaces precisan escoitar
música en vivo. E este proxecto está pensado para circuítos deste tipo, de centros de ensino e asociacións .culturais.

• XOAN M. ESTÉVEZ

Comezou no canto coral, e
.qesde aquela a sua vida
artística estivo sempre
ligada ao grupo "Na Lúa",
do que formou parte
durante vários anos. Un
dos seus componentes, X.
Paz Antón, ' é o cerebro
oculto do seu novo disco,'
"Entre cidades ".

Por certo, falando do asociado. nismo cultural, vostede é presidenta da "Asociación Cultural
do Louro". Como ve este panorama a nível nacional, que parece estar en crise?

(

t

"Pode parece estraño. Non foi pre. meditado. Xurdiu ao ver os textos
que escollera para musicar; vários
deles ian na mesma liña, de falar
de cidades: de Manuel Forcadela,
un poema está localizado en Santiago e outro en Paris ... logo buscámoslle certa coeréncia, e para
unificar puxémoslle este título, que
polo demáis non fala <lesa parte
máis agresiva das cidades ... · son
histórias que pasan nelas ... e son
retomadas dunha forma lírica e poética. Como vivimos na aldea global, mediatizados polos meios de
comunicación e a literatura que
nos chega destas cidades, che_ga. mos,a mitificar algunhas delas, como se comproba nos textos.

E en canto á música, que relación· garda?
O responsáb'el dos· textos, X. Paz
Antón, asumiu o intento dun son o
máis cosmopolita posíbel; é o mesmo. tempo usar timbres de música
popular, ainda que dunha forma
solapada. Nos instrumentos de corda, por exemplo, domina o "buzuki" ao longo da gravación, inda
que ás veces estexa escondido. É
un son que non pode chegar a
"standard" porque sempre aparece
un timbre que disipa ese carácter.
Nesta nova xeira, non ten medo
sair aos cenários sen o suporte
dos seos antigos ·compañeiros?

Non, tiña moitas ganas de comezar
como solista. É un desafio, pero
coido que era un reto necesário na
miña carreira, se por medo ou comodidade seguise no grupo, estarla
traicionándome a min mesma. Para
eles supón remitirse aos seus comezos, de grupo instrumental, e
para min, significa moito sair a un
cenário e transmitir o .que sinto, e
non me importa para nada carregar
a espalda de responsabilidade, especiaímente estando como estou
arroupada por un fato de· músicos
bons, mostrándome como son,
con máis liberdade. Este disco non
é máis ca o comezo; por <liante
queda un panorama cheo de posibilidades, de experiéncias divei:sas.

e

Coido que atravesa unha crise o
asociacionismo en xeral; non se debe perder, especialmente nunha vila
como O Porriño, onde a xente nova
- demanda unha actividade· coa que
encher as longas tardes do verán.
Non se trata só de conferéncias, teatro ou música, senón tamén de facer
carreiras de bolas, campeonatos de
tromp9, do que sexa... Persoalmente, unha persoa pública, adicada a
música, que t~n aceso a distintas relacións e contactos, debe usalos a
prol do sítio onde vive.
E cambiando un pouco de tema,
observando as recentes eleicións
municipais, non decepciona que
logo don traballo cultural con incidéncia social, acabe no poder
político co quen acaba.
Coido que as cousas van cambiar;
ao mellor son demasiado optimista, pero na medida en que haxa

xente que se mobiliza, reivindicando, por exemplo no noso caso, unha casa da cultura ou unhas míni. mas prestacións sociais, a realidade pode cambiar. Otabén, as cousas son como son, a xente vota
maioritariamente ao señor Barros e
hai que aceitalo, é un xogo democrático, inda que me apene.
Como muller privilexiada que é
no mundo do espectáculo. Que
· opina desde protagonismo que se
lles quer reservar polo feito de
ser duo determinado sexo? Verbigrácia: o. éélebre vintecinco
por cento do PSOE.
Paréceme perigoso; acaba por ser
unicamente unha xustificación. nas
listas eleitorais en moitos ámbitos
profisionais. N1m seu artigo, . Almúdena Grandes, <licia que ás veces o machismo resulta difícil de
superar por culpa das próprias
mulleres, que aceitan o papel de
floreiros, e estou dé acordo. Se es- ·
te país estivese normalizado, cada quen teria a sua valia, á marxe
do sexo. Esa montaxe das porcentaxes non ten sentido; eu polo menos non me sinto representada por
moitas das mulleres que ocupan
postos públicos , a non ser pola
sua própria valla profesional. Neste meu disco hai unha protesta
contra o aburrimento da casa, do
noxo das batas da casa, cando hai
tantas cousas que facer na sociedade..
E entre as suas colegas, con quen
se quedaria, guiada polo seo gosto persoal?
Home, Pilocha está ·no meu disco;
apesar de retirarse da canción é unha gran melómana; a sua casa está
ateigada de discos; resulta doado
traballar con ela En canto á xente
consagrada ... coido que todas as
mulleres que estamos nesta profisión dalgunha forma envexarnos a
Maria del Mar Bonet; posue unha
voz extraordinária e soubo facerse
unha persoalidade própria moi definida; ainda que hai máis cantantes que o fan moi ben e non son tan
coñecidas, como Aurora Moreno,
que é unha magnífica intérprete e
compositora, nunha onda tamén
moi mediterránea.
No caso do seo disco, foi fácil
atopar letristas axeitados?
Foi difícil. Fomos na procura da
letra, tendo en conta a validez dunha lelia que facilite ao público o
entendimento duns determinados
sentimentos, q'ue poda persoalizar
+
cada quén. ·

Televisión galega: Mar a mar

Enlatado e 'en vivo'
• XOÁN M. ESTÉVez

Está semana comezou, dentro da
especial programación de verán da
"TVG", o que a bon seguro será o
"prato forte" desta xeira estival:
"Mar a mar", programa lúdico por
antonomásia, e por extensión frívol, tanto na sua· conceición como
desenvolvimento; inda tendo daro
que ambos conceitos non necesariamente deben ir parellos. O
"marco incomparábel" da illa da
Toxa ben poderia ser outro que o
dun "plató" ·axeitado na terraza
marítima dunha instalación hoteleira, e en consecuéncia, se o eixo
central visual fose o próprio território que rodea o mar de Arousa, o
resultado seria 1údico pero sen carr
na frivolidade dun cenário artificial, onde uns artistas actua, na
meirande parte dos casos, co soporfte do "play-back", e recebendo

os aplausos dun pÓblico estoico .

de cando etaba con "Na Lúa"; logo
veu un fato de bailarinas "ianquis"
Pero como a responsabilidade profiao máis puro estilo "rap"; rematou a
sionalizada dun Manuel Abad esá,
noite cun grupo "folk" portugués de
.neste caso, baixo outros critérios, e
boas formas, tanto musical como
desde aqui non lle irnos indicar o
vocalmente: "Cantares do Minho".
que compre facer con tan poderoso
Isto foi o .visto sobre o cenário, pero
instrumento de propaganda, debeentre as mesas do público (prévio
mos asumir a nosa condición de esrecordatório de que o programa ia
pectadores pasivos, e a ·ela voume
ser emitido por máis televisións que
referir como asistente que fun da
a galega), atopábase o presentador
gravación de non sei cantos prograda "Euskal-Telebista", que através
mas, e explícome: sentado frente
do seu canle en español, ETB-2, ta- ·
do cenário desfilaron antes os meus
mén receberá sinais rexist~dos duolios: primeiro, "Mtixicas", que
rante aqüela e outras. noites, e neste
acompañados dunha numerosa ron-ponto é onde xurde a dúbida sobre
dalla, abriron a noite cun espectácuo número de programas gravados:
lo do máis vistoso, e o que é máis
aplaud,mos, mália estaren ausentes
importante, en rigoroso directo;
do cenário, a "La Unión'', "Loquicontinuou Uxia, acompañada dos
llo", Ana Belén, L.E. Aute e ñon
que serán os seus músicos nás acsei cantas actuacións máis. e por se
tuacións <leste verán, mostrando unfor pouco, a filmación ~omezou
ha sobriedade aos olios do especta- - cunha ristra de aplausos gratuítos,
dor que gaña a sua imaxe a respeito
solicitados explícitamente por unha

voz en "off' que demandaba eses
planos para seren emitidos, igualmente; ao longo dos distintos pro-.
gramas. I?esde ese intre, pux~mo
nos ás ordes da rexedora, que nos
indicaba cando debíamos comezar e
deixar de aplaudir. .
Pasadas tres horas de espectadores ·
funcionais, as respecti,vas mesas
"de convidados" permanecían in- ·
variablemente valeiras, agás algunhas situadas perto do cenário, co
·que os sofridos "co-participes" da.
función tivemos que conformarnos, por toda recompensa, coas palabras de agradecimento d;i consabida voz en "off'.
A xeito de monitor, un televisor si- ·
tuado á nosa esquerda, ·incitaba· a
xirar a cabeza, co conseguinte perigo de tortícole, e comprobar unha
realización basada no acertado do

decorado, deixando un pouco de
lado os pequenos detalles ins-trumentais que lle dan credibilidade á
falsedade do "play-back".
O mar de Arousa como fondo, fica
tari escondido tras as actuacións,
que serve, por exemplo como serveu a "Muxicas" a noite de referéncia, para ventilárense incomodamente os artistas, na igualmente
resignada espera de turno sobre o
mesmísimo cenário. Polo demais,
difícilmente podemos atopar algun
outro elemento que . identifique o
programa co seu espazo xeográficó
de realización. E a todo iso (por
que non?) podémoslle engadir o
illada (nunca mellor dito) que fica
A Toxa no noso mapa de comuni- ·
cacións, coa consecuente repercusión do translado dos artistas. Para
esa v.iaxe, certarnente, non facian
+
falta esas aflorxas. ·
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Prol, Emilio R.G. Bonome, Vidal
Estévez e Avelino Muleíro. A temática é variada e dun grau de abstracción notábel. Desigualmente
apresentada, nuns casos é un simples resumo dos devanditos autores, noutros transcrebe a conferéncia do au,tor. Entre os ponentes
máis habituais destaca Jesus Mosteirin con tres entregas. A intención dos recopiladores é de axudar
á reflexión filosófica na Galiza
desbordando asi o marco reducido
dos ásistentes a estas xomadas. •

no", de "Danae" ou das "Luas".
So quen garde na memória profun-.
da a imaxe de muller deitada en
lenzo branco, quen captou algunha
vez a visión dun home derrubdo
nun simulacro de letrina, quen· saiba da catarse humana, será quen de
perceber a fondura temática da
obra de Pulido, o demais será simples sensibilidade intutitiva. Nesta
·mostra hai moito máis de reflexión
verbo do home e da existéncia, do
que sensibilidade formalista. Avan•
gardas tamén hai entre. nós.

FRANCISCO CARBALLO

ANTONIO MASCATO

Ninyoles, Rafael, Estrutura Social e Política Lingüística, Ir Indo edicións, Vigo ,
1991, pp. 189.
Varios autores, Filosofia da Ciencia, ib. pp.
254.

Xoán Eirii
TE

Ensaios sobre
/

.

SOClO-

lingüística e
sobre história
da ciéncia
Rafael Ninyoles é un pioneiro dos
estudos de sócio-lingüística. Os
seus traballos tiveron difusión na
Galiza ben en catalán, ben en traducións ao español. Agora irnos
poder ler a máis representativa da
suas obras en língua galega, "Estrutuctura social e política lingüística".
O librn consta de nove capítulos
tan significativos como os seguintes Lingüística e socioloxía política lingüística, lingua, estrutura e
cámbio social, normalización e
planificación linguística.
O miolo da obra está no estudo do
conflito lingüístico , que non é un
contlito entre as lingua , senón "un
ca o e pecífico do conflito social
no que a diferéncia idiomáticas
poden converter e en ímbolo fun damental de oposición política.
Aínda que non sempre, o fenómeno adoita a coincidir con diferéncia de cla e e de status. O idioma
con titue o elemento de coe ión,
primária que agudiza a conciéncia
e aclara a 'vi ibilidade' desas diferéncias."

pp.

Un anexo,
167-189, oferece
unhas ba es para unha política lingüística democrática no Estado español.
A axuda que este libro fomece aos
que vivemos nun país con língua
ameazada e discr~minada polo poder e polos grupos dominantes, é
moi va1iosa. Inda que contamos
aqui con ensaios de sócio-lingüística como son os de F. Rodríguez,
este de· Ninyoles ten un espazo que
encher e unhas expectativas que
satisfacer.

Á vez que a anterior obra, recebemos tamén un volume das mesmas
características editoriais, "Filoso.fia da Ciéncia". Trata de dar a coñ e ce r algunhas ponéncias das
"Xomadas de filosofia" do grupo
Aletheia. Van xa cinco, todas celebradas en Vigo e subvenciónadas
por várias institucións provinciais
e autonómicas.
Fixeron posíbel esta entrega os
· ,, membros do grupo, Constantino

Antón Pulido,
o poder
da expresión
Só quen coñeza a quentura da luz
do Outono mediterráne, a cincenta
cor que cobre o ceu atlántico alá
onde o mar bate contra as Cíes, e
quen teña apreixado nas _meniñas
dos olios as doces tebras que coroan a Serra da Martiñá, poderá perceber a fondura cromática dos cadros de Antón Pulido. ff demáis será simples sensibilidade intutitiva.
Pulido (Bóveda de Amoeiro: 1944)
mostra nestes días na compostelá
Casa da Parra as suas últimas criacións. Resultante natural dun discurso que parte das máis fondas raigames da nosa cultura, adubiado na
ol:5ra dos expresionistas alemáns e
na formación académica da catalana Faculdade de Sant Jordi, na que
se licenciou en Belas Artes anos antes do seu retomo ás orixes.

Amiga, amada
Un curioso intérprete resulta este
Xoán Eiriz, a xulgar por este disco
de referéncia. Nort é a primeira vez
que acontece, que unha coidada selección de textos (poema e Cunqueiro incluído ), teña por destinatário un intérprete que non semella
o apropriado para tais mensaxes.
Xoán Eiriz utiliza a sua voz como
un veículo en si próprio, e o que
canta fica relegado a un segundo
plano, ou máis ben a unha función
subsidiária. Polo demais, a sua
própria forma de interpretar esá
máis próxima á dun Manolo Escobar que á de calquer outro colega; _
e mália a sofisticación electrónica,
que hoxe xa non supón anovación
nengunha, o estilo "rupestre" permanece, a diso debemos tomar nota: a chamada "canción española" .
ainda está mergullada na sensibilidade sensíbleira dunha boa parte
das nosas . "camadas populares".
Claro que sempre que nos queda o .
consolo, para quen lle caiba tal opción: mellor pródutos coma este,
ou calquer outro de Ana Kiro., por
exemplo, que o referendo ás cancióos dunba Rocío JuFado.
+
X.M. ESTÉVEZ

Será o tempo e os estudos da arte
contemporánea. que ainda non están a ser feítos, quen nos concrete
a paradoxa impresionismo-expresionismo que transcende ás texturas poderosas de Antón Pulido. Alguén terá que explicar cal foi o
proceso de íntese entre Van Gogh,
Gauguin, ou Degás e o tratamento
dos corpos humanos que Pulido
apreendeu dos xénios alemáns; e
<lesa alquímia ser quen de construir
unha plástica abafadoramente vangardista. Quen non acredite que na
Galiza hai vangarda pictórica debe
ollar os cadros incontestábeis de Pulido.
Vermellos e mariños, amarelos de
sol; ceus grises e terras de labor;
homes solitários marcados nos brazos polo trazo negro do traballo, se
cadra non derrotados pota dúbida
existencial do abismo no que se
. debruzan. Mulleres fermosas marcadas polos círculos concéntricos
que iiTádian desde o sexo Luas desacou.gantes tinxidas da tolémia
dun tempo de crise, ou dun soño
dramático. Xeometria, cadrados e
rectángulos e círculos a conformar
o esquelete dunha obra plena de
formas; de trazos grosos que amasan a forza anóvadora dun artista
que ven de. consolidarse entre o
máis criativo da nosa plástica. A
pancadas de pinciel, coa segurida. de do grande formato no que só
quen sente seguridade é quen .de
afrontar; An.tón Pulido axitanos
coas séries do "abismo", do "so-

Primeiros
reflexos da
vitória
.
americana

como é ollada e pretendida en Norte-américa nestes días: coma unha
loita entre bons e maos.
A primeira das "obras", Non sen a
miña filla, incide directamente sobre o problema do integrismo islámico através das peripécias dunha
pobre americana -interpretada
con resignación pola .experta en
sofrimentos e choros, Sally
Field- que comete á equivoc·ación de casarse cun persa dos modernos --é doutor e·pro-americano
en partes iguais. Pero, con motivo
dunha viaxe ao seu país, Irán, vólvese, como se fose cousa dunha
alérxia súbita, nun intransixente
que quer- aplicar o da "pata queK. Hepburn .e Spencer Tray
brada" á sua rnuller e á sua filla.
Bons e maos sen termo médio;
mal de Parkison, senón a falta de
progreso contra fanatismo apresen-persoaxes amoldados á sua categotado dunha maneira o máis esqueria no cine americano de hoxe. Comática posíbel para lev·ar o· especm o denunciaron moitas actrices
tador a unha admiración dos yalo- . novas, Hollywood ten unha mentares tradicionais. Coa excusa de eslidade máis machista que nunca, .o
tar basada nun feito real -pretexque limita a categoría de traballos
to para "desbarrar" sen límite co·das actrices en dous grandes gruma pasaba naquel hombel fita O
pos: facer de esposas ou de putas.
expreso de medianoite de- Alan
Parker- a película non profundiza
Desde o se~ inicio no cine con Donada: a transformación que sofre o
bre sacrifício en 1932 -baixo a
persoaxe de Alfred Molina da "cidirección de George Cukor, nunha
vilización" ·pa "barbárie" está feíta
das suas múltiples colaboracións
dunha maneira tosca e pouco críco director que soubo sempre, xunbel. A maior parte da película é
to a Howard Hawks, sacar a meunha de "persecucións" á maneira
llor parte do seu talento- até, No
de calquer telefilme ad usum: ·
estanque dourado, versión cursi e
Sally Field loitando por escapar do
tramposa da ancianidade hai pouIrán e salvar á sua filla. Nen un
¡;os anos e que contaba cunha exátomo de reflexión sobre as razóns
. traordinária. interpretación do tándunhas -diferéncias culturais; todo
dem Henry fonda-Katharine Jep:brocha gorda para que a mensaxe
bum, a actriz sempre foi mais alá
quede clara.
dos límits dos seus persoaxes,
mantendo ao longo da sua carreira
A segunda fita propón unha metáunha coeréncia e unidade que parefora lago máis subtil: ·o retorno de
cen falar dun mesmo papel feito de
Robin Hood e da bondade para loidistintas maneira'S _segundo a evotar contra o inimigo . Poderíase
lución física da própria Hepburn.
pensar que é unha película de
aventuras máis, pero a sua estrea
Ainda que traballou con directores
neses tempos e a existéricia dunha
tan intelixentes coma Cukor, Ford,
segunda versión --esta máis custoLean, Mankiewicz ou Hawks, as
sa e glamourosa co oscarizado Kepelículas acban sendo dela. A sua
vin Costner coma protagonjstaindependéncia apartouna de parefalan do seu carácter político. A
llas convencionais de Hollywood
película de Jo~ Irvin é entretida _ coma Errol Flynn ou Clark Gable,
pero presenta o mesmo esquemapara estar xunto a Spencer Tracy
tismo moral entre o ben o mal que
-na vida cinematográfica e na
fai soar a- propaganda. Filmada sen
privada- nunha lición de indegrandes estrelas e cun presuposto
pendéncia onde os dous personareducido -frente ao coloso de
xes, o masculino e o feminino, teCostner que se anúncia coma o
ñen a mesma importáncia, ou con
éxito do verán- non está á altura
Cary Grant, co que existe ·unha codas fitas clásicas de Errol Flynn.
rrente de ironía nas refacións da
Pode que porque antes a aventura
parella, unna alquímia poucas veera a aventura e hoxe é unha coarc:~se lograda no caso doutros actotada moral para xustificar a traxéres <liante da cámara.
dia actual dun mundo sen memória
•
histórica.
O ciclo de televisión é bastante
completo do facer esixente da
CARLOS AMARO
Hepbum. Non é a primeira vez que
lle dedican un ciClo pero a actriz
meréceo. Destacar algunhas ·fitas
pode ser inxusto pero pódese intentar: no campo da comédia A
muller pola corda de Hawks e Historias de Filadelfia e Viver para
gozar, as duas de George Cukor.
No terreo dramático a mítica Raíña de Africa de John Huston e De
súpeto, o último verán de Mankie. wicz onde, pésie a non ser unha
das suas fitas mellores e de contar
coa enemizade do director, máis
interesado na mediocre Liz Taylor,
logra imha interpretación .de antoloxia xunto a un xeníal Montgomery Clift. Todas as películas dos
Os Luns na segunda cadea de TVE
sesenta -desde a cursi Adiviña
émítese un ciclo' de películas dunquen ven cear esta noite? de Stanha muller norte-americana que deiley Kramer até O león en inverno
xou de ser actriz para converterse
de Ailthony Harvey- mostran uneil mito, en prototipo de muller inha perda notábel na Galidade das
dependente e intelixente e que semesmas, pero nelas talento da
gue surprendendo coa sua inirnitáHepburn -p-arecendo búrlar a mebel modernidade -e unha maneira
. diocridade que lle foi encomendade estar <liante da cámara sen igual
da- sai vitoriosa.
nos tempos dourados do seu reinado -maiormente nos dourados
Non é un ciclo sobre unha actriz- é
anos corenta de Hollywood .
unha parte da memória colectiva
. do espectador de cine. .
•
O seu retiro actual das · pantallas
CARLOS AMARO
·débese non só a sua idade e o seu .

Katharine
Hepbumna
televís1ón

o

Coincidindo coa surrealista celebración da vitória americana --e
outras herbas aliadas- sobre Hussein, estréanse duas fitas fillas deste acontecimento histÓrico. Sen
querer ou de forma voluntária, as
duas oferecen un panorama -maní, queo sobre a, situación mundial tal
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Miguel Anxo
Femández é un home
·ben coñecido de
todos aqueles que
están ligad.os ao
mundo do cine.
Crítico, empresário
con tres cines,

animador
do mundo ·do cine~
clubismo e ·
das Xornadas de Cine ·
e Vídeo que se ·
celebran anualmente
no Carballiño,
auna na sua

persoalidade
coñecimentos
dabondo para abo_rdar
exaustivamente
a actual situación .
da exibiéión ·
cinematográfic·a
no noso país

Miguel ·Anxo Femández,
empresário e ·crítico cinematográfico

A Xunta ten que re~lamar .
competéncias plenas en cin~matograf~a'
r'

• XAN CARBALLA

Cal é o panorama actual das salas de cine no país? Nos últimos
anos as notícias de peches de ci- ·
nes están á orde do dia.
Hai dous mundos moi claros na
Galiza, o· das cidades e o do mundo rural. Hoxe a crise estase acentuando nas pequenas vilas, basicamente porque hai crise de empresários e mentalidades. O sistema
do cine converte aos ás salas das
vilas ·na parente menor e coinciden
unha série de circunstáncias que
fan que se sigan a pechar no rural
galego apesar de que no resto do
Estado estase a producir un ascenso no número de pantallas, que
non é o mesmo que o de salas. A
situación conxunta é estacionária.
Nas cidades mantense, curiosamente en función da calidade do
cine norteameéicano e do ben vendido e .promocionado que esté. Os
cines das capitais fanse rendábeis
en función do. cine que se vai ver
masivamente a este cine. Este ano,
á altura de Xuño, en época de exames e con bon tempo, estamos en
crise absoluta.
En canto ao estado técnico e de mellora hai un movimento tímido de
renovación nas capitais. Hoxe ás
películas no se lle aproveita a calidade que traen, por exemplo de so- nido .. Nas. sete capitais apenas hai
cines que teñan sistema estéreo e
deñtro deles os multicines que pertencen a grupos independentes. Nos
gr~des cines apenas nengun cine
ten un sistema moderno de_sonido.
Hai unha- tendéncia tímida a reformar, pero nas vilas como a tendéncia é á baixa ninguén sé atreve.
Apesar das facilidades que dá o Ministério de Cultura para reformas
desté tipo. 'Neste campo seria importante que a Conselleria de Cultura reclamara competéncias e revitalizase o parque das salas rurais.

Quer dicer que Cultura non ten
co~peténcias oeste terreo?

traballar nesa liña de recuperación.
Os concellos, como moitas veces
non teñen espácios públicos para
actos, pensan en recuperalos. Pero
Descoñezo o tema en detalle pe~o
hoxe quen leva esas competéncias ' tamén pode sei iniciativa de emno relativo a cinematografía son os ' presários. Nós no Cine Alameda
·do Carballiño, que é do ano 1949,
servícios periféricos do ministério
nos govemos civís. A Xunta non ¡ cun regusto moi· decadente e moi
ten competéncias nese terreo.
/ decorado .interiormente, cando o
·
collemos restaurámolo devolvén-N_AL
__G_UNHA
______ 1\..; dolle as cores previstas e que nuno
ca se puxeran. Se eses cines, mesAXUDA PUBLICA
mo en mans privadas pero co estímulo e axuda pública, se revitaliPODIANSE
zasen o público coido que iria a
RECUPERAR
eles, porque hai unha tendéncia,
non digo a escapar das pequenas
AS SALAS DE CINE
salas, pero si de volverás salas ·
DAS VILAS pARA
grandes. Estase producirido un fenómeno de saturación da oferta de
DIFERENTES USOS,
cine en pantalla pequena, do vídeo,
e unha volta ás pantallas .grandes.
ADEMAIS Do CINE.
Hoxe mesmo se está filmando o ciA XENTE QUER
ne con doble versión: en pantallá
cuadrada para o vídeo e a tv e en
VOLVER A ES TES
.grande para os macrocines.

c

estrutura de médios, de publicidade ... que require cartos. E en canto
a programación tes que ir a
critérios de actualidade, novidade,
imediatez, ... e todo iso vai en función das multinacionais norteamericanas que son as que mandan e as
que controlan este mercado. Se dominas todas estas facetas o cine
non é que o fagas rendábel, porque
oeste senso tes que falar de vilas e
cidades. Nunha vila a frecuentación dase sabados e domingos e
nunha cidade repártese máis duran·te a semana cuhha tendéncia á concentración, outravolta, nos fines de
semana. Sobre esta base o cine é
rendábel dependendo de circunstáncias como a propriedade do local, a cantidade de persoal fixo que
precisa, se tes unha sala ou várias
(un circuito abarata custes) ...
Npn saberia responder ben ao da .
r:endabilidade. A nós hoxe ainda

non noto é. Primeiro porque o in-

GRANDES ESPACIOS
A qependéncia
das multinacionais

Enrique Acuña e Xosé Luis_Cabo. fixeran hai anos unha exposición sobre a arquitectura dos ve. llos cines de vila. Non é posíbel
recuperar esa arquitectura civil,
non só no seo valor de património senón para volver sair adiante como.salas de proxección?
Como se via na exposieión é unha
arquitectura moi rica, como o é no
estado e tamén no mundo, e hai tímidos intentos de traballar para
conservala e recuperala. Houbo xa
intentos que-foron adiante, como o
do Pastor Diaz de Viveiro e outros
que agora non le~bro. Tefio para
min que a idea da Conselleria é

Vostede acumula várias facetas
en relación ao cine, e unha delas
é a de empresário. É rendábel 'o
negócio? Require unha particular especiali7.ación?
A asisténcia ao cine hai que vela
desde unha perspectiva sociolóxica. Como o cine é consumo de
imaxes e de histórias e ao tempo é
un veículo de ócio, no primeiro caso ten que competir coa tv e o ví- .
deo e rio outro aspecto con discotecas, pubs e outras moitas alternativas que hai hoxe. Dalgunha forma mudou moito a situación a respeito de hai trinta anos. A rendabilidade dun cine hoxe é discutíbel
en canto a xestión e a programación. Se a xestión a fa8 en base ·a
dinamizar e a competir con todos
estes médios tes que ter unha infra-

'ÜCINE
E CONSUMO
DEIMAXES
E HISTÓRIAS,
VEICULO DE OCIO.
A COMPETENCIA
PLANTEXASELLE
COA TV E VIDEO ·
POR UNHA BANDA,
E DISCOTECAS,
PUBS E OUTRAS
ALTERNATIVAS,
POROUTRA'

vestimento foi grande e hoxe estas
amortizando [as salas das que fala
Miguel Anxo Femández son os reabilitados Alameda (Carballiño) e
Buenos Aires (Verin) e o Cinema
Paradiso, uilha sala moderna de de
130 butacas tamén no Carballiño].
Podo dicer que duplicamos a asisténcia ás salas nas duas vilas pero
esforzándonos no que antes <licia:
publicidade, programación,... crité,rios que non sempre se dan.
E ademais coa dependéncia .do
cine que veña cada ano.
É que un ano de más películas é un
ano de poucos espectadores. A outra clave esta na profisionalización,
non digo xa dos proprietários pero
si dos xerentes. O campo do mercado audiovis·ual require profisionalización que só se adquire como
autodidacta. O modelo ideal de .
empresário ten que ter: paixón polo cine, interese polo audiovisual e
profisionalización empresarial.
Nas cidades o que boto en falta é a
inversión en publicidade e promoción. Meter a idea subliminal de
dicer "hoxe hai cine", e telo presente como unha oferta. Nós ternos dous cines e planificamos
pensando en dous públicos distin-·
tos. Editamos un boletin coa programación mensúal e de cada pelí- ·
· cula péganse afiches pola vila, póñense cuñas na rádio, módulos en
prensa e paséase unha megafonía.
Quizais non se poda facer o mesmo nas cidades. .

O valor dos cine-clubes
O papel dos cine-clubes mudou
moito?
·Hai un feito indiscutwel: hai máis
información sobre o audiovisual
que nunca. Todos os meios de comunicación teñen esp;
ficos e, iso incide no e~
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'IMOS
AOCONTROL
DO PARQUE·
DESALASPOLAS
MULTINACIONAIS,
CHAMENSE FOX,
WARNEROU
COLUMBIA.
VAN ENTRAR
NA EUROPA E FACER
'OS SEUS CINES
DIFERENCIADOS
MESMO POR UN
SISTEMA
DE FRANQUICIAS'

O cine ten futuro
Pero o cine nunca perdeu vixéncia, niesmo en épocas con menos
información audiovisual.
E van xa cen anos. Se colles as
programacións de todas as ·televisións do Estado oferecen nunha semana 160 longametraxes. O cine é
o atractivo fundamental da televisión. As compras que se fan hoxe
dunha película incluen xa os direitos de explotación en vídeo e as futuras vendas a televisión. O vídeo
depende do cine, e en vfdeo vanse
vender as películas de éxito nas salas. O cine·nunca perdeu terreo como soport~ e as salas como espácio
promocional. -

'OcrnADAN
GALEGO
ENTENDERIA
QUEATVG
DEDICASE 500
MILLONS
APRODUCION
AUDIOVISUAL
PORQUE ISO VAINO
VER NA PANTALLA
E DESPOIS PÓDESE
VENDER FORA'

cidadáo, que recebe moita información. Nese campo os cine-clubes, que foron instrumentos no
seu momento de formación nese
campo, ségueno a ser. A saturación informativa implica que se
receba dunha maneira caótica e
desordenada e os cine-clubes, os
críticos, os meios con rigor teñen
unha misión de selección_. Nesta
dinámica ten que entrar tamén o
empresário, rexeitando películas
que considera que non van ser
aceitadas polo púbico que teña
traballado. O público do Carballiño non é o mesmo que o de Monforte ou o de calquer outra vila-de
Galiza. Aquí hai unha traxectória
de cine-clube, con 20 anos de traballo, unhas Xornadas de Cine,. ..
e é un público máis informado.
Hai xeneracións de espectadores
que desde os cinco anos -aquí no
Carballiño- están vendo cine, coas
películas que lles programaba o
cine-clube.con rigor.
E poden ser economicamente

rendábeis? Através da ·Federación de Cine-Clubes pódense
abaratar costes?
Actualmente a Federación quer
facer, coa nova directiva, un planteamento máis profisional, q.o
senso de tentar xerar beneficios
dos que sexan favorecidos os próprios cine-clubes. Os cine-clubes
están descapitalizados quizais
porque non están moi arraigados,
porque as autoridades municipais
non axudan ou o .empresário local
non colabora pensando que o cine-clube é un enemigo e non un
aliado como é na realidade. En liñas xerais a Federación permite
abaratar custes en alugueres, pode
meréar películas, pode explotar
como subcontratante, facilitando
ciclos de películas a concellos,
comisións de festas e de cultura, ...
Hoxe está xestionando programacións ás que lle vai tirar rendabilidade e das que se van beneficiar
os cine-clubes. Ourense ten un nível de 12.000 habitantes/sala a
mesma média que se pode dar en
moitas vilas Hoxe hai vilas sen cine -O Barco de Valdeorras non ten
hoxe sala comercial- pero o cineclube pode cobrir o valeiro. Pero
o futuro, a meu entender, pasa polas escotas: que os nenos saiban
ver imaxes desde os 5 anos.

'Q MODELO IDEAL
DE EMPRESARIO
TEN qUE TER: PAIXON·POLO CINE,
INTERESE POLO
AUDIOVISUAL E
PROFISIONALIDADE'

Ainda pensando nunha mudanza
tecnolóxica de soporte, a sala, como espectáculo colectivo, segue
tendo futuro?
Falabase cando a televisión de alta
definición do cámbio de soporte.
Pero en contra dos que pensaban
que as pantallas grandes íanse instalar nos fogares, considero que é
disparatado só vendo a ·média de
superficie das vivendas (80 metros ·
cadrados), onde metes a pantalla?
Vai haber unha volta ás salas e iso
vai traer que en canto volten os espectadores abaratarase o producto.
Volverá ser un espectáculo d~ masas, porque os próprios productores necesitan das salas. As persoas
son animais sociais e necesitan sair
e topar xente. Os videoadictos din
que están fartos de estar enclaus:
trados na casa e están voltando ao
cine. Quizais a miña vi_sió!l sexa

algo romántica e optimista, e non a
teñan outros empresários.
Ademais apontaria outra cousa: as
multinacionais son conscentes de
que as salas deben sobrevivir porque son pantallas promocionais. E
de como funcione unh¡¡ película na
sala vai cotizarse despois para a televisión. lmós ao control .do parque de salas polas multinacionais,
chámense Fox, Wamer ou Columbia. Van entrar en Europa, comprar - ·
circuitos de salas e ·facer os seus
cines diferenciados mesmo por ~n
sistema de franquícias.
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VIDEO DEPENDE
DO CINE E
ESTE NUNCA
PERDEU TERREO
COMO SOPORTE.
AS SALAS
FUNCIONAN COMO
-ESPACIO
PROMOCIONAL"

O précio da entrada actua como
censura. O "Dia do Espectador"
hai máis xente no cin.e.
·

á

certo que nalgunhas ocasións como en Santiago- eses dias promocionai.s esgótanse as entradas.
O problema dase porque o cine é
unha empresa que. traballa con
multinacionais que impoñen condicións moi duras. Moitas veces
ten que recorrer a subir o précio
da entrada e iso convenlle taméri á
distribuidora. Nas cidades as películas van a ·porcentaxe; e anda .no
60-65% para a multinacional e o
35% para o empresário. O problema está no abuso desas condicións de porentaxe, e ·:x.a está denunciado pola confederación de
empresários. A nível europeu,
mesmamente, téndese a variar este sistema ·de porcentaxes e aipda
que non se vaia reducir o précio si
que se vai poder conxelar e en
dous ou tres anos, coa ffifl.ación,
vai abaratarse o.custe real.

Cámbios ·
. no império americano
Hai un certo nacionalismo defensivo europeo frente ao império
cinematográfico americano?
As productoras americaI).as ante o
proteccionismo .europeo están investindo capitais en Europa. Crian
corporacións mixtas e asi topámonos películas americanas con licén-

I

'ANTE
A SATURACIÓN
INFORMATIVA
·os CINE-CLUBES,
CRÍTICOS E MEIOS
CON RIGOR, TEÑEN
UNHA MISION·
DE SELECCION'

cias europeas e 6 por iso que hai
tanto intercámbio de actores e directores.
Pero hai unha forma de narrar europea que por moito que imiten os
americanos non dan o nível. Os
americanos están absorbendo directores doutros países., que veñen
dunha tradición cultural roáis rica,
e estanÍle dando o seu toque. "O oso", "Cinema Paradiso" e tantas
outras-' son películas europeas pero
con critérios n,arrativos e industriais americanos.
~

co cine dos países do Leste europeu, que sucede a este respeito?
Ali segue sendo .un espectáculo
m_asivo. Alí hai moitos cineastas,
técnicos e actores de gran formación pero ·moi pechados ao cine ex:
terior a eles, a esa forma ·de narrar
norteamericana moi directa, relacionada coa linguaxe televisiva .
Está sucedendo qtie nos paises do
· Leste interésanse en facer cine á
americana e dos americanos en penetrar nese mercado. Xa empeza a
haber coproducións, como unha
que vai vir agora de Cannes, "O
proxeccionista", con maioria de
actores e técnicos soviéticos pero
tamén norteamericanos.
Que perspectiva hai para a cinematografia galega, aparentemente detida logo das tres longame·
traxes do 1989?
Vaise estrenar agora "Martes de
Carnaval", produdda por Femández Cid..Priineiramente hai que dicer que carecemos de infraestrutura técnica e profisional da imaxe
na Galiza, hai técnicos pero moi
poucos e procuran saida laboral fóra. Carecemos de posibilidades de
mercado. A cinematografía galega
ten que facerse con miras de rendabilidade, sen que teña obriga de
perder o seu carácter diferencial.
Terá que ir a co-producións con
outras autonomías e nacionalidades, e mesmo no ámbito europeu.
Hai programas para cinematogra·fias. que interesa conservar como
Valor cultural: Hai un compromiso
moral por manteros valores autóctonos, ainda que penso que iso
pode ser compatJ.'bel industrialmente. "Sempre Xonxa·~ foi un fenómeno sociolóxico pero demostrou
a sua rendabilidade superando a
películas de multinacionais. Posibelmente controlada a produción
desde o princípio po~ .unha multinacional e ben promocionada fóra
seri¡¡ moi rendábel sen perder a sua
autoctonía.
·
A sociedade galega non entende
que se podan dedicar 200 millóns á
produción cinematográfica, porque
·comparativamente pódense pagar
moitas becas a escritores, artistas, ... O cidadán galego entenden~
mellor que a TVG dedicara 500
millóns á piodución audiovisual
porque iso vaino ver na pantalla e
sabe que despois pode venderse fóra. Hai un problema de conciéncia
cívica.
•
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ACTOS

LIBROS
Siléncio, paródia
e subversión
Cínco ensaios do profesor galego, aficando en Nova lorque,
X.L. González Millán: "Etnopoética para unha literatura periférica"; "O texto como espácio de
confrontación simbólica na narativa galega contemporánea"; "A
novela galega actual: entre a representación marxinal do pasado
e a invención crítica do futuro";
"Fantasia e parodia: a subversión
do texto narrativo en As crónicas
do Sochantre" e "Paródia e intertex tualidade en Merlín e /ami• lía". Editado por Xerais na colección Universitária.

Contos por'palabras
Prémio Merlín e Prémio Lazarillo 1990, Agustin Fernández
Paz é urr dos autores máis importantes e constantes no mun. do da narración infantil. Cantos
por paJabras, o volume que ven
de editar na Colección Merlin
de Xerais consta de oito contos
cun nexo comun: que nacen a
partir dun anuncio por palabras,
dos que aparecen nos xotnais
diariamente. Temas de comic e
outros máis clásicos da literatura infantl e xuvenil entrevéranse
nestas histórias coesionadas
cunha introdución iniciaJ.

Fotoxornalismo

Escolma poética.
Foz

Luxoso catálogo editado pota
organización da exposición .
"Galicia 80-90), con introdución de Margarita Ledo Andión.
Breves sinopsis do currículum
de cada autor, e cinco fotografias de cada un. O libro serve de
apoio a unha exposición que se
anúncia itinerante por toda Galiza. 33 fotógrafos coa rnellor
mostra de fotografía de prensa
da última década no noso país.

O Concello de Foz ven de editar
a escolma de poemas dos participantes na Semana Cultural organizada en Agosto· pasado na
.vUa da Marijla luguesa 9e Foz
pota A.C. "A pomba do Arco".
Inclue poemas de X. Ramón
Alonso "Boni", Olimpia Pérez
Gómez, Xosé Femández Rauco,
Xoán López López"Tanana,
Francisco Maldonado Espinosa,
Manuel Cruz Bustamante e
•
Moncho Hermida.

EXPOSICIONS
Rádios
e gramolas antigas
Exposición na Casa da Cultura
de Sárria dun cento de rádios e
gramolas de diferentes coleccións particulares. Na Casa da
Cultura do dias 21 a 26 de Xuño., coincidindo coas Festas de
San Xoán en horario de 18 a 21
horas.

Luis Romero
Paisaxes, mariñas, óleos e acuarelas. Até o 26 de Xuño na Nova Sala de Exposicións de Caixavigo.

Juan Bosco Caride
Exposición na Galería Ad Hoc
(Areal 18 - Vigo)

Sensibilidade
suspendida
Exposición na Galeria Zen
&Cia (Rua Pracer 15-Vigo). Fotografías de Luis.

Arte Infantil
Mostra de traballos de 65 nenas
de 5 a 14 ano , organizada por
Mingo Teixeira e o In tituto
Municipal de Educación de Vigo. E tará aberta até fins de Xuño no alón do IME (Carniño
do Chouzo s/n de Vigo)

Ricardo Terré
Inaugurando unha nova xeira na
Casa da Arte e da Hi tória de
Vigo, o Centro de E tudo Fotográficos enceta unha etapa de
expo ición de maior dimenión, con programación trimestral. Esta etapa comeza cunha
exposición monográfica dedicada a Ricardo Terré, de quen xa
se fixeron mostras parciais nas
duas primeiras Fotobienais.
Abena desde o 6 de Xuño ao 6
deXullo.

Mostra
de Deseñadores
Gráficos
A Conselleria de Cultura ven de
convocar unha mostra de dese- ·
ñadores sen carácter competitivo. Cada participante poderá enviar tres obras como máximo e

deberán ser orixinais ou impresas. Haberá unha selección prévia á exposición intentando recoller o maior número de parti.cipantes. A temática é libre. Os
interesados deberán enviar os
traballos á Delegación Provincial de Cultura e Xuventude de
A Coruña (Rua Durán Loriga,
9-1 11) entre o 1 de Xuño e o 15
de Setembro.

Museu do Prado
O domingo día 16 o Ateneo
Santa Cecilia de Marin inaugurará unha exposición sobre o
Museu do Prado, en colaboración co departamento didáctico
do próprio museu. A exposición, que leva por título, "Invitación ao Museu do Prado'',
consta de 40 cadros: 11 do renacirnento, 12 do barroco e pinturas do século XVIll, XIX e XX.
Os interesados poden presenciar
amostra os dias laborais de 18 a
21 horas e os festivos de 12 a 14
horas. Os sábados permanecerá'
pechado.

Suite Vollard
de Picasso

Telleria Lorenzo
Exposición na Sala de Arte da
Caixavigo (Policarpo Sanz 24
(V. Moreno-Galerias).

Antón Pulido
Pinturas e gravuras na Casa da
Parra de Santiago.

Catro pintores
cubanos
Exposición no teatro Principal
de Pontevedra.

BerthaRey
Exposición de pinturas e esculturas na Casa da Xuventude de
Lalin
•
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Imaxe ten previsto. na~ próximas
semanas o seguinte pÍan de proxeccións:
'
·
20 de Xuño "A sorte cámbia".
Estrea dun corto de 35 mm dirixido por Hector Carré
21 e 24 de Xuño "X" filme noruego de Oddvar Einaeson.
2.5 de Xuño proxección do ví- ,
deo "Ricardo Carvalho Calero.
A posibilidade de rectificar a
·história", coprodución de A Nosa Terra e a AS-PG.
26 de Xuño "As árbores" vídeo
documental producido polo ·
Ateneo de Ferrol e direción e
guión de Marcial Cantero.
27 e 28 de X uño "A miña pequena Ida" dentro do ciclo de
Cine noruegués.

ANUNCIOS DE BALDE
Véndese hobie cat 17 SE
Wings + Remolque de estrada
con caixa de viaxe multi-uso,
con arnés. 900.000 pesetas. Impecábel. (988) 24 17 07
Vendo frigorífico. 20.000 pesetas. (981) 15 34 92.
Redactamos e pasamos a máquina cartas comerciais, circulares, reclamacións estilo americano~ António Pérez. Vigo, 29
3048.
Vendo números soltos de A
Nosa Terra , dispoño de case
todos os editados. Interesados
dirixirse ao tfno. (988) 29 00
27. Horário comercial.
Vendo libros portugueses por
correo, libre de gastos, pedir catálogo. a Alem Ocobrix; r/Pom-

bal s/n. 36216 llla de Arousa
(Pontevedra).
Véndese chalet tres plantas, subida ao Castro (Vigo). Gran luxo, superficie 1500 metros cadrados. Tfno. (986) 42 44 81.
· Se desej,ares os romances "Luzia, ou o canto das sereias" e
"Seguindo o caminho do vento"
de Moncho de Fidalgo pode-los
pedir,por correio a distribuidora
Alem-Ocobrix S.L. O Pamba!.
36626-llha de Arousa (Pontevedra).
Vendo setos, unha série de 2 pesetas da Expo Mundial da Pesca
1973 . Novos. A 500 pesetas.
Chamar (986) 41 53 35.
O Centro de Recursos ·para Estudiantes Mancomun, organismo.

dependente da Universidade de
Santiago de Compostela f! xestionado polos Comités Abertos
de Faculdade pretende Griar un
arquivo no que se acolla toda a
documentación posíbel sobre o
movimento estudiantil galego
nos últimos cincuenta anos.
Por esta razón estamos interesados en contactar con aquelas
persoas que teñan fotos, panfletos, boletins, octavillas... editados durante este periodo na Universidade ou no Ensino Médio,
co obxecto de fotocopialos e catal o gal os dentro da sección de
Documentación do Centro. Para
contactar ou para máis información podedes dirixirvos a: Centro de Recursos para Estudantes
Mancomun. Pavillón de Servícios Estudantis. Campus Universitário. Santiago de Compostela.
Tfno (981) 56 31 00 EXt. 2222.

CONVOCATORIAS
'

,Viaxe a Cuba
O concello de . Oleiros convoca
unha nova viaxe a Cuba que se
iniciará o vindeiro 30 de Xuño,
en colaboración doa axéncia
Ciberviaxes do Grupo Caixa
Galicia. A viaxe, á que se pode
apuntar calquer cidadán chamando ao teléfono (981)
12.02.27, inclue aloxamento en
hoteis de 1ª superior, réxime de
pensión completa, viaxe con liña aérea cubana e acompañamento dun guia especializado.
Pódese fraccionar o pago en
tres meses sen intereses ou negociar outras posibilidades de
financiación.

Camiño de Santiago
en bici
Organizada por Rodalibre, do
LB. Mária Soliña e o Clube Ci- ·
clista de Gangas vai partir unha·
rota o- 25 de Xuño para pedalear
o Camiño de Santiago, "unha
forma diferente de volver ao·
pasado, de vivir a histórÍa, de
coñecer a cultura, de viaxar, de
facer cicloturismo. A chegada
está prevista para o 10 de Xullo
e os interesados pódense dirixir
ao teléfono do Instituto de Cangas (986) 30.10.82

Safari Fotográfico
Continuando as actividades iniciadas hai unhas semanas, a
A.C. Alexandre Bóveda e o
colectivo audiovisual Olio de
Vidro de A Coruña convocan
· un novo safari, desta volta a Ca. aveiro. A saida será o dia 23 de
Xuño ás 8 horas. As inscripción
póqense facer nas. Librarlas Lo~
me e Couceiro de ~ Coruña.

Xornadas de Verán
de Galiza
Nova
/
A organización nacionalista Ga- ,
liza Nova convoca por terc~iro

ano unhas xornadas de verán
que desta volta centraranse na
análise da problemática da droga., co obxecto de elaborar unha
proposta própria, desde unha
ópttca xuvenil. A convocatória
-é para os días 11, 12 e 13 de
Xullo en Corcub.ión, e incluirá
diferentes actividades: seminários sobre o tema xeraJ das xor- ·
nadas e talleres prácticos e teóricos sobre tempo libre, rádio e
revistas. Qs interesados poden
dirixirse aos teléfonos de Santiago (981) 59.33.99; Coruña
(981) 23 .50.84; Ourense. (981)
23.02.52; Lugo (982) 21.16.01;
Pontevedra (986) 85.82.11 e Vigo (986) 40.06.45.

Educación
de Adultos

O Centro públicó de EduéaciÓn
Permanente de Adultos Rádio
ECCA comeza unha experiéncia de programación de cilrsos
no verán. Durante Xullo serán
emitidos "Educación para a
saude", "Ortografia" e "Inglés
BBC". Para o mes de.Agosto os
selecionados son "Matemáticas
Básicas", "Técnicas de Estudo"
e "O francés e.acta día" . Todos
eles ocuparán unha banda horária entre as 9,30 e 11 horas da
mañá de luns a venres, podendo

matricularse neles calquera persoa que o desexe e viva en Pontevedra. Máis información no
teléfono (986) 22 73 15.

Curso de Monitores
de Actividad~s
de Tempo Libre
Organizada pala Escala Alento
de Educadores no Tempo Libre, en Miño do 16 ao ·27 de .
Agosto. Prazo de inscripción
até o 10 de Xullo. Importe total, desempregados (15.000) e
Traballadores (20.000), incluida m~trícula e pensión completa. Os desempregados deberan
acreditalo coa fotocópia datarxeta e demanda. Coa ficha de
inscripción deberase enviar o
xustificante (ou fotocópia) da
transferéncia do importe á con~
ta correníe 2091-0349-47304000383/6 da Caixa Galicia.
Tamén se remitirán á Escota
duas fotos tamaño carnet e unha fotocópia do DNI. Cada
parti~ipante deberá traer un xogo de sabas ou o seu correspondente saco de durmir. En
canto ao vestuário fará falta
rotiP,a cómoda que non impida
xogar, bailar, modelar. Para
máis información teléfono
(981) 58 74 80 (Adolfo).
•

NOVAS SENSUAIS
• MC I A CORUÑA

Coa colaboración do concello
de Ouren e e organizado polo
ICO, mostra no Museo Municipal de Ourense (Rua Lepanto
6).

· DE GALICIA ~

Programación
doCGAI
o ~entro Galega de Artes da
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Miguel Anxo Femán-Vello foi
protagonista principal do vi'
Dia de Galiza en Euskadi, onde
leu o pregón, ademais de intervir en diferentes xuntanzas cos
responsábeis da organización
de Galeuzca, que se desenvolverá este ano en · Pamplona, Ós
próximos dias 31 (de Outubro),
1,2 3 (de Novembro). Como
dado anedótico, dicer que 1
Anduriña de Prata foille entregada polo presidente da Irmandade dos Centros Galegas de
Euskadi (que agrupa a máis de
. 75 galegas) ao presidente Ardanza.
Xosé Raúl Seoane Prieto,
responsábel de Xuntanza Edítori aJ, dispón xa dunha maquet~,
un ataúde singular, en castaño
auténtico, onde descansan os
dous volumes da obra do Quixote traducida ao galega por
unha equipa encabezada por Valentín Arias López, Xavier Senín Femández, X. Antón Palacios Sánchei, María Xosefa F.
Fern~ndez, Xela Arias Castaño

e Maríá tesús Senín Fernández. A obra, confeccionada á

man, en coiro, vai ilustrada por
deseños de Laxeiro, Alfonso
Abelenda, Lodeiro, Conde
CorbaJ, Manuel
Torres, Alfonso
Sucasas ... Serigrafias de X.
Pereiro Mprandeira. "Agardamos ,que teña·
unha boa acollida no mercado;
porque, segundo entendo está
é a primeira
versión- ("O En. xeñoso Fidalgo
Don Quixote da
Mancha / Do
Enxeñoso Fi. dalgo Don Quixote da Mancha'') que se fixo neste idioma. E, en princípio, irnos facer catrocentos.
Tan só ·para co1e c c ion is tas.
CHELO
Mais adiante, se

tiver aceitación, aumentaríamos
a tiraxe", confesou Raúl, quen
desveou, asemade, que "foron
máis de cinco anos para chegar
a onde estamos. Laxeiro incluso
·non o cria cando llo mostramos,
"pensei", dfa:onos, "que fóra unha carallada vosa". De certo
non foi nada fácil. Pero aquí estamos".
As pontes e Lesneven serán
vilas irmáns, segundo decidiu o
consello interino da locaJidade
bretona (con duas absterrcións),
subl'iñando nunha nota de prensa publicada nun xornal francés o seu nome galego de As
Pontes de García Rodríguez. O
acto oficial tense previsto para
o próximo 19 de Xullo. A iniciativa veu da man da Comisión extra-municipal de Cultura. No mesmo xornal sinálase
que As Pontes é "un povo de
14.000 habitantes, máis indus. trializado que Lesneven, e ubicado no corazón dunha rexión
celta, Galiza, o·n de a paisaxe,
as tradicións e a .mentalidade
apresentan numerosas afinida•
des cq_a ~retagne".

CONSELLE-RIA DE CULTURA E-XUVENTUDE

TRES EN.RAIA .

VOTAR
A-BEA·
G. LUCA DE TENA

·o
.

I

•

O concerto
do Sant Jordi,
o maior de Europa en recinto pechado
.
.

O·complexo fenómeno do roe catalá
IU FORN/XGG

e

,.

.,,

~

oa chegada ao governo da Genera1itat da coalición Convergencia i
Unió e cos pasos dados ·cara a
adiante na normalización do idioma catalán, a chamada "nova cangó", cuxos máis
conspícuos representantes eran un Raimon, un Lluís Llach ou unha Maria del Mar
Bonet, ia esmorecendo
pouco a pouco. Os "vellos" cantantes non producian nada novo, seguían
atados ás suas conceicións musicais que non
captaban novas públicos
e que a crítica teimaban
en destrozar. A canción
catalana ia desparecendo,
era un cadáver ao que se
insuflaba -artificialmente- vida. Os antigos
-nomes xa citados e outros como Ovidi Montllor,
Pi de la Serra etc.- nen actuaban nen
gravaban discos, só Llach, Marina Rossell
e Maria del Mar Bonet continuaban (e continuan) a ter un público máis ou menos fiel,
ben que _non prodigan as suas actuacións
nen as gravacións de discos.
A meados dos 80 comeza a nascer un novo fenómeno, o "roe catalá". Curiosamente este fenómeno céntrase nas comarcas,
tora dos centros decisórios das institucións culturais 9ficiais e, por suposto, das
discográficas. E un fenomeno que se dá
en vilas médias: Figueres, Girona, Vila-·
franca del Penedes, Vilanova i la Geltrú,
Sabadell, L'Escala, etc. Pouco ·a pouco,
estes grupos foron tomando ~s "suas praz~s" naturais, quer dicer, as suas vilas e
as dos arredores até que chegaron as primeiras gtavacións en discográficas de pequeno catálogo ou. independentes. Lego'
das gravacións a crítica, polo xeral, talaban mal deles e/ou non lles facian caso. O
mesmo aconteda (e acontece) coas institución s que, como sempre, súbanse ao ·
carro na última hóra, para aproveitárense
da corrente das oné::las.
·

Mais agora a cousa cambiou· radica:lmente. Os grupos de rock" catalán (catalán
porque ese é·o idioma que usan nas suas
cancións) enchen os teatros e os estádios
onde actuan. Aprenderon a tocar, agradan
á mocidade, son chamados por empresários particulares. E é neste preciso momento que as institucións apúntanse para
apoia1os. Asi foi Gomo tivo lugar o magno
concerto do pasado dia
14 no flamante -"Palau
Sant Jordi" coa presenza
de máis de vinte mif espectadores. (O apoio consistiu no prezo da entrada: 1.000 ptas., cando un
concerto destas características soe custar de 3 a
.
5 mil pesetas).
Neste concerto, data que
marcará a maioria de idade do ·rock catalá, actuaror:i algúns dos grupos
máis coñecidos e .que gozan de máis popularidade. Els Pets (Os Peídos), que son
de Constantí (Tarragona), tan unha música desenfadada, de festa maior. Sofriro'n
toda clase de censuras, entre elas a de
TV-3.- A sua ideoloxia, que non queren
mesturar coa música, é independentista.

Sau, Són de Vic ("el cor de la Catalunya
profunda"), a sua música, non éJack; son
os representantes da música "pop" dentro
del rock catalán. Alguén os ten descalificado dicindo que tan música "pija".

Mais existen outros grupos, quizá non tan
coñecidos, pero cuxa calidade é ás veces
superior a dos que actuaron no Palau
Sant Jordi, sen · ir máis lonxe o grupo La
Madam, de Sabadell, ainda que as suas
músicas son devidoras de Duncan Dhu.
Comrpe, tamén, salientar os nemes de
TAnat per defunció, 080, Umpapah, Detectors, Lax'un'Busto, N'Gai N'Gai, etc.,
todos eles con discos gravados e unha
multitude de conxuntos que están na lista
de espera. O fenómeno parece imparábel.
Pero non é ouro todo o que reluce. A nova
política de axl!das e subvencións que comeza levar a cabo a Generalitat e outras
institucións, é indiscriminada. Axúdase e
subvenciónase polo mero feito de facer
rock en catalán ... e tornan esquecerse dos
antigos cantantes que cont1nuan a esmorecer. O "sol" do rock parece que enmirallou ao~ responsábeis da música catalana .
e non existe para eles outra cousa do que
estes conxuntos (calidade aparte). Non
saen novos caritantes· cataláns, a vellanova cango se non é xa un cadáver a piques esta de selo. Nas rádios e tvs publicas (en Catalunya duas canles autonómicas e unha TV-2 con muitas horas en
.catalán) cando se escoita cancións en ca. talán só é, ou é nuri 99%, destes grupos
de rock, polo que normalidade non se
chega ·á conseguir nun terreo que continua a dominar a música cantada en inglés
ou en español

O fenómeno dó rock catalan é complexo,
sobretodo -e isto será coqsa de que se
vaia estudiando socioloxicamente--: porSopa de Cabra, so11 de Girona. Quizá o
mellar grupo de roe catalán. A sua música . que non hai nengun grupo que nacera en
Barcelona. Os grupos que
ten unha certa aproximasurxen da cidade condal,
ción sonora aos Rolling
cantan en español, ben
Stones. Cómezaron graque ás veces incluan no
vando en cassetes. que
seu repertório cancións
J
vendian polos bares e nas
en catalán.
festas da sua vila até que
gravaren o seu primeiro
Un movimento que nasceu
disco. Teñen varias canmarxinal, curi certa vaca-.
cións en español o ,que .
lles valeu duras críticas
ción de marxinalidade e
·
que Célllou no máis ·profundos sectores· máis duros.
do da mocidade catalana
Estan, a piques de. asinar
e que se ·enfronta neste
Desde as institucións governadas pala
cunha multinacional do
disco que os quere lanzar
momento a dous intentos
Generalitat non se fixo nadp. polo "roe cade manipulació_n·: o das
no mercado internacional.
talá", agora simplemente "roe"·. Na· rádio
autonómica (Catalunya Rádio) e na TV-3
Tamé é o primeiro grupo catalán que entra
i!lstitucións e o das grandes discográficas.
na famosa (e manipula'Cla) lista dos "40
non existian (nen existen) programas muManipulacións das que lle será difícil esca_.;i
sicais. Non hai infraestruturas, non houbo
principales".
· subvencións ~subvencións que exi$tiron
.
par, xa que hai en xogo demasiados inten.;@'t, da vila fronteiriza de La Jonpara cantantes "históricos" que non en ~\~
reses sociais, económicos e mesmo políticos. Intereses que poden desfigurar un
chian nen as tres primeiras filas da p 5ti guera. S~ os representantes do roe duro.
movirr¡ento que está ainda nos lnícios e
tea- e oran atacados por non ser "s ff.
\F,or_~ pe
Pets e outros grupos menos
oñé'tid ~ todos din que o seu traballo é
que arrastra á xuventude pala música, fara
cientemente cataláns" e. outras linde
A a músi
non queren talar de política.
parecidas.
outros considerandos.
•
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u é a aritmética moral por exceléncia para que resulten as
.
cantas do poder ou merece
que o chamen . gran trapallada e mangoneo dilatado. Eis a grandeza e decadéncia do voto, segundo se considere
desde o ponto de vista dos que fan a
parróquia de Bea Gondar no seu distinguido negócio de restauración (A
Brasileira, bodas, bautizos e comunións) ou desde os que eren na hixiene de facer cumprir as leis.
Se o povo vota por Bea Gondar, por
que non ha ser el quen governe? Velaquí a pergunta que os amigos do contrabandista colocan sobre a beira da
doca, á vista da lama de visgo que
acolle os serróns das dornas. Ainda
máis, se a cidadania lle dá o seu voto
unha vez e outra, é que acaso carece
de luces? Sabe máis un xuiz ca opadrón dos votantes?
Neste interesante xogo do ovo e da
galiña hai quen non quer recoñecer
que sen lei non haberia urnas, non haberia votos, non haberia lista máis votada. Son os menos. Outros sinten que
se malogra o barco da soberania á que
remiten todos os seus actos. Ese voto
é un erro anómalo que se repite, senténcian para que fiquen a salvo o diário máis vendido, a real gana do mártir
das emisoras privadas, a lista de glória
dos corenta principais, o ofício de pregoeiro da gran casa de empeños.

Ninguén lles impide proclamar outra
verdade: que entre a gana real e soberana de votar e a lista máis votada corre o diñeiro da corrupción.da gran fábrica de .billetes das noites de pesca
sen redes, nen luz de babor e estribor.
A aritmética moral por antonomásia leva números falsos entremédias, pero
hai quen non quere denuncialos. A ver
· se ·tor porque estas sumas con trampa
•
sempre favorecen aos mesmos.

VoLVER Ao REGO

ntena 3 é un dos médios de
comunicación empeñados ·en
conxeniar o vangardismo formal e as ideas resesas. Edifícios intelixentes, música en castellano, acento
de Valladolid e-prilll cípios del movimiento. Agora veñen de despedir ~ unha traballadora en Lugo porque se puxo afónica. Os seus xémeos en televisión xa están a sentir as taigas convocadas polos empregados, só un 33%
dos cales son fixos, cobréln 80 mil pesetas, traballan máis de cuarenta h,ebras e· non perciben nada palas extras.
·
· •
Pura vangarda.
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