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A Xunta declara ilegal 
unha central de transportes 
inaugurada por Fraga 
"Queren esmagar ao autónomo, 
explotadores do transporte de to
da a vida. Queren acabar de es
magalo cando xa estamos esma
gados dabondo. A Administración 
apoia a eses catro mangantes. 
Porque é unha Administración 
dos tempos de Hitler. E, con iso, 
está todo explicado". Estes co-

mentos, e outros máis fortes eran 
realizados por transportistas au
tónomos de Lugo ao ver a Xavier 
García de Videgaín, subdirector 
de lnspeción de Transporte Te
rrestre da Xunta, pecharlles a Ofi
cina do Centro de Clasificación e 
Distribución de Mercadorias. 

(pax. 5) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Amáncio Prada: 

A Xunta controla 
directamente a televisión 

pública por riba dos seus 
organismos de direción 

ATVG 
teledirixida 
O Consello Asesor ainda non foi 
criado -despois de sete anos 
desque foi prescrito por lei-, o 
Consello de Administración é un 
convidado de pedra, o Comité de 
Empresa non é escoitado. 
Todos os grupos sociais e 
partidos políticos -quitado o 
PP- acusan a falta de 
autonomia da RTVG e a sua 

actuación teledirixida desde a 
Xunta que está redundar nunha 
perda progresiva de audiéncia e 

no desprestíxio deste meio de 
comunicación. 

1 Hai grandes festivais pero 
Abel Caballero: 
1 Até despois 
das eleicións 
non se debe 
falar de pactos' 

non hai onde aprender música' 

Entre nós deuse a coñecer en 
plena encrucillada da transición 
política que o Estado Español 
viviu a meados da década dos 
anos setenta. Foi incluido coma 

un cantautor máis entre a chea 
de voces, que continuaban da
quela a normalizar culturalmen
te un Estado plurilíngüe. 

(pax. 19 e 20) 

Grupos de mulleres 
organizan cursos de autodefensa 
contra as agresións 
Fitar aos ollas do agresor e non 
poñerse nervosa son os princi
pais consellos de autodefensa 
para mulleres. "Alguns pensan 
que nos irnos dedicar a andar 
por aí a tortas ou que nos que
remos convertir en rambos, pero 
non se trata de tal, senón de 
evitar ou desairo mellar posíbel 

dunha agresión", sinala Elvira 
Verea da Coordinadora Femi
nista Donicela de Vigo, organi
zación que o pasado mes de 
Abril organizou cursos de auto
defensa contra as agresións. "A 
clave está en mellorar a autoes
tima", engade. 

(pax. 9) 

Abel Caballero é deputado nas 
Cortes por Pontevedra, membro 
da executiva do PSOE e res 
ponsábel de política institucional 
do partido. Representa o que 
Montero Ríos para os liberais de 
1900: non ten cargo no esque
ma galega do PSdG-PSOE e 
apenas protagonismo pero si 
autoridade. f 

( pax. 14 e 15) 



Q gabinete de Comunic.ación da Xunta e as 
Con.sellarias interveñen directamente no méio 

O Consello de 
Administración da 

RTVG ignora o estado 
de contas e apenas 

opina sobre a 
' • # 

programac1on 
A. EIRE-M. VEIGA 

lgnoráncia dos organismos próprios da compañia, 
descontrol de recursos, baixa calidade, crecemento 

ostensibel da programación en castelan -contra o que 
prescrebe a Lei de Criación da RTVG-, distorsión 

partidista, perda de espectadores e desprestíxio 
caracterizan a situación crítica que atravesa a 

televisión .galega 

pañia seña presidida por un 
membro da oposición. Aqui pu
xeron directamente a un do PP. 
Tampouco se consensuou o 
nomeamento do Director X eral. 
No parlamento empécese o de
bate. Resulta paradóxico que 
Aznar esteña a pedir en Madrid 
que o Consello de Administra
ción de TVE se forme con pro
fesionais de prestíxio na comu
nicación e que o Director Xeral 
o nomee o Parlamento. Aqui 
nada diso se produce". 

Esta contradición é tamén 
apontada por Pilar Garcia Ne
gro, portavoz parlamentária do 
BNG en temas relacionados 
cos méios de comunicación. 
"Na última lexislatura agravou
se a instrumentalización políti-

ca da TVG de modo que hoxe o 
G debería corresponder a gu
vernamental, máis que a gale
ga. O PP está continuamente 
presente en pantalla: o de Gali
z a porque é governo e o de 
Madrid porque é oposición. O 
Consello de Administración es
tá cerrado aos nacionalistas, 
mália a reiterada promesa de 
Portomeñe, ao início de lexisla
tura, de dar entrada a todas as 
forzas parlamentárias". Actual
mente forman parte deste orga
nismo 12 persoas, 7 pertencen 
ao PP e 5 ao PSOE. 

"No conxunto da política infor
mativa -sinala un informe do 
Consello Asesor, apresentado 
hai agora un ano- percébese 
un sometimento excesivo aos 

O orzamento da RTVG para 1993 é inferior en máis de 300 millóns ao do ano pasado. 

O PP está 
continuamente en 
pantalla: o de 
Galiza porque é 
governo e o de 
Madrid porque é 
oposición 

intereses partidistas e guverna
mentais ( ... )que está a perxudi
car notabelmente a credibilida-

de e prestíxio do méio". O mes
mo informe aponta a inexistén
cia de "espácios de debate" e a 
exclusión dalguns dos "secto
res sociais máis vivos e activos 
de Galiza". 

O Consello Asesor ainda 
non se constituiu 

"A obriga legal de Ramón Villot 
(director xeral da RTVG) era 
ter presentado os orzamentos 
de 1993 ao Consello de Admi
nistración da Compañia, antes 
que a ninguén, pero o certo é 
que os coñeceu antes o Con
sello da Xunta. Os datos preci
sos tenos o Conselleiro de 
Economía e non a direción da 
Radio Televisión Galega. lso 
dá idea da escasa autonomia 
coa que conta o méio", sinala 
Roberto Taboada, portavoz 
parlamentário do PSOE para 
asuntos relacionados cos 
méios de comunicación e 
membro do Consello de Admi
nistración da RTVG durante o 
governo tripartito. O artigo 2 da 
Leí de Criación da Compañia 
establece que esta posue "per
soal idade xurídica própria e 
plena capacidade para o cum
primento dos seus fins". 

Grande parte da programación encárgase a produtoras privadas. A privatización é xa un feito. 

O Consello Asesor referido é o 
da RTVE que actua provisoria
mente tamén como Consello 
Asesor da RTVG, ao non terse 
constituido o específico desta, 
en contra da prescripción legal 
vixente desde hai sete anos. " 
O Consello Asesor non foi cria
do -sinala Xosé Ferreiro, mem
bro do Comité de Empresa da 
TVG por CCOO- simplesmente 
porque segundo a lei debe es
tar composto por representan
tes dos traballadores, da Xunta, 
da Universidade e doutros or
ganismos. O governo ten medo 
que serva para denunciar de
terminadas actitudes e prefire 
non crialo saltándose a lei". 

"A caréncia de autonomía da 
RTVG é manifesta en todo o 
periodo de governo Fraga -si
nala tamén Roberto Taboada-. 
Antes de ser nomeado Villot, 
eramos moitas as persoas que 
xa coñeciamos quen ia formar 
parte da sua equipa: desde Ro
díl (director da TVG), até Blanco 
Campaña (director da Rádio 
Galega), Ruiz de Cortazar (di
rector de Recursos Humanos) 
ou Maneiro (xefe de informati
vos da TVG), é dicer que a 
equipa xa lle viña imposta polo 
governo". 

"Con Fraga -engade o repre
sentante socialista- rompeuse 
o hábito que hai en todas as 
demais televisións públicas do 
Estado de que a Comisión de 
Control parlamentário da Com-

Para Roberto Taboada (PSOE) 
o baixón da audiéncia "non po
de ser atribuido exclusivamen
te ao nacemento das televi
sións privadas. Outras como a 
catalana seguen fortalecéndo
se. De máis de un millón de te
lesper¿tadores a finais de 1989 
baixoúse a méio". As causas 
hai que procuralas, segundo 
Taboada na "programación li
xo" e na "manipulación dos in
formativos ao servício de Fra
ga. A imaxe e a voz en directo 

~ é para os membros do PP, os 
fB planos de lonxe e a voz en off 
¡2 para os demais". 
o 
X 
~ (Pasa á páxina seguinte) 
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'A imaxe e a voz 
en directo é para 
os membros do PP, 
os planos de lonxe 
e a voz en off para 
os demais" 

(Ven de páxlna anterior) 

Programación e 
produción própria 

Pilar García Negro (BNG) desta
ca "a escasa produción própria, o 
predomínio da horterada, o sexis
mo e a utilización da TVG como 
refuxo de todo o restroballo artís
tico que a TVE xa non quere, 
xunto con actuacións populachei
ras, no pior sentido da palabra". 

"No taboeiro de programas, só 
debe haber un par deles realiza
dos con méios e persoal da ca
sa. O resto mércase a produto
ras", sinala Antón Dobao, mem
bro do Comité de Empresa da 
TVG en representación da CIG. 
As produtoras privadas "non só 
tan programas senón que tamén 
realizan traballo diário para os 
informativos". 

Esta situación compaxinariase 
"coa existéncia de cámaras pa
radas na propria TVG e de xor
nalistas polos corredores da ca
sa -aponta Xosé Ferreiro de 

CCOO-. A desculpa máis utili
zada é a de que se poténcia a 
indústria audiovisual galega, iso 
é verdade, sobre todo para Ví
deo Voz". 

A introdución 
do castelan 

A produción allea incide tamén 
no deterioro da língua. "Ao non 
existir control sobre o que se fai 
tora da própria TVG, permítese a 
introdución de critérios de multi
tude de grupos", sinala Anton 
Dobao. A programación coordi
nada coas demais televisións au
tonómicas é un elemento tamén 
de distorsión linguística. "Veñen 
programas onde o únic9 galega 
son as presentacións. E o caso 
de Inocente , inocente ou de En
tre amigos de José Luis Moreno. 

A introdución do castelán na 
TVG "é a cada máis grave", se
gundo Pilar Garcia Negro (BNG). 

'No taboeiro 
de programas, 
só debe haber un 
par deles 
realizados con 
meios e persoal 
da casa. 
O resto mércase a 
produtoras" 

"Recúrrese para todo a xente de 
tora: convidados, famosos, espe
cialistas, etc. Pero o español ta
mén entra através do cine, das 
declaracións de membros da 
Xunta, por médio das conexións 
e até lectura de cartas". "Ade
mais -aponta Garcia Negro- o 
resultado é diglósico. A TVG se
gue mostrando ao castelán como 
língua de prestíxio. Asi Fraga uti
liza o galega en feiras e romarias 
pero tala en español nas reu
nións de empresários, cando se 
entrevista coa condesa de Feno
sa ou cando vai de viaxe".+ 

;:iL} IP:r-1 . 

Información 
e turismo 

Haberia que comezar por perguntarse onde está acreditado o 
prestíxio profisional que, segundo o artigo 4 da Lei de Criación 
da Compañia de Rádio e Televisión de Galicia, se lle esixe aos 
doce membros que compoñen o Consello de Administración. 
Que este organismo serva de pracenteiro balneário -boas 
dietas, bos salários, pouco traballo- para cargos políticos que 
non encontraron acomodo en lugares de maior poder executivo, 
dá idea da concepción que existe na Xunta sobre este méio de 
comunicación. Rebaixanse as competéncias do organismo co fin 
de evitar interferéncias nunha instrumentalización política que 
non precisa de probas, abonda con prender o televisor. 

A TVG comezou a emitir un 25 de Xullo de 1985 e é hoxe o dia 
no que ainda non existe un Consello Asesor que por Lei deberia 
levar sete anos constituido. Na Xunta non se oferece nengun 
tipo de resposta a esta pergunta, nunha mostra máis de 
desprécio polas mínimas reglas de xogo democráticas. 

Desde o PP afírmase que a TVG non pode despilfarrar recursos 
públicos. Os orzamentos desde a toma de posesión de Fraga 
sofriron un freo (en 1989 foron de 6.035 millóns, en 1990 
incrementáronse a 9.320, para ascender, coa chegada do novo 
governo, a só 9.929 en 1991 e a 10.672 en 1992. Este ano o 
orzamento vi use mesmo reducido e descendeo a 1 O. 315 
millóns). É certo que o deficit é moi elevado (perto de 1 O mil 
millóns actualmente), o que á par da baixa calidade da 
programación, tala da má xestión que está a padecer o méio. A 
raiz deste problema está na escuridade coa que se levan as 
cantas. Nen a oposición, nen o Comité de Empresa, nen sequer 
o Consello de Administración dispon de dados fiábeis para 
exercer unha labor de control. Ninguén parece saber por 
exemplo o que gasta a TVG en produción allea e non se coñece 
nengun estudo que demostre a necesidade de que o 90% da 
programación se realice tora, mentres os médios técnicos e o 
persoal da própria TVG distan de estar a pleno rendemento. 
Non resulta extraño pensar, en consecuéncia, que o único 
interés radica en encherlle a faltriqueira ás produtoras privadas 
coas que contan os principais diários, pagando así o siléncio 
destes a política guvernamental. 

É posibel que os 800 millóns que dedica o orzamento deste ano 
a cubrir espácios deportivos, mesmo tora de Galiza, sexa 
excesivo ou pode que non. P,ero o certo é que non existe 
nengun lugar para discutilo. A inoperáncia do Consello de 
Administración, sumáselle o veto á preséncia de nacionalistas 
no mesmo -poderia darlles por traballar e esixir datos e cantas-. 
A conversión do méio público nun altofalante guvernamental, 
memória fidel de cando o actual presidente da Xunta era 
Ministro de Información e Turismo, non deixa lugar a fendas, do 
que foi unha mostra o proceso de oposicións na empresa, ainda 
non rematado. Na proba correspondente a língua galega as 
diferéncias de critério entre os representantes da empresa e a 
filóloga presente no tribunal chegaron a ser de 6,25 pontos, o 
que dá idea da utilización do éxame para co/arpersoas afins, en 
detrimento doutros profisionais, e do menosprécio ao idioma nun 
méio que o ten por instrumento de traballo. O caso mereceu a 
protesta da Faculdade de Filoloxia de Santiago e, máis unha 
vez, o siléncio oficial.+ 

ANOSA TERRA 
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O Director Xeral 
da Compañia de 

Rádio e Televisión 
da Galiza, Ramón 

Villot, debulla os 
obxectivos dos 
meios públicos 

galegas á luz das 
novas condicións 
de ampliación da 
oferta, asi como 

das críticas máis 
comuns que se lle 

realizan á sua 
xestión. 

Cales son hoxe os principais 
obxectivos da RTVG? 

Non mudaron moito nestes tres 
anos que hai desde que cheguei 
aqui, ainda que si as circunstán
cias. Seguen a ser asentar a es
tes meios na consciéncia dos 
espectadores e dos ouvintes e 
srur adiante nunha situación de 
oompeténoia absolutamente de
sesperada q1..1e é na que esta
mos \rivH111do fíloxe coa ruptura 
do molJ!il!OipÓ«io1 püblico. Outro dos 
iobx1ecU,1us é o de afirmar os 
lllli~Q1~:am01s 1q¡1Lm teñan a ver coa 
Gali~za,, cio :seu foliom <I 'ª ooa sua 
)l:1e1ílte,, ttanto al!Jr·ailull'és da pantalla 
como IC!to d.iat~ radi1mmnñro. 

Unha desas c:fr1cunstáncras foi 
a aparición de canl 1es. de tele
visión privadas. En que medi
da condicionan estas novas 
emisoras á TVG? 

Prodúcese unha dispersión da 
audiéncia ao existirnn outras 
ofertas, o que comporta u11 re
parto e unha redución da cuota 
publicitária, polo tanto, dos iin
gresos posíbeis dun meio que 
non pode viver tan só da sub
vención . A competéncia abriga 
a maiores investimentos na pro
gramación e a unha programa
ción máis selectiva e a un estar
zo de comercialización para 
competir coas outras ofertas. 

As televisións privadas son 
máis agresivas comercialmen
te en busca da sua cuota de 
pantaHa. Esta política informa
tiva non está a condicionar a 
programación da TVG na taita 
polos tetespectadores? 

Non somos unha excepción en
tre os meios públicos. Hoxe exis
te un,ha espécie de esquizofré
nia. E certo que a competéncias 
das emisoras privadas produce 
nas públicas, nas daqui e nas de 
toda Europa, unha modificación 
na programación e vaina ache
gando aos modelos privados. 
Pero nós ternos un código de ca-

Ramón Villot 
1 0 que lle dá senso 
á ~RTVG é o galego e a realidade próxima' 

municación que, polo de agora, é 
imutábel, o idioma que estamos 
a traballar: o galega. Nós quere
mos facer fincapé noutro, nas 
imaxes e nos asuntos que se tra
tan. De tal xeito que xa levamos 
ano e médio dedicando os esfor
zos de produción máis importan
tes a programas que teñen a ver 
coa nosa realidade próxima. lsto 
é o que lle dá sentido á televisión 
galega. 

'Cedémos 
á presión 
comercial das 
canles privadas" 

O uso do gale.go 

Pero as estatísticas monstran 
que descendeu o uso do gale
go. Agora hai moitos entrevis
tados aos que non selles pe
de que talen galego. As cha
madas versións orixinais ta
mén aumentan o uso do espa
ño I. C.on esta disculpa até 
apareceu algunha película ita
Hana en castellano. 

Pudo haber algunha excepción, 
será verdade o que di, pero a 
idea non ten tanto a ver coa ver
sión orixinal en si mesma, nen 
con aforrarse a dobraxe, senón 
co fenómeno de que o cine es
pañol está vivendo un momento 
de esplendor nas pantallas da 
TV. Nós cedemos a esa presión 
da audiéncia. Non é unha excu
sa para escapar do galega na 
pantalla. 

Nos programas de coprodución, 
non asinamos convénios para 
alguns programas, ou deixamos 
de facer outros como o dos vi-

deos, por non ter aqui unha xus
tificación, pero musicais como o 
do Sábado á noite, que ten gran 
audiéncia, mantémolo. Estas 
excepcións teñen a ver coa in
capacidade de facer unha pro
dución própria que cobra toda a 
programación, ainda que o te
rnos que ir, pouco a pouco, ma
tizando. De momento xa esta
mos a introducir aos nosos pró
prios apresentadores. 

Pero non está a diminuir ta
mén a produción própria na 
TVG? 

Fixen un estudo axeitado aos 
meios que ternos. Cada meio de 
comunicación ten que pensar os 
obxectivos segundo os recursos 
con que canta. Ao comezo a 
TVG vivía moito por riba dos 
próprios recursos . Cos meios 
que ternos agora chegamos á 
conclusión de que só podemos 
facer un 30 ou un 35 por cento 
de produción própria. Estamos a 
facer o máximo que se pode cos 
estúdios que ternos e cos que 
podemos alugar, ca persoal e 
os meios que ternos. Gostaria 
de facer máis, pero o que tace
mos responde ao nível-de recur
sos disponíbel. Outras como a 
catalana producen moito máis 
ca nós, pero tamén teñen catro 
veces máis orzamento. 

Existe, polo menos para min, 
unha falsa polémica, a de 
querer medir a rentabilidade 
crematística dun meio de co
municación público. Supoño 
que a RTVG non se conducirá 
por esa rentabilidade? 

Eu sempre falei de rentabilida
de social. Se tivesemos que mi
rar os balances esta televisión 
non era rendábel, pero non hai 
televisión rendábel. Tampouco 
non son rendábeis os hospitais, 
a Universidade, o transporte pú
blico. Eu ao que me someto é á 
proba de rentabilidade social. É 
por exemplo rendábel social
mente que os espectadores 

ollen "Dallas" en galega e non 
en castellano. Cando se tala 
dos 1.200 millóns que investi
mos todos os anos en dobraxes 
para unha TV privada non seria 
rendábel, pero para nós si o é. 

Os informativos 

Ainda asi o máis contraverti
do da TVG son os informati
vos nos que o Governo e o PP 
teñen grande preponderácia, 
ponse a excusa da "informa
ción institucionat"; podíame 
definir este modelo? 

Ese modelo está definido palas 
leis. Na picota están todos os in
formativos de calquer meio. Nós 
facémolos dun xeito, se cadra 
podíase facer doutro, non o du
bido, e, por se far pouco, cada 
un interprétao de xeito distinto. 

Non gasto dos enfoques teóri
cos. Nós non tacemos opinión. 
Recollemos as notícias con cri
tério profisional e, claro, tamén 
ternos erros. Pensamos que os 
telexornais son razoabelmente 
obxectivos. A realidade da TV 
non é matemática, é empírica. É 
certo que o Governo ten unha 
prima, acorre nesta televisión e 
en calquer outra, porque é a pri
ma do que está a governar. Os 
textos legais recoñecen a pro
porcionalidade. Teño a cons
ciéncia tranquila. A nasa imaxe 

'A nosa imaxe 
non é esa da 
ringleira de 
Conselleiros 
aparecendo na 
pantalla" 

non é esa da ringleira de conse
lleiros aparecendo ... Cada quen 
mira a causa como quer. 

Hai un problema que non lle 
compete a vostede directa
mente, pero que si marca á 
RTVG. Refírome ao desenvol
vimento íntegro da compañia 
da RTVG, pois falta o Consello 
Asesor. Por que non funciona 
despois de tanto tempo? 

'Nas oposicións 
respeitamos a 
autoria de cada 
membro 
do tribunal'' 

É un longo contencioso. Existe 
esa lagoa legal. Fixen a consul
ta ao Presidente do Parlamento 
de quen ten que nomealo. Non 
sei máis diso. Non son eu nen o 
Consello de Administración . 
Cumprimos a legalidade reme
sándolle a información ao Con
sello da TVE-G. 

Fálase moito da TVG pero es
quécese a Rádio Galega ... 

É un erro importante. Mentres a 
TVG sofreu os embates das 
emisoras privadas, o crecimento 
da rádio foi espectacular. En 
1990 tiña 40.000 ouvintes e 
agora supera os 170 .000. A 
xente que escoita a rádio está 
pendente todo odia deste meio. 
A min paréceme mal o pouco 
caso que se lle fai á rádio. 

Para cando a RTVG vai poder 
ter as suas próprias equipas 
informativas sen depender 
das principais empresas xor
nalísticas? 

Isa significa ter delegacións en 
todas as cidades importantes. 
Ter un grande investimento en 
infraestrutura e tamén en perso
al. Doulle , de momento, priori 
dade aos enlaces. Tentamos 
chegar canto antes e canto máis 
lonxe, pero o obxectivo das de
legacións é a longo prazo. 

Falando do persoal. Por que a 
gran polémica das oposi
cións? 

Preferiria non talar disto por 
duas razóns. Primeiramente 
porque o proceso non está pe
chado e, en segundo lugar, por
que teño unha pergunta parla
mentária sobre o tema e paré
ceme que debia contestar antes 
no Parlamento. 

lso non quita que poda dar 
unha explicación ... 

A dirección xeral foi respeituosa 
co sistema estabelecido no con
curso-oposición que xa estaba 
estabelecido cando eu cheguei. 
É inconcebíbel que ocupásemos 
un ano e dous meses en facer 
as oposicións, a culpa foi do sis
tema instaurado. Tivemos perta 
de 5.000 mil solicitudes e esta
mos a cobrir 400 vacantes. De
ses cinco mil só se produciron o 
0,05 por cento de reclamacións. 

Pero houbo cada pontua
ción ... 

A dirección xeral respeitou a in
dependéncia dos tribunais e a 
autonomia de cada un dos seus 
membros.+ 
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0 MONOPÓLIO DO TRANSPORTE 

Os transportistas de Lugo afirman que existe unha máfia 

A Xunta pecha por ilegal un centro de transportes 
que Fraga inaugurou hai dous anos 
•FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

"Queren esmagar ao 
autónomo, explotadores 
do transporte de toda a 
vida. Queren acabar de 
esmagalo cando xa 
estamos esmagados 
dabondo. A Administración 
apoia a eses catro 
mangantes. Porque é 
unha Administración dos 
tempos de Hitler. E, con 
iso, está todo explicado". 
Estes comentos, e outros 
máis fortes eran 
realizados por 
transportistas autónomos 
de Lugo ao ver a Xavier 
García de Videgaín , 
subdirector de lnspeción 
de Transporte Terrestre da 
Xunta, pecharlles a Oficina 
do Centro de Clasificación 
e Distribución de 
Mercadorias. 

O Centro de Clasificación e Dis
tribución de Mercadorias funcio
na desde hai catro anos . Hai 
dous foi inaugurado polo Presi
dente da Xunta, Manuel Fraga. 
Só en Decembro de 1992 pasa
ron por el 850 camións. Segun
do os próprios afectados: "Esta
mos a sacar unha média de 
700/800 camións cada mes. É a 
empresa máis forte de Lugo. A 
que dá máis servizo de transpor
te. Cando o botamos a andar, al
guns pensaron que era causa de 
catro matados, que non ia durar, 
que en tres meses cansaríamos 
e, ao ir cada un polo seu lado, 
faríanse os de sempre co control 
do transporte na província. Polo 
de agora non lles resultou". 

Este Centro que, no fundamen
tal, non é máis ca unha Oficina 
con teléfono, na que se dan e re
collen viaxes, é froito da unión de 
vários transportistas e algunha 
axéncia que criaron unha Socie
dade Anónima. Tentan, desde os 
comezos, traballo, prezos e ins
pección. "Que se cumpran estas 
tres cousas que levan moitos 
anos na Leí". Os máis dinámicos 
nesa tarefa semellan ser os sin
dicatos en ASTAC. Os contrin
cantes máis fortes do traballo de 
ASTAC estarían na Empresa 

Terminal de mercadorías de Vigo. 

guén. O que fai é acobillarse, na 
rateira da empresa, rodeado de 
dúcias de Gardas Civis". Unha 
vez que apareceu o problema 
con Arjeriz "parece que se xun
tou todo, o Centro, a ilegalidade 
do Centro ... non sabemos! Ve
mos nisto un problema político 
bastante raro!" 

O panorama 

Camioneiros montando garda diante da factoría de Arjeriz en Outeiro de Rei. X. MARRAIVOZ NOTICIAS 

En Decembro a Cámara de Co
mércio de Lugo organizou unha 
Xornada Comunitária sobre o 
Sector do Transporte. Foran po
ñentes, Juan José Enríquez de 
Dios representando á Cámara de 
Comérico de Madrid e, en nome 
do Sector do Transporte Terres
tre da Xunta, Xosé lgnácio Do
m ínguez Pedrosa, Subdirector 
Xeral de Ordenación e mais Xa
vier García de Videgaín, Subdi
rector Xeral de Inspección. Entre 
o público estaban presentes vá
rios transportistas . Lembran o 
que escoitaron en boca do repre
sentante da Cámara madrileña: 

TRADIME e alguns transportis
tas que van por libre. TRADIME 
aponta que "é lamentábel a ac
tuación de ASTAC ao longo des
te catro últimos anos". Os de AS
T AC "considéranse perseguidos 
por TRADIME, a raíz do conflito 
con Arjeriz e mais o peche do 
Centro, pala Garda Civil". "lmaxi
na -sinalan os representantes 
de ASTAC- o que seria, sen 
control de tipo nengun , coas 
20.000 pesetas que estaban 
afeitas a chulear por camión , 
canto non seria ao mes e nos 
anos que levamos funcionando. 

A ruptura do monopólio 

A loita dos camioneiros ven de 
anos atrás . O colectivo canta, 
en todo Estado, cuns 300 mil 
profisionais e conseguiu romper 
o monopólio despois dun pulso 
co Governo, obrigándoo anego
ciar. En Lugo houbo unha folga 
hai catro anos . O número de 
Tarxetas de Transporte na pro
víncia é de 1.200. Vencellados 
profisionalmente ao Centro Dis
tribuid o r de Lugo hai , nestes 
momentos , 200 camións. Se
gundo queixa dos afectados: 
"desde arriba nunca o viron co
ma un problema laboral, senón 
de intereses. Tamén ó governo 
de Madrid acostuma a conside
rarnos, non coma un núcleo se
n ón coma autónomos indivi-

X. MARRA/VOZ NOTICIAS 

duais ". Segundo as mesmas 
fontes, "a imensa maioria do 
transporte interior da província 
está no Centro Distribuidor. De 
quitados uns cantos, catre ou 
cinco, aos que nunca lles preo
cupou, nen lles interesan as rei
vindicacións xerais. Entre estes 
últimos están os que teñen fro
tas de camións e empregados 
polos que, nalgúns casos, non 
pagan a Seguranza Social. Ade
m ais diso, por ter amigos na 
Xunta, receben subvencións. Os 
que só ternos un camión e te
rnos que viver del ternos que 
defender as tarifas. Loitamos 
porque nos estaban roubando 
cartos por todos os lados". 

Intrusismo 

O caso máis recente de intrusis
mo deuse coa Empresa Larsa
Arjeriz, segundo os afectados. 
Desde hai várias semanas vé
ñense concentrando diante da 
factoría que a empresa ten en 
Roba (Outeiro de Reí). Pancar
tas despregadas pregoan: Que
remos trabal/ar. Para impedir 
que haxa diálogo entre os da 
reivindicación e mais os intrusos 
están presentes várias patrullas 
da Garda Civil. Só en Decembro 
pasado cargáronse para Arjeriz, 
no Centro de Mercadorias de 
Lugo, 990 camións. Con esta 
Empresa viña traballando o 

Centro desde que se criou. Hai 
pouco apareceu no Centro, se
gundo comentan alguns trans
portistas, un que dixo ser Xefe 
de Loxística da empresa leiteira. 
Díxolles que precisaba de 30 
camións fixos para facer os por
tes. "Se teño camións, fixos, fá
golles un descanto mínimo dun 
15% sobre as tarifas". Os trans
portistas negáronse a tal preten
sión lembrando que hai tres 
anos, Arjeriz pagaba, por unha 
viaxe a Madrid, 50.000 pesetas. 
Nestes momentos paga 
67.000". Coa proposta que nos 
fixo o xefe de Loxística preten
día aforrar 60 millóns. Isa de
monstra que, con quen lle fai o 
traballo agora, estase a saltar a 
Leí de Tarifas Oficiais. Quen es
taba tragando a diferéncia deica 
agora? Dous que hai metidos en 
Arjeriz, ou alguén, máis arriba, 
que está a viver diso tamén?" 
Son perguntas que se fan os 
transportistas . E pontualizan: 
"Nós pedimos sempre negociar 
coa Xunta, con Arjeriz, co Go
vernador. Só ternos a calada 
por resposta. O Xerente de Lar
sa-Arjeriz non ten argumentos. 
Por que lle deu traballo a outra 
xente se levaba catro anos con 
nós sen problemas? Te ria que 
recoñecer que nos quita o traba
llo dándollo a outros, con prezos 
máis baixos. Non senta con nós, 
Co governador, nen con nin-

"Hai que pasar por enriba de 
quen sexa, pero tedes que unir
vos". Na charla falóusenos, "de 
enfocar o transporte cara o futu
ro, cara Europa en grandes con
centracións. Un mes despois, vé
ñennos pecha o único que ternos 
na Galiza. lsto é inexplicábel". 

Completa o panorama o interna
mento, na cadea de Bonxe, des
de remates de Decembro, de 
Manuel Melón lllán. O Fiscal 
aponlle, segundo sinalan os 
seus compañeiros, todo o que 
pasou na loita do transporte 
desde hai catro anos para acó. 

"No Centro dámoslles traballos 
aos que veñen de fora, pero os 
de Lugo estamos no paro. Odia 
15 escomezaremos unha folga 
deica odia 29 de Febreiro. Até se 
solucionar isto e solten ao com
pañeiro Manuel Melón. Vemos 
que é unha represália contra to
dos nós. Unha manobra política, 
dos tempso de Franco. Non hai 
máis ca unha man negra para 
defender os intereses de catro 
señores que queren usurpar o 
transporte de toda a Galiza". 

"Toñín, Valcarce, Visantoña ... 
son cacos no transporte. Queren 
fundir aos autónomos. A Xunta, 
polo que se deixa ver, estalles a 
dar a razón a eses catro", de
núncian os transportistas.• 

r---------------------------------------------------------------------------, 
A Xunta retrasou os trámites 
para a legalización do Centro 
O proceso de criazón do Centro 
de Clasificación e Distribución 
de Mercadorias de Lugo pasou 
por várias peripécias. Vários 
dos seus promotores manifes
tan a A Nasa Terra que "soube
mos, extraoficialmente, que o 
Centro, en princípio, estaba da
do de alta. Lago, que non esta
ba legalmente constituído. Máis 
tarde, que faltaban papeis. Ca
da catre meses, veña pedirnos 
papeis. Chegaron a dicernso 
que certa documentación apre
sentada en Santiago se perde
ra. Até que aparecen coa última 
nova de que compre pechalo, 

por non estar legalizado e ale
gan motivos da falta de necesi
dade do Centro en Lugo". Os 
promotores coidan ter feito ao 
pé da letra canto lle esixiron na 
Xunta. "Mandáronnos facer un
ha Sociedade Anónima, que 
nos cuestou dez millóns de pe
setas. O próprio García de Vi
degaín díxonos que o dia que 
aportásemos a documentación 
ao respeito, dábanos a autoriza
ción. Toda a: documentación 
esixida foi a Santiago e, haberá 
causa de un ano, contestan que 
a Xunta non ten capacidade pa
ra autorizar tal cousa''. 

Cando acude a clausurar o 
Centro de Lugo García de Vi
degaín faino rodeado de poli 
cias. Houbo unha carga abusi
va e mesmo feridos. Xesus Vi
l lares Quiroga tivo que pasar 
polo Hospital Xeral para ser re
coñecido. 

ASTAC apresentou recurso 
Contencioso-Administrativo 
contra a Xunta pola non legali
zación do Centro. Fontes da 
Xunta, consultadas por este 
periódico, sinalaron que, polo 
momento , non existía unha 
"versión oficial".• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~---------------------------------------------------------------------------J 
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DIAS 

• 111 Asemblea 
Nacional da 
APU 

Os dias 13 e 14 de Febreiro a 
Asembleia do Pavo Unido 
(APU) celebra en Vigo a sua 111 
Asemblea Nacional, que ten 
como lema "APU, a torga do 
Independentismo". 

"Despois da constitución da . 
APU .en 1989, a presente 
Asembleia do Independentismo 
Revolucionário, confirma que a 
alternativa política que 
representamos non só segue en 
pé senón que cada vez canta 
con maior apoio entre as clases 
populares galegas", asegura 
unha nota difundida por esta 
organización política. 

Para a APU "esta 111 Asemblea 
significa o ponto de partida para 
a consolidación política da 
alternativa independentista que 
representamos dentro do 
Movimento de Liberación 
Nacional da Galiza. ( .. . ) 
Significa que o Pavo Galega 
segue organizado, e en pé, 
dando pasos firmes deica á 
consecución da lndependéncia 
Nacional, única estratéxia 
política que poderá acabar co 
subdesenvolvimento e a 
opresión colonial da Galiza".+ 

• Manifestación 
pola liberdade 
de X. Vieites 

O pasado Domingo, 7 de 
Febreiro, unha manifestación, 
apoiada palas organizacións 
lnzar, FPG, INTG, CXTG, 
PCPG, PSG-EG, ACPG e os 
Obxectores de Conciéncia, 
percorreu as ruas de Cambados 
en demanda da liberación do ex 
preso dos Grapo Xaquin Vieites 
Santos, detido e encarcerado 
hai dous meses sen recair sobre 
el outra acusación 
fundamentada distinta á de ter 
militado nos Grapo. Para os 
convocantes da manifestación, 
a detención é unha aplicación 
da Lei Corcuera, da que 
solicitaron a sua derogación. 

Xaquin Vieites facia vida normal 
desde Abril do 91, logo de 
abandoar a cadea na que 
permanecera por un periodo de 
14 anos.+ 

• Multitudinária 
manifestación 
de HB en Bilbo 

O pasado Sábado 6, milleiros de 
persoas manifestáronse en Bilbo 
convocadas por HB como ''forma 
de expresar o rexeitamento á 
violéncia que exerce o Estado 
español". O acto, que coincide 
co xuízo polo asasinato do 
deputado da coalición Josu 
Muguruza o 20 de Novembro de 
1989, tiña tamén como motivo 
recordar ao asasinado e 
denunciar como se está a levar 

XOSE LOIS 

•A Europa 
das duas 
velocidades 

Alemaña baixou o 
tipo de interese para 
preservar a divisa 
francesa e as dos 
Países Baixos. Esta 
medida foi 
demandada pola 
Grande Bretaña e 
España antes de 
que a primeira saise 
do Sistema 
Monetário e a 
segunda tivese que 
devaluar a sua 
moeda. Daquela, 
Alemaña negouse. 

Esta devaluación 
coincide coas 
manifestacións de 
Jacques Delors na 
que volta a apostar 
porduas 
velocidades na 
CEE. Na realidade, 
coa manobra alemá 
as duas velocidades 
están cada vez máis 
claras e os dous 
grupos 
perfeitamente 
conformados. A 
puxa do Estado 
español por entrar 
no primeiro grupo 
non parece dar 
resultado. 

o xuízo contra os asasinos. 

A compañeira de Muguruza 
asegurou que o Estado produce 
violéncia contra os bascas e 
dixo que "non podemos 
esquecer que ambos (Muguruza 
e Santi Brouard, parlamentário 
autonómico tamén asasinado) 
foron crimes dirixidos contra o 
naso pavo, porque en ambos 
casos intentouse afogar calquer 
esperanza de paz para 
Euskalherria". 

A manifestación serviu para os 
presentes reclamaren a 
celebración de negociacións 
para rematar coa violéncia no 
País Basco. Aos poucos dias 
HB recoñeceria nunha rolda de 
prensa que hai presos que se 
desmarcan da dinámica xeral e 
están a protagonizar a 
reinserción, pero que só son 
excepcións. As manifestacións 
prodúcense despois de sair á 
luz pública conversas entre 
presos e os seus avogados. + 

Polo demais os 
países nórdicos que 
pediron a entrada 
no Mercado Comun 
puxeron 
seguidamente en 
cuestión a 
existéncia dos 
Fundos Estruturais 
e viñeron dicer que, 
"entrar si, pero de 
pagar nada".• 

• Ferrolterra contra o vertedoiro de tóxicos 
Xuntáronse dous mil viciños nas Somozas 
o Domingo de acordo coa convocatória de 
manifestación de dez alcaldes da comarca 
de Ferrolterra contra o proxecto da Xunta 
de instalar unha planta de resíduos tóxicos 
nas Somozas. 
Os alcaldes de Cabanas, Ares, Capela, As 
Pontes, Moeche, Neda, Fene e Cariño e 
os deputados Pilar García Negro (BNG) e 
Bonifácio Borreiros (PSOE) marcharon á 
cabeza da protesta que pedia que se des
botase a construción da planta e depósito 
de resíduos tóxicos e perigosos. "Nas So
mozas non", "Non á bomba nas Somozas" 
e "Nen depósito nen planta, polo futuro da 
comarca" eran as lendas dalgunhas pan
cartas da marcha que foi desde a igrexa 
ao concello. 
Luís Armada, alcalde de Cariño dixo que a 

planta perxudicaria gravemente ao conce
llo das Somozas, pero tamén as caneas 
dos rios Mera e Xubia, que forman as bo
carribeiras de Ortigueira e Ferrol. 

Na manifestación participaron viciños de 
Ortigueira, pero non estivo representado 
o concello que hai dias votou contra a ins
talación do vertedoiro, ainda que non con
tra a planta de tratamento. Os concellos 
convocantes repartiron información impre
sa na que denúncian a incongruéncia en
tre a declaración do presidente da Xunta 
(que asegura que "os resíduos non. ~9n 
tóxicos") e os documentos en expos1c1on 
pública do proxecto. "Por que desde a 
Xunta non informan e din a verdade aos 
cidadáns?", perguntan os alcaldes de Fe
rrolterra. + 

• Primavera quente 
As centrais obreiras anunciaron o comezo das 
mobilizacións para esta primavera, a supera
ción da crise está no obxectivo de CCOO, CIG 
e UGT. As medidas concretas xa anunciadas 
consisten en sendos actos reivindicativos a ce
lebrar proximamente: unha manifestación o 2 
de Abril en Vigo e unha concentración sindical 
o 2 de Marzo en Compostela. 

A manifestación do 2 de Abril, primeiro caboda
no da folga xeral galega, coincidirá con outras 
a celebrar neutros luagres do Estado e da Eu
ropa, protestando polo recorte nos direitos la
borais e o estabelecimento das medidas anti
sociaisdeMaastricht. En canto á concentración 
do 2 de Marzo, está previsto que nesa data de
legados sindicais das tres centrais se transla
den a Compostela a pé e ali se concentren 
diante das lnstitucións autonómicas. 

Por outra banda, o sindicato agrário Sindicato 
Labrego Galega apontou a necesidade dunha 
táboa reivindicativa unitária de todas as cen 
trais para loitaren contra os continxentes leitei
ros. Ademais, o SLG adiantou estar a preparar 
unha manifestación para celebrar na capital do 
país o 1 de Abril. 

A posibilidade da convocatória dunha nova 
xornada de folga xeral comeza a tomar forza, 
mais ainda non hai determinada unha data 
nen o contido da mesma. En todo caso todo 
indica que estamos ás portas dunha primavera 
quente. 

A situación económica industrial e agrária e 
ácrise xeralizada compre engadirlle un novo 
dado coñecido o Martes , dia 9, cando o Go
verno central anunciou os dados do paro en 
Xaneiro, que aumentou en 62.215 persoas 
en todo o Estado e en 3.525 na Galiza, onde 
a cantidade total de parados elévase a 
187.230 traballadores , o 16, 13% da povoa
ción activa. + 

• Cámbios no Consello 
de Seguridade da ONU 

As principais poténcias mundiais están a facer 
movimentos tendentes a mudar o Consello de 
Seguridade das Nacións Unidas. Os que máis 
presionan para ter un posta vitaiício con direito 
a veto son Alemaña e Xapón, as duas potén
ciasque, pala sua derrota na Segunda Guerra 
Mundial, quedaron tora do papel protagonista 
do Consello de Seguridade da ONU. 

Contra estes intentos xa se deixaron ouvir as 
primeiras voces discordantes, unhas que pe
den a anulación dos vetos e dos membros 
permanentes e outras como as da RPD de 
Corea que cuestiona ao Xapón, "polos seus 
grandes crimes imperialistas, nunca expiá
beis", como afirmou o ministro de Asuntos 
Exteriores .+ 

• Xulgado o alcalde 
de Salceda de Caselas 
acusado de 
malversación 

Xosé Manuel Fernández Rodríguez (PP), al
calde de Salceda de Caselas, foi xulgado o 
pasado Luns, dia 8, pola sección terceira da 
Audiéncia Provincial de Pontevedra, acusa
do da presunta comisión dun delito de mal
versación de caudais públicos. Tamén están 
encausados os membros da Comisión de 
Governo. 

Os feitos remóntansea 1990, e dase a circuns
tánciade que Xosé Manuel Fernández apre
sentou unha demanda perante os tribunais 
contra membros do BNG, acusados estes de 
difundir un comunicado de prensa no que se 
denunciaban os feitos agora xulgados . De 
cumprirse as resolucións do congreso do PP, 
Fernández Rodríguez teria que dimitir.• 



ALIZA E M ND 
QRDENACIÓN UNIVERSITARIA 

A concesión de 
novas titulacións 

universitárias, 
despois de vários 

anos de segregación 
da Universidade de 

Santiago noutras 
duas novas 

corporacións no 
Norte e no Sul de 

Galicia, segue 
criando problemas e 

utilizándose como 
moeda de troco 

político. A concesión 
da titulación de 
Montes a Lugo 

serviu a Cacharro 
Pardo para cobrarlle 

a Guiña alguns 
CARLOS PUGA favores políticos. En Pontevedra mobilízanse para conseguir un campus digno. Na imaxe, sentada estudantil ás portas do Concello durante a visita de Piñeiro Permuy. 

A concesión de titulacións propícia a disgregación territorial 

Cuiña págalle a Cacharro coa Escola de Montes 
o apoio para a secretaria xeral do PP 
• XAN CARBALLA 

Pendente da sanción do Conse
llo da Xunta, a concesión da Es
col a Superior de Montes ao 
Campus de Lugo (Universidade 
de Santiago) é xa un feíto con
sumado. A protesta que se cele
brou na cidade do Lérez o Mér
cores 1 o de Febreiro, e a que 
vai ter lugar a próxima semana 
contra o desmantelamento da 
Renfe na capital, recollen o ma
lestar xeralizado que provocou 
a decisión do Consello da Uni
versidades e que se relaciona 
co abandono das institucións 
autonómicas que non conse
guen investimentos para a cida
de apesar de que, no caso da 
Universidade, PP, PSOE e ln
dependentes incluían nos seus 
programas a consecución da ti
tulación de Montes. 

Un problema con orixes 

Ainda que xa pasaron vários 
anos non convén esquecer que 

na orixe das tirapuxas universi
tárias está a disgregación en 
tres soberanías distintas da Uni
versidade Galega. O sistema de 
comunicacións actual, cando 
menos no eixo Ferrol-Vigo, ten 
conectadas en menos dunha 
hora as tres. Os custes da se
gregación e a necesidade de 
manter difíceis equilíbrios nas 
concesións de titulacións provo
can problemas como o que se 
vive entre Lugo e Pontevedra 
nestas semanas, e criando unha 
contínua tensión cada volta que 
se debaten as novas implanta
cións e investimentos. 

Valorando este factor xeral a ar
gumentación de Pontevedra 
canta coa preséncia dos estu
dos de lndústrias Forestais e 
Capacitación Forestal, e da Es
cala de Lourizán, á que desde 
hai vários anos veñen realizar 
os estudos de Doctorado de 
Montes licenciados das diferen
tes universidades españolas e 
cun consolidado prestíxio ínter-

nacional. A concesión a Lugo 
estar:ia basada na preséncia 
dun campus especializado en 
Ciéncias Agrárias e tamén con 
várias licenciaturas que dan ac
ceso a Montes. 

O número de alumnos -uns 50 
anuais- non parece ser a gota 
que colmou o vaso de Ponteve
dra, senón a falla de investimen
tos universitários. A merca do 
cuartel de San Fernando, un ne
gócio redondo para o Ministério 
de Defensa, non parece a máis 
adecuada país as condicións de 
Património Histórico terian que 
ser ignoradas para poder ade
cuar o edificio como Faculdade 
de Belas Artes, mentres na Xun
queira, onde se centraría o gro
so do Campus, non se cumpri
ron nengun dos prazos previs
tos para urbanización dos terre
as que aloxarán os edifícios 
principais da Universidade. O úl
timo anúncio, na víspera da ma
nifestación, pon outra titulación 
nos beizos: Filoloxia Inglesa. 

Un governo en crise 

A dimisión de López Abadin, un 
cardiólogo de prestíxio, conce
llal do Partido Popular e vicepre
sidente da Deputación de Pon
teved ra, non foi un obstáculo 
que abrigara a revisar a conce
sión, pero si abriu a caixa dos 
tronos no seo dun governo mu
nicipal no que o PP se viu na 
obriga de pactar cos tres inde
pendentes da corda de Rivas 
Fontán. 

Abadin vaise de todos os seus 
cargos -se non hai reconsidera
ci ón de última hora- e deixa 
aberta a crise no PP as poucos 
meses das eleicións. o governo 
non parece perigar e ainda que 
o PSOE intenta promover unha 
moción de censura de moi difícil 
consecución. A composición do 
concelló (PP-12, lndependen
tes-3, PSOE-6 e BNG-4) non dá 
para lograr acordos, máxime 
cando os representantes do 
BNG, especialmente en matéria 

urbanística, non están dispostos 
a facer transaccións en pontos 
claves nos que as outras forzas 
políticas teñen amasado conti
nuamente o seu acorde. 

A dirección do PP, que enviou 
ao Conselleiro de Educación a 
explicar a Pontevedra os por
qués da marcha de Montes a 
Lugo, deixou en evidéncia a de
bilidade política do alcalde Xa
vier Cobián, quen tivo que dar a 
cara xunto ao Conselleiro para 
explicar porque plegaba unha 
das suas bandeiras eleitorais, 
con máis de 400-estudantes á 
porta do concello. 

O Partido Popular optou final
mente por permitir que os seus 
militantes acudisen individual
mente á manifestación pro-cam
p u s, e houbo quen ameazou 
con levar como pancarta unha 
reprodución da carta que Cuiña 
enviou a Cacharro para lograr 
apoios para a secretaria xeral 
do PP gal ego.• 
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A CAIXA DE 
PONTEVEDRA 
CONSEGUE OS 
ME LLORES 
RESU.LTADOS DA 

# 

SUA HISTORIA, 
CUMPRINDO TODOS 
OS OBXECTIVOS DO 
SEU PLANO CUATRIENAL 
A 1995 

A Caixa de Pontevedra é a 

Institución, de entre as galegas, 

que maior porcentaxe dos seus 

recursos alleos dedicou á 
acción crediticia. 

TAXA DE CRECEMENTO: 14A % 

RECURSOS ALLEOS 1992 
En millóns pta . 

TOTAL RECURSOS ALLEOS: 115.903 

INVESTIMENTOS CREDITICIOS 1992 

... ... 
· ~· . 

~%'>.. .. 
...~ .;, 

Na Sala de Xuntas do Consello de Administración da Caixa de Aforras Provincial de Pontevedro desenvolveuse o tradicional rolda de prenso poro dar canto dos resulto· 
dos económicos e sociois do Entidode, relativos oo exercicio de 1992. Estivo dirixido polo Presidente do Institución don Manuel Campos Villorino e polo Director Xerol, 
don Carlos Velasco Garrido, o quen acompañaban outros Conselleiros e Directivos da Institución. 

RECURSOS ALLEOS 

A Caixa de Pontevedra acada os 11 S.903 millóns de pta. en recursos alleos. 

Cun crecemenlo de 14.617 millóns de pta. o Coixo conseguiu o moior da súo histo
rio, feito que odquire oíndo moior relevancia dados as circunstancias económicas 
octuois. O saldo de aforro depositado polos seus clientes ocércase oos 116.000 mi
llóns de pta ., cunho laxa de aumento do 14,43%, crecendo por ri bo da media resul
tante do Federación Galega e Confederación de Caixos de Aforro de España. 

INVESTIMENTO CREDITICIO 

No mesmo ton de desenvolvemento que en Recursos Alle0s manlense o crecemento 
da Institución en móis de 87.000 millóns en investimenlos crediticios, senda os seus 
compoñentes do 85% no sector privado e o 15% no sector público. 

-Crecemenlo: 11 .543 
·laxo: 15,2% 
-Saldo oo 31 de decembro: 87.490 millóns de pta. 

A carteira de efectos, con 17.432 mil lóns de pta., obtén un crecemenlo do 29,7% 

ESTRANXEIRO 

~n Comercio E.~ter ior efectuóronse ,800 operacións de cobromentos e pogamentos 
de EXPORTACIONS E IMPORTACIONS por un contravalor de 1.500 millóns de pta. 

En Financiacións de dislinÍas operacións olconzouse un saldo a final de ano de 
2.327 mil lóns de pta. nun total de 85 operacións. 

Os cobramenlos procedentes doulros países europeos por conceptos non comercia is 
chegaron aos 2.807 millóns de pta. cun total de 23 .083 operacións. 

En compra/vendo de bi lletes e travellers por turismo supérense os 1.547 millóns de 
pta . e un total de 21 .200 operacións. 

En pegamentos oo eslranxeiro acadáronse os 1.040 millóns de pta. e un total de de 
1.995 operacións. 

Negociouse divisa por canta de diferentes clientes nun total de 1.684 millóns e su
perando os 9.000 efectos tomados. 

OUTROS SERVICIOS FINANCEIROS 

Ademais de destacar a implantación de solucións informáticas de gran importancia, 
subliñar o IV Emisión de Obrigacións Subordinadas por importe de 650 millóns de 
pta . e a IX Emisión de Cédulas Hipotecarios por 4.000 millóns de pta. 

O movemento das tarxetas de crédito en comercios fo¡ en 1992 da seguinte forma: 

-Operocións no ano: l O 1.214 
-Volume: 1.447 millóns de pta. 

T arxetas Visa e Caixa Ami o 
- O¡eracións rea iza as nos 69 caixeiros automáticos: 1.645.000 por un importe 
de 2.944 millóns de pta. 

EXPANSION 

Modernizóronse por tronslodo de local: os oficinas de García Combo en Ponteve
dro e a sucursal da Estrado. Encóntrcnse o ri tmo avanzado os instalocións próx~ 
mas o inaugurar no provincia de Lugo, ubicadas nos concellos de Vilolba e Man-

. forte de Lemos. 

COEFICIENTE DE GARANTIA 

A Caixo de Ponlevedro continúo o cubrir por ribo do regulación españolo o morxe 
de solvencia, con sensible mellorío o partir de 1993 por implantación do esixencio 
do Comunidode Económico Europeo. 

OBRA SOCIO-CULTURAL . 

Continuaron as intensas occións de promoción socio-cultural do Ca ixa, a través 
dos seus Centros propios repartidos polo xeogrofío pontevedresa sendo igual
mente de destocar o ampla lorefo formativa a través dos Aulas de Estudios Pro
fesiona is, onde se realizan cursos de form ación e extensión cultural por toda o 
xeogro fía ga lega . A Aula Móbil de Culturo segue volcado en colaborar cas 
cen tros culturois e educativos galegas o través das súos dife rentes campañas 
de divulgación e coñecemento da C.E.E. e o Comiño de Santiago. Unho cifro 
cercana oo centenar de miles de perseos foron usuarios e usufructuarios de to
da a grande larefa levada a ca bo polos Centros de acción social e cultural do 
Ca ixa. 

, CONVENIOS · 

Foron varios os convenios de cooperación social en réxime de tipos de interese pre
ferencial en concesión de créditos para vivendas sociais, pemes e outros, realizados 
con diversos organismos concertados: Administración, Xunta de Galicia e Adm inis
tración Local. 

Convenio de colaboración coas caixas do sur 

Segue o seu desenvolvemenlo o protocolo de colaboración entre a Ca ixa de Ponte
vedra, Caixavigo e Caixa Ourense de acordo coa plan ificación efectuada con anle
rioridode e que conduciu ao termo de 1992 con diversos traballos compartidos e a 
entrega inminente do estudio CIU (Centro Informático Unico) . 

AUDITORIA . 

Como en anos anteriores, e segundo o resultado do informe e criterio dos auditores, 
a Coixa encónlrase nunho situación patrimon ial e económica limpa e sen obxección 
ningunha. 

· · BENEFICIO NETO 

A Coixo tivo un grande resultado na súa canto de explotación, con l .335 millóns, 
que supera a 1991 nun 11 ,06%. 

CASH. FLOW 

Un total de 2.860 millóns de pta. equivalente ao 2,25% sobre balance medio, que 
supón un crecemento a respecto de 1991 do 41,43%. Fíxose durante o exercicio o 
dotación de 1.467 millóns de pta. para pensións e insolvencia . 

ANO 1992 ANO 1991 

INVESTIMENTOS CREDITICIOS 1992 BENEFICIO NETO 1992 CASH FLOW 1992 
.·.·: 

90.000 
·:· 

1.200 
85.000 1.000 l .000 

80.000 
800 1.500 

600 
1.000 

75.000 400 
500 

200 
70.000 o 

· CAIXA DE PONTEVEDRA 



GALIZA E MUNDO NQ556-11DEF¿B~~~~~i;: 9 
--------- ------ ------------------

VIOLÉNCIA SEXISTA 

A maioria dos cursos céntranse en que a muller gañe confianza en si mesma 

Autodefensa contra as agresións sexuais 
• MANUEL VEIGA 

Fitar aos olios do 
agresor e non poñerse 
nervosa son os 
principais consellos de 
autodefensa para 
mulleres. "Alguns 
pensan que nos irnos 
dedicar a andar por aí a 
tortas ou que nos 
queremos convertir en 
rambos, pero non se 
trata de tal, senón de 
evitar ou de sair o 
mellor posíbel dunha 
agresión", sinala Elvira 
Verea da Coordinadora 
Feminista Donicela de 
Vigo, organización que 
o pasado mes de Abril 
organizou cursos de 
autodefensa contra as 
agresións. "A clave está 
en mellorar a 
autoestima", engade. 

Vitória lglésias, unha das porta
voces da Coordinadora Feminis
ta Donice/a recoñece que ela 
mesma tiña algunhas reticéncias 
ao curso. -Despois vin que non. 
Pero é certo que moitas mulle
res amasaban perxuícios . De
ciannos que se queriamos em
pezar a labazadas". A Elvira Ve
rea, un rapaz díxolle que el tiña 
cinto negro e que o saber karate 
non impediria que as mulleres 
fosen agredidas. -"Eu díxenlle, 
sinala Elvira, que non se trataba 
diso, que non era para combater 
senón para evitar unha agresión 
ou para que causara o menor 
dano posíbel. Non queremos ser 
Rambos, entre outras razóns 
porque non queremos imitar mo
delos de violéncia masculina. De 
feíto, o principal dos cursos non 
son as técnicas, senón que a 
muller gañe confianza, que non 
pense sempre que o home por 
ser home é superior e que a ela 
non lle queda máis recurso que 
a impoténcia". 

Non autoculpabilizarse 

"O primeiro paso é non autocul
pabilizarse - sinala Vitória lglé
sias- . Moitas mulleres din :a 
quen se lle ocurre ir por ese sí
tio ou claro, pasoume por facer 
dedo. A responsabilidade non é 
nosa, nós somos as vítimas. 
Ainda que iso non quita que de
bamos ser prudentes, sen re
nunciar ao dereito a sair ou a ir 
pola rua de noite". 

Elvira Verea aponta ademais 
que non se pode basar a loita 
contra as agresións sexuais na 
xustícia e nas condeas. "Tamén 
hai que tratar de evitalas, con
vecerse de que non sempre son 
algo irremediábel. Hai que falar, 
explicarse, e se é necesário de
fenderse, non deixarse dominar 
polo medo". 

Nalguns ximnásios oferécense 
xa cursos específicos para mu
lleres . "Teñen conciéncia de 
que as mulleres corren máis pe
rigo -aponta Vitória lglésias
pero nós tacemos fincapé na 

A base da seguridade está en perder o medo. 

autoestima". A policía ten ta
mén realizado campañas nas 
que se contempla a autodefen
sa. "Non nós gustaron algunhas 

cousas como dicer non saias 
soia ou non vaias por sítios mal 
afumados porque iso é culpabili
zar á muller, pero outros conse-

As chaves ben agarradas entre os dedos poden servir de arma defensiva. 

FOTOGRAFIAS: ANXO IGLESIAS 

llos estaban ben". 

Os grupos que organizan cursos 
de autodefensa lembran que en 
contra do que se pensa as agre
sións non se producen necesa
riamente en campos alonxados 
ou por persoas descoñecidas. 
Unha gran parte son no próprio 
bairro, por veciños ou coñecidos 

'1 ndo nun coche 
resulta moi útil 
empezar a tirar 
obxetos pala 
xanela' 

que saben os pasos e os costu
mes da posíbel vítima. 

O xeito de andar 

Alguns dos consellos ante unha 
· posíbel agresión son tan sim
ples como titar aos ollas do po
s íbel agresor ou berrar "lume, 
lume" se hai xente perta. As or
ganizadoras de cursos -unha 
prática moito máis extendida en 
paises como Alemaña ou Holan
da- observan que a maioria das 
mulleres viviron algunha expe
riéncia de agresión ou coñecen 
casos de cerca. "Nos cursos 
daste canta -sinala Elvira Ve
rea- de que a falta de confianza 
nótasenos no xeito de andar, 
irnos por aí apoucadas e iso é 
darlle forzas ao agresor. Non se 
trata de que vaiamos de chulas 
cu pegando berros como tan as 
veces os homes, senón sim
plesmente de gañar seguridade 
e ser capaces de dicer o que 
queremos, controlando o naso 
corpo e os nasos temores. A 
proba é que ás veces non só 
non sabemos dar unha patada, 
senón que mesmo non nos atre
vemos a discutir, a dar unha ne
gativa clara, a mostrar a nasa 
posición, iso son rasgos do 
complexo de inferioridade". 

Sen armas 

Existen modos moi pouco vio
lentos de defenderse da violén
cia. Nestes cursos non se acon
sella utilizar armas, como nava
llas ou similares. "Son perigosas 
e poden voltarse contra ti -afir
ma Vitória lglésias-. As veces, 
defenderse dun home que ven 
cunha navalla pódese facer bo
tándonlle enriba un abrigo que 
leves na man, con iso despistalo 
e dache tempo a fuxir. Indo nun 
coche, se o condutor non te 
quere parar, resulta moi útil em
pezar a tirar obxetos pola xane-
1 a, fitas ou a documentación. 
Cando vas botar o lixo levas 
contigo as chaves que, ben co
llidas entre os dedos, pódense 
convertir nun arma defensiva. 
Tamén hai que pensar se viven 
viciños perto que poidan ouvir e 
non ter medo ao rídiculo. Por 
exemplo se vas no autobús e al
g uén se está pasando debes 
decirllo cu distanciarse ou be
rrar se é necesário. Moitos ho
mes retroceden ao ver actitudes 
de seguridade". 

Tamén é posíbel aprender tru
cos sinxelos cu chaves que ve
ñen do iudo e do karate que re
sultan moi efectivos. 

Solidariedade 
e obsesión 

As organizadoras de cursos de 
autodefensa coidan que estes po
den servir tamén para incremen
tar a solidariedade entre as mulle
res. "O que non queremos -sina
lan- é que as agresións se con
vi rtan nun motivo de obsesión. 
Non se trata de condicionar a vida 
pensando sempre niso. Pero o 
certo é que as agresións están eí. 
Cando unha conduce, sabe que 
deber reducir a velocidade nos 
cruces, por razóns de seguridade, 
iso non quere dicer que se obse
sione ou que ,deixe de disfroitar 
conducindo. E semente algo co 
que ten que contar''.+ 



CRISE NO NAVAL GALEGO 

A imposibilidade de conseguir créditos impede a construción de barcos 

O naval desapareceu como sector 
• HORÁCIO VIXANDE 

Dos 23.000 
traballadores que 
o sector naval 
gal ego tiña no 
ano 84 na 
actualidade 
qu.edan 7.300, 
lago dunha 
primeira 
reconversión, 
unhas medidas 
especiais, que 
tiveron os 
mesmos efeitos, 
e un 
estrangu lamento 
do sector a última 
hora, concretado 
na eliminación 
dos créditos á 
exportación. 
Mesmo para un 
país no que 
reconversión 

Estaleiros de Vigo. As exudas á construción naval son na Alemaña do 36%, aqui do 13%. 
significa 
desmantelamento o 
saldo é negativo. 
Asean, Varadeiros 
Chas, estaleiros Orge 
Leirós e Astano foron 
pechados pala crise. 
Bazán unicamente 
construe barcos 
militares. O resto 
apenas ten carga de 
traballo por falta de 
liquidez. 

"O naval desapareceu como 
sector -asegura Manuel Currás 
Meira, da CXTG/CIG-, ainda 
que non pechou. Para o 93 ten 
unha carga de traballo de 3.276 
toneladas, o que ven equivaler 

a un barco mediano". 

Para Meira un desacorde entre 
os ministérios de lndústria e 
Economia provoca a posta en 
marcha dun mecanismo que im
posbilita a construción naval. Os 
créditos Cari, de garantia recí
proca para a importación e ex
portación,empréstimos brandos 
imprescindíbeis para financiar a 
construción dos barcos, foron 
eliminados por Economia o pa
sado 30 de Decembro através 
da publicación dunha orde no 
BOE, xusto dez dias despois de 
o Ministro de lndústria se com
prometer a asinar un destes cré
ditos para facer un buque. Des
de Xuño a Administtración non 
asinaba empréstimos deste tipo. 

"É unha forma de as empresas 
pecharen sós, sen intervención 
do Governo, que unicamente as 

asfixia economicamente ao pro
vocarlle o disparo dos gastos fi
nancie iros", protesta Manuel 
Currás Meira. 

Perda 
de mercados 

O Estado español ocupaba o 
cuarto lugar mundial na constru
ci ón de buques , acaparaba o 
4,5% da demanda mundial e o 
17% da dos estados da OCDE. 
No 91 o pasto era o 18 e na ac
tualidade recolle o 1 % da deman
da europea. A demanda interna 
desapareceu pala inexisténcia 
dun plano de frota que reconvirta 
un millón de toneladas de barcos 
pesqueiros, como hai vários anos 
que se ven anunciando. 

"Non se pode falar da compe
téncia da Asia e outras partes 

do globo como factor que actue 
na crise -explica Manuel Currás 
Meira-, porque non hai tal com
peténcia. Desde sempre esas 
áreas acapararon o 80% do 
mercado mundial, e o resto es
taba ~qui. Europa demanda bar
cos dunha calidade moi superior 
á do resto, e a nasa produción 
satisfacia esa demanda, non asi 
a construción naval na Asia, que 
é de piar calidade, para merca
dos non tan exixentes". 

Os estaleiros galegas tiñan unha 
carteira de pedidos de 25 bu
ques para o 93, pero a falta de 
créditos Cari provocou o desvio 
destes á Alemaña e á Holanda, 
que se están a facer co mercado 
galega. Unha nota a ter en can
ta: as axudas á construción na
val son, na Alemaña, do 36% e 
de concesión imediata, aqui son 
do 13% e chegan con un ano 

de retraso. 

O naval gale
ga, tomado no 
conxunto do 
Estado espa
ñol, distíngue
se porque su
porto u unha 
redución ain
da máis drásti
ca que o res
to, se desde o 
84 no Estado 
houbo unha 
redución do 
50%, na Gali
za chegou até 
o 63,4%, co 
agravante do 
peche de As
ean e Astano. 

"Somos cons
cientes de que 
esta cuestión 
sobrepasa as 
competéncias 
da Xunta -ex
plica Meira- , 
pero pretende
mos que Fraga 
se involucre e 
que considere 
a este como 
un problema 
nacional. Os 

ANXO IGLESIAS tres sectores 
básicos da na

sa economia, agro, mar e naval, 
están a ser desmantelados. Os 
decretos da Xunta de axuda á 
construción naval foron recorri
dos polo Governo central e anu
lados pala Tribunal Constitucio
nal. Asi ternos unha profunda cri
se económica da que compre 
sair e para facelo é precisa a or
ganización para se enfrentar ao 
Governo e demandar solucións, 
mais só hai un sector quesexa 
quen de abandeirar esta loita: o 
naval, que dispón de capacidade 
reivindicativa para ser a ponta de 
lanza". 

As mobilizacións organizadas 
polos sindicatos a pasada sema
na foron unha primeira mostra 
do que ha vir; neste sentido as 
centrais sindicais adiantaron que 
endurecerán os mecanismos rei
vindicativos, mália polo momen
to non concretaren nada. • 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Ascon: emblema da crise 
Lorenzo Fernández Carrera vi
veu de parto a crise do naval 
galega. Desde os 14 anos -ten 
46- traballa neste sector. Aos 
28 entrou en Aseen, como tu
beiro naval, e permaneceu nel 
até o peche, no 83: "No 76, á 
marte do dono, Davila, Aseen 
foi comprado polo grupo Pérez 
Maura, tamén proprietário de 

Astilleros del Atlántico, en 
Santander. Foi unha operación 
dirixida por Roberto J. Slinyn. A 
estratéxia de Slinyn era afundir 
o estaleiro e provocou un con
flito no 78 que durou 9 meses e 
que se saldou con seis despe
dimentos e diversos castigos, 
daquela eu estaba no Comité 
de Empresa". 

Despois comezaron os primei
ros signos da reconversión, 
unha regulación de cen traba
lladores e o declive total até os 
traballadores iren parar aos 
Fundos de Promoción de Em
prego. Dos 1.600 traballadores 
de Aseen, máis os 1.000 das 
contratas asociadas, só 200 
atoparon recolocación através 

don Fundos. A maioria acce
deron a fórmulas de auto-em
prego investindo a indeniza
ción por abandonar os Fun
dos, que comezou senda de 
800.000 pesetas e rematou 
sendo de 4 millóns. 

"Eu entrei en Vulcano o pri
meiro de Decembro do 87, 

botei ano e médio e volvin 
aos Fundos -conta Lorenzo 
Fernández-; dez meses des
pois entrei novamente en Vul
cano, onde continuei até ago
ra, un momento no que os do 
Comité estamos a negociar 
un Plano de baixas voluntá
rias para salvar a situación 
de crise".• 

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

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA 
•BE~ 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A Comisión da Axéncla Europea de Lfnguas menos Estendldas crltlcou a paslvldade da administración na galegulzaclón do 
enslno. Na lmaxe, alguns dos membros da Comisión durante a sua visita á A Nosa Terra ANXO IGLESIAS 

O Parlamento rexeita 
a modificación apoiada palas forzas nacionalistas 

A actual lei de normalización 
adica un 25o/o do seu texto 
a preservar o español 
• H.V. 

A disposición adicional 
da Proposición de lei 
para a modificación da 
Lei de Normalización 
Lingüística, que daba 
un prazo de dous anos 
para adoptar unha 
normativa única, e 
transitoriamente 
validaba as tres 
existentes, motivou que 
o deputado Alfredo 
Conde dixese que este 
aspecto era moi 
negativo para o galega 
e desviou o debate do 
fondo da cuestión. A 
proposición foi apoiada 
por BNG e PSG-EG, 
coa abstención de CG. 

A Proposición de lei de modifica
ción da vixente Lei de Normali
zación Lingüística, que a depu
tada do BNG Pilar García Negro 
apresentara perante a Mesa do 
Parlamento o pasado 11 de Abril 
de 1992, concluia o periodo de 
trámite chegando ao Parlamento 
o Mércores 1 O de Febreiro e era 
saudada tanto pela Mesa pela 
Normalización como pela Asso
ciac;om Galega da Ungua. 

Na exposición de motivos Gar
cía Negro argumentaba que a 
promulgación da lei en vigor, en 
Xuño do 83, "non se materiali
zou en froitos positivos para o 
idioma do país, en avances visf
beis na -sua presenza pública e 
social". A deputada explicaba 
que a Lei non estabelece prazos 
para o galego consolidarse nos 

distintos eidos sociais, que os 
seus mandatos non son claros e 
carecen de verdadeiro valor xu
rídico, está eivada por ter unha 
cuarta parte do seu texto adica
da a preservar o español, non é 
vinculante ao evitar fórmulas de 
auténtico compromiso xurídico e 
carece de obxectivos claros. En 
termos semellantes expresá
banse as duas organizacións da 
língua antes mencionadas. 

O texto alternativo dicia no pre
ámbulo que "o obxectivo final 
desta Proposición de lei é sentar 
as bases fundamentais para un
ha posterior homologación lin
güf stica da sociedade galega no 
seu idioma próprio. Na primeira 
etapa que contempla esta propo
sición de lei considérase que os 
direitos lingüísticos da nosa na
ción deben ampararse adecuada
mente para conseguir a recupe
ración dos usos donoso idioma". 

A proposición incluia a oficiali
dade do galega na Galiza e ga
rantia o seu uso en todos os 
ámbitos, abrigando ao seu uso 
exclusivo na administración lo
cal, provincial e autonómica. 

Un aspeto fundamental, que 
apenas era contemplado na leí 
do 83, o uso do idioma na admi
nistración de xustiza, aparecia 
plenamente tutelado no texto da 

A proposición 
obrigaba ao uso 
exclusivo do galega 
na adminsitración 
local, provincial e 
autonómica 

Proposición de lei. Neste senti
do facilitaba a galeguización dos 
xuízos e abrigaba á redacción 
en galega dos documentos e 
senténcias xudiciais, asi como 
os documentos públicos. 

No campo do ensino, a proposi
ción do BNG contemplaba un 
real proceso de galeguización, 
facilitando a sua implantación 
até chegar ao 50% no ensino 
secundário. 

En canto á normativa, as tres 
normas, do ILG, da AS-PG e 
AGAL, terian recoñecimento ofi
cial durante un período de dous 
anos, en tanto non se tiver unha 
normativa única e oficial, "elabo
rada a partir dos critérios lin
güísticos subministrados por 
esas entidades". 

Só BNG e PSG-EG 
votaron a favor 

No debate parlamentário, des
pois de García Negro defender 
a sua Proposición , o popular 
Fernando González Suárez ase
gurou que a Lei en vigor é un 
instrumento útil para a consoli
dación do idioma e anunciou o 
voto negativo do seu grupo á 
proposición do BNG. O deputa
do Alfredo Conde calificou de 
disparatada a Lei proposta por 
García Negro. Santos Oujo 
anunciou a abstención de CG e 
ofereceu a sua colaboración pa
ra elaborar unha proposta con
xunta e Domingo Merino, que 
votou a prol da proposición, ma
tizou o apoio a García Negro. 
Polo PSOE, Maria Xosé Porteiro 
asegurou que era unha aposta 
por un monolingüísmo contra o 
que está o PSOE. 

Pilar García Negro, ao remate 
do debate asegurou que nen 
PSOE nen PP están interesa
dos 'na modificación porque pre
tenden o control do país através 
do idioma.+ 

Os dous tércios 
dos australianos 
queren ·unha república 
"Perto dos dous tércios dos australianos son favorábeis a 
reemprazar á Raiña coa sua própria cabeza do Estado para o 
ano 2001", aseguran na edición do 31 de Xaneiro de GuARDIAN 
WEEKLY. 

"Unha nova sondaxe mostra que o 65 por canto da xente quer 
desbotar á Raiña, incluindo ao 49 por cen favorábel a 
reemprazar ao governador xeral, que representa á Raiña, por un 
presidente australiano, mentres agardan por un sistema federal 
de governo. Arredor dun 16 por canto preferiria o modelo 
presidencialista norte-americano", di o rotativo. 

"A sondaxe foi coñecida na véspera do Australia Day, cando o 
país celebraba a chegada dos primeiros colonos desde a 
Grande Bretaña máis ou menos hai 200 anos".• 

Entrevista a Chao Dobarro 
O militante do Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe, 
Manuel Chao Dobarro, despáchase a gasto contra o BNG e a 
FPG, nunha entrevista publicada no número da 2ª quincena de 
Xaneiro do periódico A PENEIRA. 

"O Bloque, levado por unha direción captada cada vez máis polo 
poder real da España vaise integrando nas institucións 
derivadas ( ... )da Constitución e do .marco estatutário, negación 
rotunda da nosa soberania nacional; este BNG ( ... )ven de seguir 
o camiño dun PNV ou dunha CiU, se ben lle falta o compoñente 
esencial económico-burgués que non posue o noso povo como 
clase nacional. Da FPG é preciso salientar que participaron( ... ) 
na sua criazón moitas das honestas persoas que hoxe están na 
APU, o que aconteceu aqui foi que os do PCLN serviron como 
ratas traidoras ao pior dos poderes da España para liquidar ao 
EGPGC", di Chao Dobarro. 

A respeito da división no seo desta organización, Chao Dobarro 
afirma que "na actualidade ficamos nove presos independentistas 
galegos; xa que hai cinco máis que tamén pretenden agachar a 
sua derrota moral,( ... ) entón eses cinco optaran poJa deserción e 
a auto-exclusión, que tampouco é nada estraño".+ 

O fin do milénio e nós 
"Quen o teria dito? Tres anos depois da caída do muro de Berlin, 
o mundo capitalista enfréntase á sua própria crise. Lonxe de ter 
iniciado unha era de paz e prosperidade, a salvo da 
competéncia militar, económica e política que representou o 

Neoliberalismo: el final del camino 
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de la crisis 
mundial 
H11n1.rn11¡11"''"' 'º 
1mpo."rt1 .... 
•"•l•Jn, 

"socialismo real", 
Ocidente atópase 
sumido nun marasmo 
cuxa primeira 
consecuéncia é o 
cuestionamento do 
modelo neoliberal 
triunfante na década 
dos 80. Por todas 
partes, desde os 
Estados Unidos ao 
Uruguai, desde os 
países do Leste á 
Europa de Maastricht, 
a economia do luxo e 
a miséria, do 
enriquecimento rápido 
e a pobreza crecente, 
dos industriais 
millonários e as 
indústrias en quebra, 
dos banqueiro·s 
pletóricos e os 
Estados pobres 

escorrega, fai água, pon ao mundo ao borde do caos e a 
desesperación". Asi comeza o artigo de Carlos Gabetta en 
CUATRO SEMANAS y LE MONDE DIPLOMATIQUE, unha nova 
publicación que o próprio Gabetta dirixe. 

"Non ternos "solucións" -conclue Gabetta-, nen a petuláncia de 
pretendelo. Só propomos rexeitar a opción entre o mao e o pior, o 
posibilismo dimitente, o final da história e o soño da razón. Para 
iso, tentamos proporcionar un espazo de análise concreta afastado 
dos tópicos dos meios; unha temática e unha visión da realidade 
acorde cos intereses e expectativas do público castellano-parlante 
esparexido no imenso expaz9 do Estado español, América Latina, 
América do Norte, Europa e Africa".t 
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CONSTRUCIÓN E MEIO AMBIENTE 

A notícia de impacto coincide coa aparición da Edición de Arousa do xornal Faro de Vigo 

Pais Ferrín, portavoz da empresa Cortegada, S.A., 
relanza o debate sobre a urbanización da llla 
• XOSÉ CASTRO RATON/VILAGARCIA rrespóndelle 

ás autorida
des", e non a 
empresa. 

Pais Ferrín 
mantén a po
sición da em
presa, ao en
tender que "o 
p 1lano de ur
banización 
non prescre
be u, porque 
non pudemos 
edificar", con
trariando os 
acordos mu
nicipais que 
por decisión 
plenária do 
Concello de Ecoloxistas ante Cortegada. 

Carril, ade
mais da 
cantidade 
que recebe
rian os que 
se visen 
afectad os 
palas pilas
tras" que 
construirían 
sobre as 
parcelas de 
marisqueo 
actual. Ante 
esta afirma
ción, seco
tres da con
traria de 
Carril em
prazan ao 

J.L. ABALONOZ NOTICIAS portavoz de 

que, pésie a ser considerado 
abusivo polos mesmos partidá
rios. Surpende tamén a preten
sión de "acondicionar catro 
praias no litoral" que segundo 
portavoces dos viciños seria 
"impresentábel, toda vez que o 
litoral é propriedade pública, de 
disfrute xeral". 

A reaparición dun 
proxecto urbanizador para 
a illa de Cort,egada, unha 
vez 1que o tal fora 
descartado pol1a oposición 
de viciños, surpr,endeu 
aos cidadáns de 
Virlagarcia o pasado 2 de 
IFebreiro. Pais Ferrín, 
accionista e portavoz da 
empresa Cortegada S.A. 
atacou duramente aos 
responsábeis municipais, 
mariscadores de Carril e á 
Comisión Viciñal Pro
Cortegada. A polémica foi 
servida, en forma de 
entrevista, no primeiro 
número da edición 
arousana de Faro de Vigo 
que así lograba unha 
notícia de impacto. 

Pais Ferrín, accionista e porta
voz da empresa Cortegada 
S.A., responsábel do proxecto 
urbanístico que pretende o in
vestimento de 10.000 millóns de 
pesetas, ataca dura e acida
mente a quen considera respon
s áb el da polémica desatada 
arredor do proxecto de urbani
zar esta illa, especialmente aos 
responsábeis municipais, maris
cadores de Carril e a Comisión 
Viciña Pro-Cortegada, a quen 
califica de culpábeis da parálise 
na execución do plan de Corte
gada. Pais Ferrín desvía a res
ponsabilidade de informar ao 
entender que "o labor de clarifi
car ante a opinión cidadá se é 
ou non de interese público, ca-

Vilagarcia entanden que, ao non 
cumprirse o prazo fixado no 
convénio pactado coa urbaniza
dora, este quedou sen efeito e, 
mentres non se acorde outra 
causa ao respeito, a llla de Cor
tegada "é solo non urbanizábel", 
a todos os eteitos -afirmación 
que con posterioridade ás de
claracións comentadas riteraria 
o alcalde, Xabier Gago-. Á sua 
vez a Xunta da Galiza declarou 
Cortegada espazo de "Especial 
Protección", teito que deixa o fu
turo de Cortega ao critério vin
culante da COTOP, decisións 
xurídicas que o portavoz da em
presa entende que "non nos 
afectan", consideración que fai 
extensiva ás limitacións· deriva
das da aplicación da actual Leí 
de Costas, afirmando ter recorri
do "ad cautelam" ambas dispo
sicións, defendidas en base a 
dispar dun prévio plan parcial. 

llla, País Fer.rín afirma dispar 
dun informe feíto polo Presiden
te da Académia de Ciéncias, 
Viéitez Cortizo, no que dictami
naria que en Cortegada "non hai 
nada con valor desde o ponto 
de vista de tisioloxia vexetal, e 
desde o ponto de vista da fauna 
só ratas", atacando virulenta
mente a Comisión Pro-Cortega
da di, por ecoloxistas "deses 
que traían de Montarte porque 
de Vilagarcia non son" ao tempo 
que considera "tontarias" a de
fensa que fai a Sociedade Gale
ga de História Natural do bos
que de loureiro. 

Cortegada 
S.A. a dar publicamente os ne
mes de quen supostamente ne
gociaron esta contraprestación 
ao tempo que reiteran a sua 
oposición a construción da pon
te que permitira o acceso a Cor
tegada. A protavoz dos viciños 
de Carril, Rosa Maneiro afirma 
que "a oposición á urbanización 
de Cortegada entre os viciños é 
clara, non irnos permitir a cons
trución desta ponte que vai ata
car ao meio de vida que ternos: 
os nasos bancos marisqueiros". 

Acondicionar prais 
e pazo para don Juan 

Pendente a revisión do Plano 
Xeral de Urbanismo de Vilagar
cia, única via que permitira a 
execución do proxecto Cortega
da S.A., para diferentes fontes 
consultadas, a publicación da 
entrevista a Pais Ferrín, sen 
desmerecer o valor xornalístico 
que ten, estaria "orquestrada por 
este para presionar", ben na di
rección de forzar o apoio ao en
foque que defenden alguns car
gos municiais do PSOE de viabi
lizar unha "urbanziación branda", 
ben na dirección que apontara o 
Conselleiro Xosé Guiña ao de
clarar que Cortegada S.A. pre
tendia 5.000 millóns de pesetas 
pala venda da illa, afirmación es
ta que País Ferrín desminte con
tundentemente na entrevista ci
tada ao sentenciar como solu
ción que "estamos dispostos a 
dialogar, pero non a reducir o 
proxecto inicial", se ben pratica
mente todas as fontes consulta
das eren que é inviábel. 

A oposición viciñal , que defende 
a utilidade pública de Cortegada 
como parque natural, esá dis
posta a librar unha dura batalla 
para impedir "esta atrocidade 
urbanística" ao tempo que o 
portavoz municipal do BNG , 
Carlos Méndez, ponta de lanza 
da oposición ao proxecto, afirma 
que, se Cortegada S.A. ere que 
pode executar este proxecto , 
"lévaa clara". • 

Frente á defensa férrea dos va
lores ecolóxicos que contén a 

Sobre o conflito desatado cos 
mariscadores de Carril polo pro
xecto de construción da potne 
que uniria a Cortegada, Pais Fe
rrí n afirma que tiveron "unha 
xuntanza no local do PSOE con 
políticos locais deste partido e 
alguns mariscadores. Pedíron
nos un millón de pesetas para 
cada un dos mariscadores de 

Sen embargo, na información 
xornalística que ven de actuali
zar esta longa polémica que, 
tras dez anos, segue vixente en 
Vilagarcia, o avogado Pais Fe
rr~n. en representación de Cor
tegada S.A. apresenta activa
mente a defensa do proxecto 
de urbanización da illa, tal como 
foi concebido orixinalmente e 

CONGRESO DO pp 

O PPG SEG UE A SER FRAGA 
Da presenza galega no congreso do Par
tido Popular en Madrid déronse moitas 
versións. Aquí analísase o papel do PP 
na Galiza no conxunto do partido e as 
suas posicións neste lanzamento eleito
ral de José María Aznar. 

Cambiaron a gaivota enfilando o seu voo 
cara a Moncloa como se fose unha pam
ba mensaxeira á que tratan de amestrar 
repetíndolle continuamente: "chegaremos 
ao Governo, chegaremos ao Governo, 
seguro que chegaremos ao Governo". 
(José María Aznar, vítima de tanto auto
convencimento, repite tres veces calquer 
idea, por simples que sexa). No congreso 
do PP estudaron o itinerário a seguir. 
Deixaron claro que habia que desgastar 
ao PSOE rabuñando todos os días nas 
lagañas da corrupción. Pero,no ceu azul, 
alá ao lonxe, detectaron as ''turbuléncias 
nacionalistas" e até rexionalistas quepo
dian cansar o veo eleitoral e facer que se 
quedase nun simples revoar palas distin
tas circunscricións eleitorais, sen conse
guir a maioria, polo que decidiron facer 
oferendas eleitorais. 

Para poder chegar á presidéncia do Go
verno Aznar ten que conseguir superar 
en Euskadi e Catalunya a barreira do 
16,5 por cento dos votos (teito da UCD), 
algo que, nas actuais circunstáncias se-

A.EIRÉ 

mella case imposíbel, sobretodo se te
rnos en canta que nos últimos comícios 
só acadou entre as duas nacións seis 
deputados. 

O caso da Galiza é outro. O PP está aqui 
no teito eleitoral, un ou dous deputados 
arriba cu abaixo. A intención e a prome
sa dalguns sectores do partido na Galiza 
era utilizar este congreso a nível estatal 
para garantir unha certa autonomia parti
dária e comezar a formación do PPG, pa
ra asi atraer os votos galeguistas e tron
char calquer intento sério de configurar 
unha direita nacionalista. 

Estas teses sairon amplamente derrota
das, tanto que nen sequer Guiña nen 
Saltar taren capaces de debatelas aber
tamente. O PP na Galiza seguirá coa au
tonomía que queira apontarse Fraga lri
barne. O Secretário Xeral na Galiza, Xo
sé Guiña, entrou na Executiva como De
legado de Fraga, polo que está atado pa
ra facer a sua própria política, tendo que 
contentarse con ser a voz do Patrón, 
máis ou menos fiel. 

Terá o apoio de Maria Xesus Sáinz, ainda 
que esta entrou pala cuota das 
mulleres.Fálase doutros tres representan
tes galegas. Romay Beccaría,supervisando 
as listas eleitorais, é máis un contrincante 

de Guiña Crespo ca un apoio e mesmo vai 
condicionar as próprias listas na Galiza. 

A outra persoa que vai condicionar a an
dadura minimamente autónoma do PP 
na Galiza será Mariano Rajoy. Un home 
da equipa de Aznar, con escaso aprécio 
pala autonomia e rival directo de Guiña 
en Pontevedra. Otero Novás, a quen Ca
charro ten relegado como deputado por 
Zamora é o quinto galega na cúpula cen
trista (o mesmo número que Andalucía, 
por exemplo, no que o PP ten escasa im
plantación), pero contrário tamén ás te
ses máis autonomistas. 

Como avance, o sector galega do PP po
de apresentar a aprobación case unáni
me da proposta de Administración Unica. 
Esta foi a cuota que Aznar lle tivo que 
pagar a Fraga para tela arreciado e foi 
máis unha imposición subreptícia que un
ha aceitación por parte da equipa dirixen
te do PP. Pero, se alguén dubidaba da 
catadura desta P,roposta, neste congreso 
quedou claro: "E unha proposta antina
cionalista", atirmou Mariano Rajoy coa ro
tundidade que o caracteriza.A oposición 
de Fernando Suárez é testemuñal, atado 
como está polo seu traxe de muller lucido 
en Estrasburgo. 

Tamén se tentou apresentar como un fito 

da presenza galega a inclusión da "dobre 
vía" férreadeica Montarte no programa 
eleitoral do PP. Este proxecto xa aparece 
tamén non só en programas eleitorais do 
PSOE, senón que é unha das actuacións 
a longo prazo que ten programadas o Mi
nistério. Dias antes desde as beiras de 
Guiña tora filtrado comenentemente que 
o PP relegaba no seu programa ao "tren 
galega". Dous días despois un Guiña, 
que nen sequer defendeu a alternativa, 
aparecía como o gran vencedor ao "lo
grar" incluir as mellaras deica Montarte. 

O congreso do PP acordou tamén impar 
unha série de incompatibilidades aos car
gos eleitos. Algunhas xa foron recollidas 
na Leí eleitoral galega, pero hai outras 
disposicións que tan rosmar a moitos pe
piños galegas. A primeira é a declaración 
de bens antes de ser candidato. A se
gunda a dimisión de todos aqueles car
gos públicos imersos nun proceso de 
prevaricación. De cumprirse esta disposi
ción terian que dimitir 15 altos cargos do 
PP galega, e un dos próximos poderia 
ser o próprio Guiña Crespo, xunto con 
César Mera, pala denúncia efectuada po
lo BNG na Deputación pontevedresa. 
Ainda que estas disposicións semellan 
non ser máis que pirotécnia eleitoral 
mentres segue Hormaechea na presidén
cia de Oantábria. • 



OS POLACOS ·· 
CÁMBIAN MOSCOVA POR ROMA 

XuuoRms 

Polónia avanza decididamente cara o Es
tado Papacrático. A ofensiva do integris
mo católico está en pleno apoxeo: a par
tir de agora, por imperativo legal, as tele
visións, públicas e privadas, deberán res
peitar os valores cristiáns: o aborto, ini
cialmente restrinxido, está en vias de ser 
drasticamente limitado; e, claro está, ao 
amparo do proceso de privatitación pug
nan pala recuperación das suas antigas 
posesións patrimoniais. O seu reino 1a
mén e deste mundo. 

Woitila non 
recoñeceu 
ainda a sua 
organización 
sindical, a 
Associazione 
de Dipendenti 
Laici Vatica
ni? Poderia 
medira. 

Estará ao tanto Walesa de 
que Woitila non recoñeceu 
ainda a sua organización 
sindical, a Associazione de 
Dipendenti Laici Vaticani? 

Cando o 
Consello de 
Seguridade 
das Nacións 
Unidas impul
sará unha 
acción de in
xeréncia hu
manitária pa
ra a sua 

A fin de cantas os polacos cam
biaron Moscova por Roma. Non 
poden vivar sen un expansionis
mo protector, sen unha sobera
nia limitada. A eclesiocrácia ou 
nomenclatura vaticana dirixe os 
fios da nova cruzada recatolizan
te. Até a médula, xa o dixo Rat
zinger, o Suslov papal, guardián 
da ortodóxia, quer dicer, do outro 
monopóllo da verdade que tan 
ben serve para ampliar a censu
ra, encobrir operacións criminais 
-como as auspiciadas desde o 
IOR por Marzlnkus- e mesmo 
para xustificar a represión de to
da disidéncia. Boff, Cardenal, 
etc., son outros tantos Sajarov. A 
Internacional Vaticana chega a 
todas par¡es e non deixa títere 
con cabeza. 

Estará ao tanto Walesa de que 
no Vaticano os representantes 
dos traballadores demitiron en 
bloca para protestar contra o fei
to de levar seta anos sen actuali
zar os salár ios? Saberá que 

Estamos ante o último Estado perfeita
mente totalitário que queda no Planeta. 

efectiva de
mocratización? De seguro que non habe
rla veto divino.• 

""" 
O MEL "A MONTANA" 

AUMENTO NATURAL POR EXCELENCIA 
Agora cun 20% de desconto enviando este boletín 

O me! é un producto alimenticio, natural, elaborado a 
partir do néctar das flores e doutros zumes das plantas. 

Cando o me! dos panais, das máis de 1.200 · 
colmeas situadas en montañas das provincias da 
Coruña e Lugo, se ~ae e envasa artesanalmente nas 
mellares condicións hixiénico-sanitarias, chega á súa 
casa sen sofrir ningunha alteración. Dado o seu 
riguroso proceso de extracción, decantación e 
envasado, MEL "A MONTAÑA" está acollido á 
denominación "Producto Galego de Calidade, Mel de 
Galicia". 

O mel "A MONTAÑA" e a súa comervación 

Este procesado do me! manteno como un alimento 
vivo, non esterilizado; por iso, co paso do tempo pode " 
cristalizar o que é garantla da súa pureza. Neste estado 
conserva todas as súas propiedades podéndose 
consumir así ou quentando só a cantidade a consumir 
ao baño maría. 

A cristalización é un proceso natural que nunca lle 
afecta aos meles industriais que son sometidos a altas 
temperaturas en procesos de homoxenización. 

Na casa pode conservarse ben á temperatura 
ambiente evitando a súa exposición continuada á luz. 
Nunca debe someterse a temperaturas superiores aos 
45° C. , circunstancia que altera a súa composición. 

Un mel de primeira na primeira cooperativa 
apicola que naceu e vive en galega. 

Caracteristicas alimentarias 
do mel A MONTAÑA 

Por tradición todos sabemos das moitas propiedades 
alimentarias e saudabeis do me!: a alimentación dos 
nenos e persoas deücadas, as dores de gorxa, as 
af eccións pulmonares, etc. Incluso a curación de feridas 
tanto internas como externas ... todo ten a súa 
expücación: o me! natural ten un grande poder 
bactericida. Xa os romanos aproveitaban esta 
propiedade para conservar peixe e outros alimentos; aos 
nasos devanceiros tampouco Hes traicionou a 
experiencia. Agora que sabemos todos iso sería absurdo 
non aproveitar un alimento tan completo na dieta diaria. 
A súa composición nutritiva fala po si soa. 
10 gramos de mel aportan: 
-300 calorías. 
-80 gramos de azucres simples. 
- 1,5 gramos de sales minerais. 
-5 mgs. de calcio. 
-3 mgs. de vitamina C. 
-0,8 mgs. de ferro. 
_-0,3 mgs. de protelnas. 
-vitaminas do complexo B. 

TARXETA DE PEDIMENTO 
Enviar á Cooperativa A QUEIROGA 

Rúa Vilanova, 43 baixo, 15500 Fene (A Coruña) 
Telf. (981) 34 03 02 

Tan natural coma ti. 

® 
UUEIROGA 

S. COOP. QUEIROGA 
CIF: F-15.220.239 

Caixa de 6 Kgs de MELA MONTAÑA ao prezo de 3.900 pta. 
(aplicado xa o 20% de desconto e cos portes pagos) 

Desexo recibir a cantidade de D caixas de 6 Kgs. 

NOME ....................................... APELIDOS ...... ................ ......... ....... ........ ........ ...... ... ..... ...... . 
ENDEREZO .............. ......... ................ ........ .... ... ... ................ ............... .............. .... ...... ........... . 
TELÉFONO ................................. POBOACIÓN ......... ......... ........ ........ ............... ...... .. ...... ...... . 

Forma de Pagamento: 
D Talón bancario adxunto D Ao recibo do pedimento O Pago domiciliadd1l 

(a nome de Cooperativa A Queiroga) 

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados: 

BANCO/CAIXA ......................... Nº CONTA/LIBRETA ......... ..... ............. .. .......... ..... ...... .. ...... . 
TITUl.AR DA CONTA/LIBRETA ......... ... ..... .. ... .. ... ........ ........ ....... ........ ........ ... ..... ...... .. ...... ..... . 
Nº SUCURSAL ...... ........ .. .......... POBOACIÓN ................... .. ...... ......... .... ... ... ... ... .... ... .. ... ...... . 
PROVINCIA .. .... ...... ...... ......... .... DATA ..... .. ...... .. .. .. ... .. ..... .... ... .. ... .. ......... .... ....... .. .. ... ....... .... . 

Atentamente 
(sinatura) 



VÉSPERA DE ELEICIÓNS 

Abel Caballero é deputado nas Cortes 
por Pontevedra, membro da executiva 

do PSOE e responsábel de política 
institucional do partido. Representa o 
que Montero Ríos para os libarais de 

1900: non ten cargo no esquema 
galega do PSdG-PSOE e apenas 
protagonismo pero si autoridade 

Abel Caballero 
'A economia galega 
está a aguantar 
moi ben' 

• G. LUCA DE TENA 

O grupo de Económicas de 
Compostela, do que vostede 
formaba parte, entrara no 
PSOE para darlle sentido auto
nómico. Agora, o PP aspira a 
se constituir como PPG; bas
cos e cataláns do PSOE govér
nanse con autonomia, pero o 
PSOE galego é oficialista. 

Tena xa; eu coido que· xa a ten, 
xa a ten. É significativo que vos
tede tale de PSOE cando de feíto 
tiña que dicer PSdG-PSOE. Que 
significa isto? Que o PSOE verté
brase en todo o Estado cunha fór
mula federalizada. Aqui hai unha 
federación que participa do pro
xecto do Estado ao tempo que 
estabelece con absoluta autono
mia o seu proxecto para este te
rritório. Coido que é unha fórmula 
de todo válida para estabelecer 
unhé! ligazón absoluta co territó
rio. E importante que desde cada 
nacionalidade e rexión contribua
m os para construir España. É 
máis importante talar de España 
e do conxunto do 
Estado. Xa ternos 
esa estrutura e 

nismo de cataláns e bascos? 

A mesma autonomia e capacida
de de estabelecimento de estraté
xia e táctica políti,ca do PSC tena 
o PSdG-PSOE. E causa de utili
zala. Eu coido que xa se fai. Cla
ro que a realidade da Galiza non 
é a mesma que a realidade do 
País Basca e Catalunya. 

De onde ven a impresión de 
que Fraga é mellor interlocutor 
para o Governo central do que 
foi González Laxe? 

Isa teria que respostalo vostede, 
que é quen o di. Pero dareille a 
miña opinión : Laxe fixo moitísimo 
por Galiza no seu governo. Fíxoo 
desde a perspectiva da coopera
ción e de non ter que demonstrar 
a diário a magnífica relación con 
Madrid. Tíñaa, de certo ; tiña ac
cesibilidade directa ao Presidente 
e vice-Presidente do Governo ; 
cónstame, porque eu era ministro 
daquela. Pola contra Fraga nece
sita arr.ogarse a capacidade de 
ser interlocutor. O que para nós 

era un feito, para 
Fraga é un mérito. 
Podemos falar do 

non é preciso fa
cer cámbios por
que estamos nun
ha función institu
cional correcta no 
ámbito do partido. 

'Galiza debe 

proxecto máis im
portante, que é o 
das autovías . A 
decisión de facer 
a obra e de incluir 
a autovia de Vigo, 
que non estaba 
no proxecto ini -Os deputados au

tonomistas do 
PSdG-PSOE pa
recen condena
dos a seren con
vidados mudos. 

Isa son as sensi
bilidades de den
tro d un partido , 
que dependen de 
quen constituen 
as maiorias e as 
minorias. Por riba, 
no PSOE non é 
nunca asi, porque 
todo o mundo é 
maioria e todo o 
mundo é minoria. 
Non somos un 
partido de corren
tes no que as mi
n ori as fican fara 
de xogo. Vostede 
talaba por exem
p lo de Ceferino 
Díaz, que está co
modamente cola
borando no marco 
da maioria do 
PSdG-PSOE, e 
teño constáncia 
diso. Todo o que 
pode transmitir 
desde a sua capa
cidade tanto el co
mo moitos militan
tes destas carac
terísticas, xa o 

contribuir na 
construción de 
España" 

'Q PSdG-PSOE 
: é tan autónomo 
1 

: como o PSC" 

'Os alcaldes 
non actuan como 
poder paralelo á 
Autonomía, nen 
coido que o 
pretendan" 

cial , tomouna sen
da Laxe presiden
te da Xunta. Plas
mouse agora, cer-
to. Pero unha au
tovía non é algo 
que se decida ho
xe e mañá se rea-
1 ice: cómprenlle 
proxectos , procu 
rar buracos no or-
z amento. lsto é 
doado de com 
probar nas heme-
rotecas. Pero que 
acontece? Que 
arredor do gover
no de Laxe ali
méntase a crenza 
de que non deu 
conseguido cou 
sa de Madrid. O 
proxecto inicial do 
gas cambiouse 
para incluir á Ga
liza, que non es-
taba. 

Os alcaldes 
mandan máis 

~ transmite. 
ü.i 
w 

Q Por que logo non 
~ ten o PSdG

=-..__,_-'-"'-_ __J ~ PSOE o protago-

'Q debate non 
debe centrarse 
sobre 
transferéncias. 
Fáleme das 
estradas que está 
a facer a Xunta" 

O proxecto do 
Eixo Atlántico 
que abandeira o 
PSdG-PSOE 
transcende a 
importáncia da 
representación 
política das ci
dades. O prota
gonismo políti
co dos alcaldes 
do PSdG-PSOE 
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é moito maior ca o dos depu
tados. 

Vaime permitir que cambie a cues
tión. Quen ten máis presenza polí
tica, calquer deputado catalán ou 
o alcalde de Barcelona? Quen ten 
máis presenza, calquer deputado 
de Madrid (que non sexa o presi
tjente do Governo) ou o alcalde? 
E obvio que o alcalde. Por que? 
Por múltiples razóns. No primeiro, 
porque os deputados non son xes
tores políticos senón representan
tes de xestión, os alcaldes xestio
nan. A xestión afecta directamente 
aos cidadáns que están en con
tacto imediato cos alcaldes. Se
gundo, os alcaldes son os inter
mediários naturais máis achega
dos aos cidadáns, isto é asi e é 
bon que sexa asi. É a cidadania 
quen o estabeleceu deste xeito. 
Aqui non se procurou fomentar es
te modelo político: resultou. Cando 
falamos de Ourense, A Coruña, 
Vigo, Santiago tocamos núcleos 
urbanos de importáncia. Aparte , 
no caso concreto da Galiza a pre
senza política do alcald,e da Coru
ña é moi importante. E o alcalde 
máis votado nunha cidade na de
mocrácia española, co 62 por cen
to dos votos. lsto ten que se plas
mar dalgun xeito. Tamén os depu
tados teñen presenza. E se por ri
ba de deputado es ministro, máis 
terás. Ao fin , que é o que sucede? 
Que a xestión dá presenza. Con 
isto non quera minimizar o papel 
político dos deputados que é im
portantísimo. 

O Eixo Atlántico poderia cons
tituirse ao final como unha au
tonomia paralela. 

Retírese á Coruña, Santiago e Vi
go? A representación destes tres 
alcaldes (e podemos incluir o de 
Ourense e outros) ten unha pre
senza política importante. Son os 
alcaldes das catro ou cinco cida
des galegas máis importantes. É 
abando natural que estes alcaldes 
teñan peso político. Pero cal é a 
cuestión? Que non exercen como 
grupo de cinco alcaldes. O de Vi
go, para Vigo e o da Coruña para 
A Coruña. Até o de agora non 
houbo formulac ión colectiva de
ses alcaldes no terreo que exceda 
precisamente o dos concellos. 

Que buraco ou nicho ve para a 
Galiza na división Internacional 
da produclón? 

O mesmo que para España. A 
Galiza é un território cunhas ca
pacidade de produción que van 
marchar ao unísono de España. 
A experiéncia demonstra que se 
España medra o cinco por cento 
Galiza tamén, máis ou menos, 
segundo a época. Non esqueza
mos que España está entre as 
dez poténcias económicas máis 
importantes do mundo. Portante 
Galiza está neste contexto. 

lso contradi o próprio discurso 
do PSdG-PSOE, que non lle ne
ga especificidade económica á 
Gal iza. 

Pero eu enfoco as cousas ao 
contrário do que vostede. Eu digo 
que unha parte do que faga Es
paña é o que faga Galiza. O de 
España é un aparello produtivo 
complexo no que hai especificida
des produtivas. Galiza polo tanto 
ten unha parte concreta e voste
de me pergunta cal vai ser. Eu di
go: primeiro que iremos todos ao 
mesmo ritmo; segundo, en que 
buracos? Pois é evidente que o 
espazo que vai ocupar España en 
termos xerais será o de tecnolo
xiaintermédia.Non ponta.Non so
mos os Estados Unidos nen a 
Alemaña,pero ternos unha capa-

cidade de incorporar tecnoloxiaen 
medianas empresas indo a gran
des. Ninguén debe intentar dicer 
cal vai ser. lso ten que decidilo a 
própria economía. 

Cando lle falan de competir co 
Norte, Latinoamérica di que un
ha carreira de esquerquenados 
contra xigantes non é carreira. 
A expresión ir ao mesmo ritmo 
lémbrame algo semellante. 

Non pretendia dicer isa. Non fale
rnos de carreiras. En termos glo
bais non vai suceder que España 
medre ao seis por cento e nin
guén fique descolgado. Vostede 
dime: seria bon que os territórios 
menos avanzados medrasen 
máis rápido. Sen dúbida. Hai que 
pedilo para a Galiza,Extremadu
ra,as Castel as ... Para isa están 
axudas territoriais, fundos rexio
nais etc. 

Nos sucesivos informes da Co
misión Europea sobre as re
xións aparece con toda clarida
de que a distáncia entre os de 
cabeza e os da cola medra a 
cada máis. 

Non é o caso da España nos últi
mos dez anos. 

Refírome á Galiza. 

O informe do Banco de Bilbao, 
abondo fidedigno, di que a distán
cia entre Galiza e a média acur
touse. Non abro unha discusión 
senón que dou un dado. Galiza, a 
nacionalidade, a autonomia cun
ha estrutura económica singular e 
identificábel reduciu esa distán
ci a. Que teñen que medrar a 
maior ritmo os territórios menos 
adiantados? Claro que si. Através 
de que mecanismos? Primeiro , 
abrir infra-estruturas que nunca ti
veron; segundo, con axudas con
cretas. Non só fundos de coesión 
senón territoriais que se apliquen 
a proxectos. lsto xa está en mar
cha. Chega? Polo de agora está 
a funcionar. 

Pero esa política faise a condi
ción de amortizar a povoación 
que vive do campo e o que se 
ataca non é economía atrasada 
senón socioloxia. É unha parte 
fundamental da cultura do país. 

Non se debe talar de agresión. 
En todo caso seria o sistema, que 
ten a sua própria vida económica. 
Que pasa coa agricultura na Gali
za? Que neste momento está a 
se defender moi ben . Hai tempo 
houbera unha terríbel polémica 
sabor as cuotas lácteas, na que o 
Partido Socialista mantiña unha 
opción. O tempodemonstrou que 
levabamos razón. Agora hai que 
tratar de estabelecerque as em
presas lácteas que fan os trans
formados estexan ligadas ao terri
tório. Niso apoiamos todos. Non 
só pala importáncia sociolóxica 
do campo senón porque efectiva
mente a Galiza ten unha estrutura 
produtiva moi singular no sector 
primário que eu coido que com
pre modernizar e axudar. Non me 
parece que estexa namente de 
ninguén facer agresión de nen
gunha clase contra ese modo 
económico, ainda que teña partes 
ineficientes. 

Parécelle ben a constitución 
dun grupo lácteo público?. 

Non me vou pronunciar. Pero ex
plícame: o que quero é un grupo 
lácteo eficaz, moderno e ben feito. 
Ben desenvolvido para que poda 
competir co que lle veña enriba. 
Non quera que en nengun mo
mento ese grupo lácteo poda es
tar ligado a intereses de produto-

'Que pasa coa 
agricultura na 
Galiza? Que neste 
momento está a se 
defender moi ben" 

'A indústria galega 
ten os problemas de 
todo o mundo. Non 
debemos botarnos 
as mans á cabeza e 
crer que estamos 
piar ca outros 
países" 

'Aconsellaria a un 
parado que fixese 
uns bons cursos de 
formación 
profisional e 
soubese manexar 
un ordenador" 

res que non sexan os de Cantá
bri a, Galiza e País Basca. Ten 
que ser importante, porque se non 
non compite. Existindo grupos lác
teos europeus potentísimos non 
podemos subsistir con grupos de 
territórios comaa Galiza, Astúries 
ou Cantábria. Cómprenos un que 
agrupe todo, porque vai ter que 
competir con grupos importantísi
mos. Por iso quera un grupo que 
sexa moderno e que non dependa 
de intereses de produtores de tora 
destes tres sítios. 

Que consello lle daria a un pa
rado de dezaoito anos? Por on
de lle diría que procurase un 
meio de vida? No campo, na 
pesca? 

Non, non.Eu coido que non hai 
que ir ao campo nen á pesca. No 
campo haberá unha renovación. 
A xente que traballa no campo é 
de idade avanzada e ten que in
corporar activos novas. Pero eses 
non van sair de Vigo. Xa están 
ali. Haberá unha renovación xera
cional do campo. A povoación ga
lega está moi avellecida e por su
posto van existir posibilidades no 
campo. Era ben axilizar o merca
do da terra, fenómeno que non 
está a operar ben en nengunha 
parte. Pero a capacidade máis 
importante de xerazón de empre
go na Galiza e en todas partes vi
rá do mantimento da indústria 
dunha parte e por outra dos servi
zos. Que lle aconsellaria? Que fi
xese uns bons cursos de forma
ción profisional e soubese mane
xar un ordenador. 

Fala de mantimento de indús
trias nun momento deliquida
ción,no que non se abren no
vas empresas. 

Podo talar de indústrias novas. 
Tamén podo ver outras que pe
chan, que saen, que ten crise ou 
que están a superala. A indústria 
galega ten os problemas de todo o 
mundo pero está a aguantar da
bondo ben . Non debemos botar-

nos as mans á cabeza e crer que 
estamos piar ca outros países. A 
situación é semellante. Na Galiza 
en concreto e en España en xeral 
hai que facer un estarzo a pro! da 
indústria. Cando o crecimento 
máis importante vai vir polos servi
zos o que está claro é que tere
mos que manter unha base indus
trial. Compre un esforzo de todos: 
desde os dirixentes políticos até 
os empresários e os traballadores. 

Catro anos de esforzo indus
trial da Xunta de Fraga dan co
mo resultado un vertedoiro in
dustrial nas Somozas. 

Non sei de que me fala ... Pero 
non serei eu quen diga que Fraga 
está a facelo ben. Claro que non 
o fai ben, até iso poderiamos che
gar! O que digo é que deberian
mos procurar unha base industrial 
sólida. Por exemplo, a Citroen e 
determinadas indústrias do naval 
que están a funcionar. 

Non lle digo o que vai comentar 
un ferrolán cando lea que Abel 
Caballero di que as indústrias 
do naval están a funcionar. 

Estamos a talar de Vigo, que ten 
algunha indústria naval que mar
cha de primeira. Estou pensando 
en Vulcano ou Polyships,que ten 
unha boa carteira de pedimen
tos. Teriamos que facer un estar
zo para que Freire e Santodomin
go tivesen tamén carteira de pedi
mentos . 

Eu estou a colaborar niso. O sec
tor naval está en crise en todo o 
mundo. Ternos unha saida? Eu 
coido que si. Hai sectores, nichos 
de mercado, nos que poden fun
cionar especialidades, e xa citei 
exemplos. Pódese facer iso no 
Ferrol? Terá que facelo o respon
sábel da política industrial na Ga
liza, non eu. O dia que sexa res
po nsábel diso, respo-starei eu. 
Con Ferro! ternos que facer t,odos 
un esforzo moi importante. E un
ha cidade moi castigada.+ 

r------------------------------------------------------------------------------, 
1 Antes das eleicións 
non se pacta. lso é de libro' 
O PSdG-PSOE governa cos 
nacionalistas en vários con
cellos, pero recusa unha 
alianza posíbel para as auto
nómicas. Para aspirará Xunta 
parécelle radical o BNG, pero 
non nos concellos. 

Coido que hai que diferenciar 
os acordes municipais dos au
tonómicos e estatais, que son 
completamente distintos. Nós 
governamos en concellos de 
Catalunya con Esquerda Unida 
pero non parece que neutros 
sítios haxa posibilidade dun 
convénio semellante. Non co
ñezo as declaracións sobre es
te asunto e todo o que podo di
cer é que o PSOE aspira a ga
ñar. Un acordo municipal non 
significa que teñas que enten
derte neutros ámbitos. Pode 
ser, pero pode non ser. Moitas 
veces os pactos políticos nos 
concellos son en base aos inte
reses cidadáns que están moi 
concentrados. 

Antes concedía unha impor
táncia capital á representa
ción nos concellos, pero ago
ra di que son expresión de in
tereses concentrados. 

Son cuestións distintas. A im
portáncia política do municipal , 
que será a cada máis, desenvól
vese nun nivel político comple
tamente distinto ao autonómico 
e ao do Estado. Eu digo que un 
pacto municipal non prexulga 
que houber de se facer do mes
mo xeito o pacto autonómico. 
Pode facerse e pode non facer
se. Segundo, e isto polo libro: 
antes dunhas eleicións ninguén 
tala de pactos porque todo o 
mundo ten a aspiración de ga
ñar. Se talamos do PSOE que 
governa praticamente todo o pa
ís, é léxico que aspire a gañar. 
Ninguén debería neste momen
to falar do que vai facer despois 
das eleicións. Se teño a maioria 
governo só. 

Máis ben dá a impresión de 
que o seu partido prefire non 
gañar e deixar que governe 
Fraga. A oposición case non 
se ve. 

O PSOE vai facer todo que es
texa na sua man dentro da de
mocrácia para gañar na Galiza. 
A Galiza é moi importante. 
Asistimos a case catro anos do 
governo de Fraga no que este 

país retrocedeu. Aparte dunha 
política de imaxe ben levada por 
parte do governo de Fraga, non 
se mira nada concreto. Se un 
pergunta que realizacións se fi
xeron para este pavo nos últi
mos catro anos, atopa un balei-
ro case total. Eu insisto aos xor
nalistas en que hai que lle per
guntar a todo o mundo cantos 
quilómetros de autovía fixo a 
Xunta. Se o mérito da Xunta é o 
gas natural, é óbvio que non lle 
corresponde; se as autovias , é 
claro que non lle corresponde. A 
nasa obriga como galegos e so- , 
cialistas é cambiar o governo 
galega. Eu coido que se fai opo
sición o que acontece é que, 
amais da que governa na Xunta, 
hai outras forzas interesadas en 
transmitir a impres~ón de ineficá
cia na oposición. E un erro por
que o recámbio de Fraga pasa 
polo Partido Socialista. Non hai 
posibilidade de recámbio do go
verno da direita que non sexa a 
do Partido Socialista. Con que 
alianzas? Queremos cambialo • 
sós, co apoio dos cidadáns. Fa
remos un chamamento ao pro
gresismo da Galiza para poten
ciar o Partido Socialista e cam
biar a Xunta. + 
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16 !2~~~~1=REIRO DE 1993 GALIZA E MUNDO 
---------------------------
~ a,r ¡A ALDEA 

Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

El Correo Gallego 
está a editar unha 
colación titulada 
"Quién es quién en la 
Galícia de los 90". 
Cada persoa debeu 
respostar a un 
cuestionário no que 
perguntaba desde o 
número de tillos até 
os méritos 
profisionais, ademais 
de enderezas e 
teléfonos que serán 
moi uteis para as 

• compañias de venda 
a domicilio. A leitura 
dá pé a un traballo 
sociolóxico. Hai 
desde quen aproveita 
para citar todos os 
artigas de periódico 
que escrebeu na sua 
vida, até quen o toma 
con humor, como o 
arquitecto Carlos 
Almuiña, que á 
pergunta: Cargo que 
ostentou. Resposta: 
soldado de segunda 
de infanteria. 

Galiza foi de novo 
record en accidentes 

, de tránsito en 1992, 
en relación ao 
número de 
habitantes. Máis de 
400 persoas deixaron 
a pel no asfalto. É un 
bon motivo para 
voltar a falar do tren. 

Non faltaron 
sectores críticos, 
desencantados da 
leitura de El País, 
que viron en El 
Mundo unha 
alternativa 
progresista. Os que 
ainda non sabian 
quen era Pedro J. 
Ramirez -un hábil 
encantador de 
serpas- puideron 

GLOBAL 

Autovias 
para a Meseta: 
un deseño 
surprendente 
Nunha ollada somera ao mapa 
da Galiza destacan duas cade
as montañosas de Norte a Sul, 
unha que divide as provrncias 
de Coruña e Pontevedra das de 
Ourense e Lugo e outra que di
vide Galiza da Meseta e Astu
rias. Pois ben, só hai un ponto 
natural que fai unha brecha ne
sa cadea montañosa que nos 
separa de Castela: é o curso do 
rio Sil que procedente dos mon
tes de León adéntrase na Galiza 
até xuntarse co Mif'lo nos Pea
res. Soe dicerse que o mellor 
enxef'leiro é a natureza e coido 
que asi é. 

Dado que o obxectivo das auto
vias é facilitar os transportes e su
perar o illamento 
por estrada da 
Galiza, ache-
gando os nosos A Galiza, con 
produtos cara o 
mercado euro- este modelo, 
peu, o desef'lo 
destas autovias 
deberia cumprir 
várias condi
cións: 

- Rapidez nas 
com unicacións 
en tempo real e 
cun custo razo
ábel en termos 
de combustíbel. 

- Posibilitar o 
uso alternativo 
ou complemen-
tári o do trans-

non seria un 
ponto do finis 
terrae que hai 
que 
comunicar, 
senón 
unnóde 
comunicación 
integrado. 

porte terrestre por via ferroviária 
e por estrada. 

- Vertebrar no posíbel a eco
nomia galega facilitando as co
municacións das principais zo
nas, tendo en conta principal
mente aquelas máis desenvolvi
das, pero sen descoidar absolu
tamente ás máis atrasadas. 

. GONZALO 

- Ser o menos gravoso posíbel 
tanto en termos de custos eco
nómicos directos, como ecolóxi
cos e custos de mantimento ou 

mellara futura predicíbel. 

Pois ben, a construción de duas 
autovias confluíntes en Bena
vente non satisfai, na mif'la opi
nión, os requerimentos antedi
tos. Supón unha aposta única 
polo transporte por estrada, es
quecendo o ferrocarril; realízan
se por zonas montañosas con 
grandes curstos económicos e 
ecolóxicos; desvertebra a eco
nomia da Galiza desatendendo 
o próprio modelo institucional 
xurdidoda Constitución demo
crática de 1978 e, en termos de 
tempo real, non é a solución 
máis axeitada e rápida. 

Un deseño alternativo seria 
grosso modo o seguinte: Unha 

vez superado o Alto do Manza
n al, continuación polo Val do 
Bierzo e entrada na Galiza polo 
centro en dirección a Monforte, 
Lalin e Santiago. A via a cons
truir seria de grande capacidade 
e de tipo mixto, quer dicer, para 
automóbeis e para ferrocarril uti
lizábel para alta velocidade con 
dobre via. De Sul a Norte cons
truiríase un vial Viveiro-Vilalba
Lugo-Monforte-Ourense-Baixa 
Umia-Braga, por unha banda, e, 
pola outra aproveitaríase a infra
estrut u r a da Autoestrada do 
Atlántico que se completaria 
deica Ferrol polo Norte e deica 
Viana do Castelo polo Sul. Cada 
unha das rias galegas veríase 
conectada a esta rede de alta 
capacidade polos ramais preci
sos. A mellora da actual N-VI, a 
N-525 e o resto das estradas 
existentes xa na Galiza pecharia 
este desef'lo alternativo. 

Pola parte de Castela o idóneo 
seria continuar a via de alta ca
pacidade mixta cara os pasos de 
lrún e La Jonquera. Poderia ar 
conectarse Asturias e Cantabria, 
en tanto que polo Sulas comuni
cacións con Madrid están xa ga
rantidas polas autovias e infraes
trutu ras ferroviárias existentes. 

A Galiza, con este modelo, non 
seria un ponto do finis terrae 
que hai que comunicar co inte
rior, coa suposta civilización, se
nón un nó de comunicación inte
grado válido non só para Caste
la e Madrid, senón para o Norte 
de Portugal e a própria Asturias. 

Todo isto é pedir demasiado á 
élite que nos dirixe dando tum
bos e destrozando desde hai 
500 anos. Para eles o importan
te é comunicar "La Coruña y Vi
go, las dos principales ciudades 
de Galicia". Podian aprender, 
por exemplo, dos seus colegas 
andaluces, próximos cultural
mente pero máis espabilados e 
coñecedores de cales son os in
tereses de Andalucia. Por iso 
cando construiron o AVE e a au
tovia a Andalucia non fixeron 
duas (unha a Sevilla e outra a 
Málaga ou Granada), nen tres, 
nen catro, senón unha só que 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
O vertedoiro 
de Aloia 
non funcionará 
"Está nas mans da humanldade facer 
que o desenvolvimento sexa sostido, 
quer dicer, asegurar que satisfaga as ne
cesidades do presente sen comprometer 
a capacidade das futuras xeracións par 
satisfacer as suas próprias" (Comisión 
Mundial do Meio Ambiente e o Desenvol
vimento. Encabezamento do "Inventario 
de los Recursos del Baixo Miño"). 

A noite do Xoves 14 de Xanei
ro do 93 brindamos felizmente 
con viño. A parróquia tudense 
de Malvas, despois da sua lon
ga loita, e a continuación do 
pleno extraordinário sobre a 
controvertida instalación dun 
macro-vertedoiro de lixo no 
monte Aloia. Bebeu viño e lan
zou foguetes nun ceo estrelado 
sen lua, os mesmos foguetes 
que avisaran noutras ocasións 
á falta de teléfono no val, que 
era tempo de baixar a Tui a 
manifestarse. 

Nengun parroquián queria ver 
nas suas montañas un verte
doiro que moi posibelmente re
ma ta ria por contaminar os 
seus manantios e rios, apesar 

de que o actual goberno muni
cipal de Tui asi o tiña asegura
do, mais ninguén o cria. O Fur
nia, ou o Estripeiral, podarán 
seguir sendo 
regatos crista-
linos uns anos 
máis, igual a 
como sempre 
os lembraron 
os máis vellos 
da freguesia. 

Tivemos que 
realizar repeti
das manifes
tacións os Do
mingos de ca
da semana. 
Houbo que 
boicotear a 

Unsdous 
meses tardou 
a parróquia de 
Malvasen 
botar abaixo o 
vertedoiro da 
Pedra Abe/la. 

apresentación do libro "Inven
tario de los Recurso del Bajo 
Miño" (curiosametne -de xei
to grotesco- constitue un 
compéndio dos importantes 
recursos naturais da comarca 
baixo-miñota, entre elas, as 
águas) presentado en Tui polo 
alcalde, Fraga e Mário Conde. 
Tivemos que realizar multitude 
de reunións na parróquia, con
vocar aos medios de comuni
cación, estarmos sempre 
atentos ás escuras manobras 
municipais. 

Houbo que "perder o tempo" 
que, desde logo, non foi mi 
empregado, quizá porque axu
dou a lembrar máis unha vez 
que calquer cousa neste mun
do se consegue dependendo 
da constáncia e o empeño qu 
as xentes poñan, e que a políti
ca non é máis que unha pala
bra baleira que non se utiliza 
limpamente para defender os 
intereses dos povos (ainda que 
publicamente se geste de 
apresentar libros sobre os re
cursos naturais dos povos), 
pois todos sabemos que se ta
ñen constituido nunha forma 
de vida moi próspera economi
camente e de poder para unha 
série de indivíduos. 

Uns dous meses tardou a pa
rróq u i a de Malvas en botar 
abaixo o vertedoíro ·da "Pedra 
da Aballa", dous meses que 
serviron para fortalecer a unida
de viciñal, recordando no futuro 
que o destino do val dependerá 
maioritariamente deles mes
mos. "O bon hai que pagalo"; 
repítase en Malvas. Ben paga 
queda a derrota municipal, o 
seu prezo é o de saber que un 
povo ainda que viva illado entre 
montes ten direito a unha boa 
calidade de vida, pois a sua 

própria dureza exrxeo a cámbio. 
Saber que a instalación do defi
ciente verdetoiro de Randufe 
non era un mal menor, xa que 
non reunia as condicións sanitá
rias nen de protección axeita
das, e que a sua ubicación, co
mo sempre se tiña sinalado, 
non era a adecuada (nínguén 
está en contra da criación dun 
vertedoiro para resíduos sólidos 
urbanos, semente se estaba en 
contra da sua situación nun lu
gar que ia afectar a curto prazo 
a numerosos regatos e manan
tios, nun entorno considerado 
como parque natural). 

E porque ao fin, e pésie a todo, 
en contra do afirmado polo al
calde Capón Rey, o vertedoiro 
da "Pedra da Aballa" non se 
vai abrir. 

Noraboa para toda a parróquia 
de Malvas e agradecimentos 
pra todas aquelas persoas que 
dalgunha maneira tañen contri- ' 
buido na loita, e que agora, co 
ruído xordo dos foguetes fique 
fixado nos anais do tempo que 
a vitória, grácias á loita tenaz 
duns viciños, foi posíbel. • 

X. MARTINEZ SIGÜENZA 
(VIGO) 
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desde Sevilla pala autoviado 
Quinto Centenário vertebrará to
das as capitais andaluzas. Os 
andaluces non se descoidaron e 
construiron xa unha ponte inter
nacional por Ayamonte, mira por 
onde, con Portugal! 

Non citamos o exemplo de Ca
taluña pala aversión ou mesmo 
ódio e insana envexa que, con 
toda seguridade, teñen cara os 
cataláns. Ademais iso é xa Eu
ropa e por aqui pintan máis os 
lazos latino-americanos. Alguns 
ainda non abandonaron a idea 
de que a Galiza se convirta nun 
deserto para poder construir ci
dades mediterráneas con "corri
das de toros, tablaos flamencos, 
buenos paseos marítimos y 
buenas comunicaciones hacia 
Madrid y Sevilla para ver la Fe
ria de Abril y la jet marbellí". Pa
ra a sua desgrácia non é fácil 
modificar os frentes nubosos e 
xa poden tentar de empuxar o 
anticiclón das Azores, despraza
lo algo cara o Norte a ver se asi. 
Tranquilos, pésie ao problema 
da capa de ozono, o tempo ain
da é un aliado noso e non pode
rán loitar contra os elementos. 
Perderán, sen dúbida. • 

Situación 

L.C. 
(C OMPOSTELA) 

da xornada 
Única no EXB 
Na Europa só esta implantada 
na Alemaña, Dinamarca e ltália 
parcialmente. Na Alemaña im
pártense 6 horas ou 5 e clases 
aos Sábados (8,15 ha 14 h) e 
226 dias lectivos por anq, Dina
marca (8h a 14h) 200 dias/ano, 
e as actividades extra-escolares 
pagadas polos pais. 

Na ltMia, só en determinadas 
zonas e con 200 dias lectivos ao 
ano. Nestes países nos 70 xa se 
propuxera a implantación da xor
nada partida, pero debido á crise 
económica desa época desbo
touse. Ademais hai que lembrar 
que na Alemaña o ensino públi
co é o 95% da totalidade. 

No território español só está 
implantado nas Canárias, par
cialmente en Andalucía e de 
forma experimental na Galiza, 
mera coincidéncia coas zonas 
máis desfavorecidas economi
camente e maiores índices de 
analfabetismo. 

Na Cataluña non hai xornada 

r. . 1 
Nós ternos lea, ... 

ti imaxina 
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contínua no EXB, só en determi
nados centros de médias. Ade
mais a CEAPA foi informada de 
que este tipo de xornada queda 
descartada no território do MEC, 
País Basca, Cataluña etc, . En 
canto ao número dehoras, no 
território español é de 5 e 185 
dias/ano. Só comparábel con 
Grécia e Portugal, e neste últi
mo, nalgunhas zonas imparten 
200 dias/ano. No território Espa
ñol o ensino privado é un 30% 
aproximadamente. 

En canto a pretensión de intro
ducila na Galiza hai que retroce
der ao ano 1987, no que a Con
sellaria decide introducila, per
mitíndoa nalguns centros de for
ma experimental. Esta foi reco
rrida pala CONFAPA (recurso 
número 248/88) no ano 1988, 
pedindo que se fixese un estudo 
científico e non con meras supo
sicións. A consecuéncia diso a 
Consellaria solicitou informe do 
ICE (non se fixo público). 

De calquer maneira, a consella
ria seguiu no se afán de introdu
cir a devandita xornada, e para 
iso foi utilizando unha série de 
subterfúxios. Como no ano 1989, 
permitindo que en vez de se im
partir unha hora lectiva, fose 
de50 min.; desta forma podíase 
compactar un pouco o horário 
lectivo. A continuación permitiu 
que se librasen 
as tardes do 
Mércores para 
actividades ex-
tra-escolares, Será mera 
co compromiso 
de se facer car
go ese profeso
r ad o (ver ac
tas). Non se 
cumpriron. 

Seguidamente 
cambiouse pa
ra a tarde dos 
Venres, asi xa 
se marchaban 
todos sen ter 
que perder o 
tempo en acti
vidades. Pero 
non paramos 
aqui , senón 

coincidéncia, 
que a priyada 
estexa 
aumentando 
en número de 
alunos e que 
se lles estexan 
dando unhas 
suculentas 
subvencións. 

que alguns centros de médias, 
como habia alguns profesores 
que tiñan mellares horários que 
outros, e para satisfacer ao pro
fesorado, optouse por facer un 
horário en que as clases dura
sen 40 min. e asi todos conten
tos, libramos todos a canta do 
horário do alunado, ademais 
dun aumento de soldo encuber
to (menos horas, igual soldo). 

Aqui é one se atopa a maior per-

A ALDEA 

....--------------------- descubrilo na crónica 
SILVAR 

misividade da consellaria, país 
suponse que existe unha inspec
ción, e que non hai nengunha 
arde, nen normativa, que diga 
que as clases sexan de 40 min. 

tas subvencións como no caso 
de preescolar nas Privadas? 
Por que a falta de interese por 
dar solución aos opositores do 
Público no curso 91 /92? 

dedicada ao 
congreso do PP. 
Pedro J. ven de ser 
mencionado entre os 
"españois máis 
influintes do ano 
2.000" por unha 
revista 
norteamericana. 

Carlos Solchaga 
anunciou a 
privatización do grupo 
de banca pública 
Argentária. Ten as 
mesmas intencións 
para Telefónica e 
Tabacalera. É un 

E como é permitida tal situa
ción? Que é o que pretende a 
consellaria, con tanto interese na 
introdución desa xornada única? 

En canto ao profesorado, a quen sistema que xa 
non lle amarga un dóce, ainda 
que sexa en detrimento da cali- experimentou o 
dade do ensino, e de esgota- .. 
mento do alunado. Porque, por ' ' ministro Cavallo na 

Será mera coincidéncia, que a 
privada estexa aumentando en 
número de alunas, que se lles 
estexan dando unhas suculen-

máis informes de expertos que Arxentina. Consiste 
haxa, só fai falta ter sentido co-
m un para saber que calquer in- en vender até o pau 
formación é mellar asimilala nun da bandeira nacional 

QUE SI, QUE NON 
NANINA SANTOS 

Entendo aos militares estado-unidenses. Entendo que non 
queiran que no seu exército haxa maricas e lesbianas. Que van 
de manobras (ao Iraq, por exemplo), e os maricas e as lesbia
nas en troques de se concentrar na bomba, nos campos mina
dos, no inimigo e as causas da guerra, están pensando na for
nicación co soldado ou capitán (ou soldada e capitana) que te
ñen a rentes. Non hai exército que aguante. E tampouco é 
cuestión de dicer que si, que entren e metelos de administrati
vos ou mandadeiras porque o que queren é a causa da guerra 
(apropriada no exército USA). 

Enténdoos porque maricas e lesbianas caracterízanse por pen
sar no sexo e nada mais que o sexo todos os días e a todas ho
ras sen ser quen de facer cousa outra de utilidade e proveito. 

Nos desfiles seguro que dan cante. Encorcados, tortos, sen ser 
quen de gardar un núnimo de virilidade e compostura. (Torti
lleiras, meu deus, o que faltaba!). 

As violacións que se cantan por cento dos militares USA (hétero) 
non importa. Forma e conforma ese tranquilizador panorama. 

(Que se lles perderia ali aos maricas e ás lesbianas?)• 
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ecos cartas 
conseguidos reducir o 
deficit do Estado. 
Presentar lago en 
roda de prensa os 
bons resultados, 
recebir as 
felicitacións do Banco 
Mundial e retirarse a 
descansar. O piar ven 
uns meses despois 
cando o Ministro 
descubre que o 
Estado non ten nen 
para gomas de 
borrar. 

Despois do 
sucedido con De la 
Rosa e KIO, broche 
dourado do 
crecemento dos 

27160 NADELA-LUGO 
TEL (982) 22 99 40 FAX: 25 02 05 
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oitenta, agora resulta 
que os documentos 
sobre os 
investimentos do 
grupo kuwaiti foron 
roubados dun local 
do ministério en 
Castellana 162 de 
Madrid. Cabe agardar 
un aumento do 
interese da opinión 
pública pola política 
oficial, dado que cada 
vez parécese máis ao 
cine negro. 

Juan Pablo 11 
aproveitou que unha 
muller italiana, Carla 
Levati, afectada de 
cancro, negouse a 
recebir quimioterápia 
por non danar ao 
nene do que estaba 
embarazada, para 
desenvolver unha 
outra campaña contra 
o aborto. O Papa 
calificou o suceso de 
"sinal de· esperanza" 
nun mundo que 
"ameaza o dereito á 
vida". Os médicos 
sinalaron, sen 
embargo, que dado 
que a enferma era 
incurabel e estaba en 
fase terminal a 
decisión de non 
aceitar o tratamento 
de auimioterápia era 
menos importante 
que a decisión 
anterior de querer ter 
un fillo. 

Os ouvintes que 
·chamaron ao 
programa radiofónico 
de Antena 3, 
dedicado á 
independéncia, 
votaron por maioria 
en contra da mesma. 
Pero os favorábeis 
superaron o 40%. Un 
dos convidados ficou 
de pedra ante o 
igualado do 
marcador, era o 
rexistrador da 
propriedade e 
dirixente popular, 
Rajoy Brey. 

•••••••••••••• 

tempo espaciado, en vez de toda 
acumulada. Pensar que o profe
sorado é adulto, e non ten que 
asimilar conceitos eainda que ex
poña todos os seus coñecimen
tos de forma consecutiva ese es
forzo é mínimo, comparado co 
do aluno que ademais acostuma 
a ser ateigado de deberes para a 
casa. (Tempo insuficiente para 
asimilar conceitos na escola). 

Os pais, a maioria está desinfor
mada, ou, caso contrário, con in
formación manipulada interesa
damente, tanto por parte da ad
ministración, como polo profeso
rado, con desexos imensos de 
ter as tardes libres, como un bori 
funcionário público (Exemplo de 
informacións: "está implantada 
en toda Europa", "vaise implan
tar en toda España", etc.) . 

As APAS normalmente están 
descoordenadas dos Consellos 
Escolares, os pais constituintes 
xeralmente son na sua maioria 
das vitas, escaseando pais do 
rural, a consecuéncia, réstan
nos horas de clases actualmen
te e futuramente outros servi
zos como poden ser os come
dores escolares. 

Sen esquecer que é un direito 
que tefíen uns nenes, aos cales 
selles privou do direito de ter un 
ensino digno no seu entorno, e 
non a 10 e 15 Km como en moi
tos casos. 

Probabelmente no futuro poda
remos observar como aumentan 
as académias privadas para re
cuperacións e actividades extra
escolares, rexentada por algun 
deses profesores tan desexosos 
da devandita xornada única. 

A deixadez da administración é 
manifesta no caso do C.P. Ma
nuel Álvarez Limases, onde se 
comenten várias irregularidades 
que poden sentar precedente, ao 
permitir 4 horas en vez de 5. (O 
consello Escolar non ten compe
téncias pra decidir iso). Caso de 
admitilo, calquer Consello Esco
lar poderia dicer xornada partida, 
xornada continuada, xornada 
única estilo Alemaña, horário "á 
carta" para profesores ou para 
alunos. O caos seria total. 

Os Maristas son un coléxio GJe 
non ten subvención de nengun11a 
clase, dan clases con duración 
de unha hora e teñen xorna'ia 

TOKIO 

partida, mesmo e¡>tando ubica
dos en grandes núcleos de povo
ación. Tomade exemplo os que 
defendedes o ensino público non 
permitindo que este se deteriore 
ou que sexa tarde de mais. • 

M.P.B. 
(O CARBAI1.IÑO) 

Manifesto 
A Corrente 
Compañeiras e compañeiros: 
Esta circularé para darvos can
ta dunha nova en marcha na 
Faculdade de Ciéncias Biolóxi
cas compostelá. 

Un colectivo de estudantes des
ta Faculdade ternos posto mans 
á tarefa de tirar adiante un pro
xecto, que mais abaixo vos defi
nimos, e ao que ternos pesto 
por nome A Corrente. O próprio 
nome pretende reflectir a exis
téncia dunha pluralidade real 
dentro dunha iniciativa na que 
confluimos diferentes persoas 
arredor dunhas referéncias bási
cas que ternos en comun. 

A Corrente surxe a finais do 92 
polo impulso de xentes sensibili-

• zadas coa 
defensa do 
meio natural 
galega e do 
país. Preten
demos ser o 
catalizador 
d u n h a 
actividade 
que empurre 
á conscien
ciación e de
fensa activa 
do· ecosiste
ma galega 
(via organi
zación de 
debates, 
charlas-coló
q u i o, áudio
visuais, car
taces infor
mativos, pu
blicación s, 
etc.) e que 
traia á Fa
cu ltade a 
problemática 
social da 
Galiza na 
que vivimos. 

Procuramos 
tamén, desde o colectivo, unha 
intervención activa nos proble
mas específicos da Faculdade 
de Ciéncias Biolóxicas e impul
sar unha nova mentalidade que 
refugue o cientifismo de élites e 
promova o imprescindfbel com
promiso das biólogas e biólogos 
coa nosa realidade. "Os da Co
rrente" defendemos como hori
zonte un ensino plenamente ga
leguizado, tanto a nível lingüísti
co coma dos contidos das asig
natruas, e este é outro dos pon
tos de referéncia en base aos 
que nos movemos. 

Surximos en base á análise de 
que non existe hoxe neste cen
tro nengun movimento de base 
que aporte unha consciéncia 
crítica da realidade, nen dese
xos de transformar seriamente 
esta, no meio dunha situación 
caracterizada por un corrimento 
masivo das e dos estudantes 
cara posicións conformistas e 
de inibición ante o que pasa . 
Agora mesmo estamos a traba
llar na consolidación da Corren
te como núcleo estábel de xente 
que xere a actividade que vos 
expuxemos. Ternos desbotado, 
en princípio, a participación nas 
institucións universitárias pro 
considerar prioritária a citada 

consolidación, ademais da ra
zón de comprobarmos que o ei
do eleitoral nos resta esforzos 
moito máis úteis e necesários 
neutros labores e non é un pon
to de atención preferente das 
xentes da Faculdade. 

A Corrente nace como movimen
to restrinxido á Faculdade de 
Bioloxia, non 
por gremialis-
mo, e é a nasa 
idea conseguir A Co"ente 
a médio prazo o 
noso espalla
mento a nível 
nacional (Vigo, 
A Coruña, Lugo 
e Ourense) se 
for posfbel. 

Acordamos non 
vencellarnos a 
nengunha das 
asociacións es
tudantis con in-
cidéncia na Uni-

nace como 
movimento 
restrinxido á 
Faculdade de 
Bioloxia e non 
por 
gremialismo. 

versidade por considerarmos que 
A Corrente se diferéncia en moi
tas cuestións daquelas, e tamén 
como un particular xeito de salvar 
a barreira de pré-conceitos e pré
xu rzos estabelecida na conscién
cia de moita xente da Faculdade; 
barreira que dificulta a comunica
ción e a chegada de mensaxes 
ao iren asinados por unha sigla 
pré-xulgada. Esta posición per
métenos criar algo autóctono, 
axeitado ás condicións específi
cas de Biolóxicas e sen depen
déncias exteriores, ademais de 
non pecharmos a porta a con
fluéncias pontuais con outras aso
ciacións naqueles temas comuns. 

Quixermos que estas relacións 
de solidariedade mútua fosen es
pecialmente estreitas coas orga
nizacións e grupos que na Galiza 
traballan pola defensa do meio 
natural e o seu aproveitamento 
raciona e non produtivista. 

A Corrente iníciase como colec
tivo de mozos e mozas estudan
tes de 12 e 22 ciclo , mais está 
aberto ás compañeiras e com
pañeiros de 32 ciclo, profesora
do e PAS que asuman sensibili 
dades parellas ás que vos expu
xemos. E xa sen máis que con
tarvos, despedímonos até a pró
xima. Saúdel • 

A CoRR.ENTE 
( FACULTADE DE C!ÉNCIAS 

BIOLOXlCAS DE SANTIAGO 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A AGENG ingresou na Alianza dos Pavos do Norte para o Ambiente e o Desenvolvimento 
A Asamblea de Grupos Ecolo
xistas e Naturalistas da Gali
za, coordendora da que for- • 
man parte a maioria das aso
ciacións galegas de defensa 
do ambiente, integrouse na 
Alianza dos Pavos do Norte 

para o Ambiente e o Desen
volvimento, unha rede interna
cional de organizacións non 
governamentais (ecoloxistas, 
de solidariedade co Terceiro 
Mundo .. . ) de Europa e Norte
américa. 

No Estado español forman parte 
da "Alianza", entre outras organi
zacións, a CODA (Coordinadora 
de Organizaciones de Defensa 
Ambiental, de ámbito estatal), 
AEDENAT (Asociación Ecologis
ta para la Defensa de la Natura

laza) e Alternativa Solidaria. 

A Alianza dos Pavos do Norte 
para o Ambiente e o Desenvol
vimento traballa pola realización 
de dez obxectivos mundiais que 
considera prioritários. • 

- ---- - - --------.... · ---------------
Dez obxectivos 
mundiais 
A sobrevivéncia planetária está amea
zada como nunca o estivera antes . A 
crise social e ecolóxica mundial acelé
rase . Centos de millóns de persoas 
deste planeta son vítimas de desastres 
sociais, económicos e ecolóxicos per
manentes, e a fantasma da guerra, da 
cerreira de armamentos e das políticas 
de dominación ronda ainda ao seu an
tollo. A responsabilidade maior desas 
ameazas planetárias reside no modo 
de vida e nas estruturas sócio-econó· 
micas do Norte. 

Precisamos con urxéncia alternativas e 
cámbios no Norte . Sabemos que as 
transformacións reais só serán posíbeis 
se os povos se mobilizaren e tomaren o 
futuro nas suas mans. 

Consideramos que os obxectivos se
guintes son prioritários e urximos aos 
governos e os que toman as decisións a 
incluilos na sua orde do dia, e a em
prender accións no seu favor. De igual 
modo a como nós, Povos do Mundo , 
irnos traballar por eles: 

1 . O uso responsábel dos recursos na
turais. Hai que dar preferéncia aos re
cursos renovábeis e aos produtos social 
e ecoloxicamente responsábeis. Precí
sanse cámbios nas pautas de consumo 
e no noso xeito de vida que permitan ci
clos produtivos ~ensatos e deteñan a 
explotación temerária da Terra. 

2. Unha nova estratéxia enerxética, que 
recorte o consumo de enerxia dos paí
ses industrializados (un 50% para o ano 
2025) e do tránsito rodado, abandonan
do a enerxfa nuclear e promovendo fon
tes enerxéticas alternativas como a 
enerxia solar e a eólica. 

3. Solucións imediatas á crise da débe
da externa, mediante cancelación ou re
dución das débedas dos países en de
senvolvimento e da Europa oriental. 

4. Novas relacións económicas e tratos 
comerciais adecuados entre o Norte e o 
Sul, o Leste e o Oeste, comezando con 
medidas que protexan os direitos so
ciais e ecolóxicos nos acordes comer
ciais internacionais (como o GATI) . 

5. Recortes nos gastos militares de polo 
menos un 50% para o ano 2000, e rea
signación deses fundos cara o meio am
biente, o desenvolvimento e os progra
mas sociais . 

6. Garantir a diversidade biolóxica me
diante sistemas de protección dos eco
sistemas e as espécies. 

7. Dar prioridade e protexer a agricultura 
alternativa e as producións alimentárias 

locais que non empreguen pesticidas e 
fertilizantes artlficiais. 

8. Salvagardar a diversidade e a integri
dade cultural, dedicando especial aten
ción aos direitos das povoacións indíxe
nas . 

9. Proporcionar formas de influéncia 
democrática directa para todas as per
soas nas decisións que afecten ás 
suas vidas . lsto inclue o acceso á infor
mación, e posibilidades de participa
ción activa para todos os membros da 
sociedade. 

1 O. Acordos internacionais que proiban 
exportar e comerciar con produtos e tec
noloxias nocivas dende o ponto de vista 
ecolóxico e social, incluindo especi~l 
mente os resíduos perigosos. • 

AllANZA DOS Povos DO NORTE PARA o 
AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Amáncio Prada 
'Os meios de comunicación 
difunden pouco a música galega' 
• XOAN MANUEL ESTEVEZ 

Entre nós deuse a 
coñecer en plena 
encrucillada da 
transición política que 
o Estado Español viviu 
a meados da década 
dos anos setenta. Poi 
incluido coma un 
cantautor máis entre a 
chea de voces, que 
continuaban daquela a 
normalizar 
culturalmente un 
Estado plurilíngüe. 

Descubríu precozmente a Darío 
X. Cabana e conseguiu para os 
versos de Rosalia o grande disco 
que a poeta merece. Pero a dife
réncia doutros colegas, Amáncio 
Prada non faria da sua arte unha 
profisión de fe ideolóxica, e nos 
recitais da xeira post-franquista 
non secundaba, como era habitual 
daquela, o canto do Himno Gale
go a xeito de epílogo colectivo. 
Hoxendia, cando aquel ritual non 
é máis ca un recordo na memória, 
A. Prada continua espallando can
tos esparexidos polo ar, que sem
pre chegan a algun destinatário. 
Esa peneira implacábel que é o 
tempo situou ao cantor bercián no 
seu lugar: un artista atemporal. 
Ante todo, é un esteta. 

"Agora apenas quedan asocia
cións culturais como aquelas que 
orgaizaban recitais en pobos e vi
la . Eu cantei moito por toda Gali
za, dentro daquel circufto". 

Recordamos a sua participación 
no 1 Festival de Poesia do Con
dado, hai nove anos. 

llan mortas. Daquela xeira, tiven a • lar que eu poidera maxinar. 1 eu era identificado coma un artista 
oportunidade de contrastar o meu perfeccionista, decíanme que se 
traballo cun público do roáis popu- Cómpre ter en conta que daquela era exquisito, de minorías; pois 

Gardo bon recordo daquela época; 
permitiume levar as mifias can
cións a vilas pouco importantes 
desde un ponto de vista demográfi
co. Ribadávia, Melide, Arzua, 
Malpica, Cangas do Morrazo, Pon
tedeume, Vilagarcia, Cambados ... , 
en todas partes habia algunha aso
ciación cultural con xente teimosa 
en facer cousas. Neste senso deuse 
un cámbio importante na Galiza; 
dá a sensación de que toda aquela 
xente progresista desapareceu, e 
con ela as orgaizacións, que foron 
esmorecendo, e actualmente seme- ANXO IGLESIAS 

·········································································································································: 

'Os países do Leste acabarán estando na OTAN' 
Vostede, que se posicionou no 
seo día a prol da OTAN. Qué 
pensa agora que xa non existe o 
Pacto de Varsóvia? 

Aquela decisión miña, que foi 
moi criticada e moi difícil de to
mar persoalmente, respondeu a 
un prantexamento de convicción 
profunda. Se algunha forza tiña o 

bloco de alá, era estrictamente 
militar. 

Refírese ao Pacto de Varsovia? 

Refírome a que España debera 
estar en Europa con todas as con
secuéncias; era unha forma de 
arrimar o lombo nunha posíbel 
confrontación cun bloco, que tei-

mo en dicer, a única forza que ti
ña era a militar. 

Pero agora non existe ese blo
co. 

Agora falla que entren no Mer
cado Comun, e acabarán solici
tando a entrada na OTAN todos 
os países do Leste, mália que a 

OTAN xa non teña sentido; en 
todo caso, ser sustituída pola 
UEO. Son consciente do impo
pular deste posicionamento 
meu. A min teriame sido máis 
cómodo optar polo non; sabia 
que unha parte importante do 
meu público pensaba asi, pero 
era máis valente dar a miña opi
nión.+ 

. . 

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

ben, de minoritário nada, a non ser 
que se consideren os povos peque
nos representantes desas minorías. 

E non pensa que ese desartella
mento do asociacionismo cultu
ral de base pode ser provocado 
desde o poder, que exerce ac
tualmente unha función de diri
xismo oeste particular? 

lso beneficióunos aos artistas, que 
podemos traballar en condicións 
máis dignas, pero penso que se dá 
unha excesiva concentración de 
actuacións, restrinxidas ás cida
des. Por outra banda, neste País 
téndese en exceso a unha progra
mación cultural de trinque, de fo
gos artificiais; presumimos de 
traer ás mellares orquestras do 
mundo, cando non ternos músicos 
próprios cos que surtir formacións 
autóctonas. Artéllanse grandes 
festivais, mentres os conservató
rios adoecen dun profesorado mal 
pago. Cómpre sementar para logo 
recoller froitos. 

'Téndese 
en exceso a 
unha 
programación 
cultural de 
trinque'. 

A formación e o gosto 

Falando dos conservatórios, que 
é un tema actual, está dacordo 
en que hai pouca oferta para 
moita demanda? 

Hoxe un pai que tente inculcar 
nun fillo o interese pola aprendi
zaxe da música, debe procurar co
mo solución unha académia priva
da, levalo el facendo un esforzo 
persoal. Isto acontece non só na 
Galiza senón en toda Hespaña. 
Paréceme lamentábel e desacerta
d o como políticá cultural, que 
penso debe ir vencellada ao mun
do da educación; desa forma esta
riamos criando non só intérpretes 
senón tamén ouvintes, público ca
pacitado, de calidade. 

Vostede ten prestado a sua voz a 
distintas formacións musicais 
galegas -Grupo Universitário 
de Cámara de Compostela, Ban
da Municipal de Santiago, grupo 
Doa-. Ten previsto algo no fu • 
turo con algun outro colega? 

Co grupo Na Lúa teño un proxec-
. to, que polo de agora está aparca
do, precisamente polo que comen
tamos: na Galiza non hai actual
mente unha infraestrutura, non hai 
unha rede de teatros públicos por 
exemplo, non existe un circuito 
que permita poder realizar o teu 
traballo dignamente, e refírome 
como mínimo aos que fan a sua 

(pasa á páxlna segulnte) 
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(ven da páxina anterior) 
criación en galego. As compañias 
de discos, se son de fóra, pénsano 
moito denantes de facer un disco 
neste idioma. Prantéxano coma un 
acto heroico. 

De feito, vostede tense laiado da 
pouca repercusión do disco que 
fixo con poemas de Cunqueiro. 

Penso que foi o mellor disco que 
fixen na miña vida, e o que me
nor espallamento tivo, cousa que 
sigo sen entender. Pódome con
solar cando leo algunha declara
ción do próprio Cunqueiro, cando 
se laiaba de que os seus libros de 
poesia pa~aran sen pena nen gró
ria, non espertaran nengun intere
se no seu próprio País. Sinto que 
se siga dando esa situación. Non 
entendo como os meios de comu
nicación non difunden máis mú
sica galega, sempre e cando teña 
calidade, porque eu tampouco 
son partidário de apoiar algo polo 
mero feíto de que sexa de aqui. 
Iso si, para que teña calidade 
cómpre apoiar o que hai. As cou
sas non adoitan xurdir por xera
ción espontánea. 

Ten anunciado un segundo dis
co sobre Rosalia, unha segunda 
parte de "Caravel de Caraveis". 

Precisamente con Na Lúa tiña ese 
proxecto, facer unha segunda 
versión de "Caravel de Cara
veis", pero con outro prantexa
mento distinto; se a versión edita
da era tan purista, tan sóbria e 
descamada, agora queremos facer 
outra incorporando a estética do 
grupo, cecais máis eléctrica. O 
material está aí, mesmo grava
mos unha maqueta, pero fica 
agardando non sei que man de 
neve. Persoalmente, logo da ex
periéncia de Cunqueiro non me 
atrevo a propor a nengunha com
pañía nacional ou multinacional 
algo gravado en galego. 

Aparentes contradicións 

Desde o comezo da conversa, 
Amáncio Prada fala en español, 
prévia aclaración de poderse ex-

presar "máis rapidamente" neste 
idioma. 

Cómo leva esa aparente contra
dición de cantor bilíngüe par
lante monolíngüe en espa!lol? 

Tranquilamente, sen esquizofrénia 
algunha. 

Logo asume unha concepción 
estrictamente musical do idio
ma? 

Asumo igualmente a carga cultu
ral que conleva. 

Pero é consciente que parte im
portante do seu repertório está 
cantado nun idioma que ainda 
precisa de mesas pola normali
zación lingüística? 

Penso que desapareceu aquel 
prexuízo de que falar galego era 
de aldeanos probes, ignorantes e 
analfabetos. Penso que con vá
rios anos de Governo autónomo 
iso tense que notar. O que acon
tece é que Galiza é unha socieda
de bilíngüe, non é tan monolín
güe coma Catalunya, ou cando 
menos non ten un radicalismo 
tan forre. Eu, como xa non son 
galego, non teño porque sentirme 
un abandeirado nen levar ese es
tandarte. 

Nunha ocasión lín unhas declara
cións do Conselleiro señor Cuiña, 
que me pareceron moi interesan
tes; dicia que á Galiza pódeselle 
se~ir en galego e en castelán. 

Qué pensa, coma bercián, da 
reivindicación do galego en zo
nas limítrofes coma Asturias ou 
o próprio Bierzo? 

Parecénme batallas moi ben inten
cionadas, pero condenadas ao fra
caso. No Bierzo, o que non se 
consigueu en séculos de proximi
dade cultural, xeográfica, climáti
ca, non coido que se poda conse
guir por un plan de escolarización. 
As terras fronteirizas son borrosas 
de seu, ambígüas. Nunca é tan ní
dio o distingo como esas raias que 
aparecen nos mapas. + 

•................................................................. . 
· 'Non me interesa 
a biografia de Rosalia' 
No seu último disco, "Trova
dores, místicos y románticos" 
volve ao prantexamento esté
tico dos seus comezos, basea
do na instrumentación de cor
da. Quer dicer esto algo cara 
o futuro? 

O violoncello , se repara ben, 
ven sendo unha constante en to
da a miña producción discográ
fica. Neste último disco, tendo 

• en conta que se trata de can
cións na sua meirande parte xa 
gravadas anteriormente, quixen 
mostrar a madurez que co tem
po van conseguindo vellos te
mas, logo da sua andaina por 
tantos cenários. Apetecíame 
mudar a instrumentación dos úl
timos anos: cambiei o piano, sa
xo, contrabaixo, batería, polo 
acompañamento dos meus pri
meiros discos. Escolmei un re
pertório distinto para iso, axei
tado á instrumentación. 

. . 

Hai un disco na sua carreira, 
que supón unha escepción 
oeste senso: o gravado con po
emas de Manuel Vicent. 

"Navegando en la noche", se o 
fixera hoxe, seria doutra forma, 
máis sinxelo e directo. Por outra 

banda, "Canciones y solilo
quios" tamén adoece da mesma 
eiva, hai orquestra por aí, e se 
tivera que repetilo na actualida
de, reduciríao a piano e cello 
exclusivamente. Na arte prefiro 
unha estética mínima: canto 
menos, máis; ao que poidas di
cer cunha guitarra, non debes 
engadirlle un cuarteto de vento. 

Con qué Rosalia se identifica 
máis, coa costumista de "Can
tares Gallegos", ou a intimista 
de "Follas Novas"? 

Con toda ela, incluído "En las 
orillas del Sar'', nestes tres libros 
mE: sinto identificado: hai unha 
faciana popular, leda e espontá
nea, da natureza; outra de inte
riorización desa paisaxe, e mes
mo hai intres de desacougo vital. 

Teñen aparecido vários lirbos 
nos últimos anos que mostran 
unha faciana reveladora e 
desmitificada de Rosalia. 

Temo que se pasou dun extremo 
a outro. Francamente, non me 
interesa a biografía de Rosalia. 
Penso que dun artista o seu froi
to non é a sua vida senón a sua 
obfa.+ . ..................................................................• 

DI AS 

• Delmi Álvarez 
gaño u 
o Fotopress 

Xa gañara no 1988 un accésit pa
las suas fotografías do conflito 
de Telanosa (Redondela), pero 
agora foi o vencedor absoluto 
dun prémio, o de meirande pres
tíxio no fotoxomalismo do esta
do, que virou nesta edición cara 
á reportaxe. O conxunto premia
do do fotógrafo vigués, que tivo 
acollida en diferentes xomais ga
legos e do Estado, compúñase de 
fotografías de Cuba tomadas en
tre Marzo e Decembro do 1991 
que percorrian a realidade actual 
do proceso político e social da 
illa caribeña co título de "Cuba: 
o derradeiro bastión, a loita dun 
povo". O xurado estaba forma
dao por Pepe Baeza (redactor xe
fe de La Vanguardia), José Ma
ria García (xefe de fotografía do 
dominical de El País), Carol 
Squiers (American Photo ), Char
les Stainback (Centro Internacio
nal de Fotografía de Nueva 
York) e Margarita Ledo Andión 
(decana da Faculdade de Xorna
lismo de Compostela). 

Na actualidade o fotógrafo galega 
atópase nun proxecto de investiga
ción fotográfica sobre os emigran
tes galegas no mundo, e realiza o 
seu traballo en Asia. • 

• Novo espácio 
cultural 
no Porriño 

Coa apertura do Café Liceum en 
Porriño, toda a bisbarra vai con
tar cun novo centro cultural que 
ademais ten unha sorte de convé
nio coa xente da Nasa de Santia
go, a meio do cal fan un circuito 
con actuacións comuns. A inau
guración será o Venres 12 de Fe
breiro, cunha exposición de pin
tura de Xosé Paz Antón , ao que 
seguirán en xornadas sucesivas a 
actuación de Uxia (19 de Febrei
ro), Os Diplomáticos de Monte 
Alto (26 de Febreiro), Los Doré 
(5 de Marzo) e LLan de Cubel (7 
de Marzo). O local tamén recu
pera o antigo café Liceum, fun
dado en 1887. • 

•ofin 
de Avantar 

Despois de case vinte anos de ac
ti vidade, unha asociación cultural 
de solera como Avantar do Carba
lliño está a organizar a sua despe
dida. Será na próxima primavera e 

queren facer vários actos que afin
quen na memória a activi<\ade 
dunha agrupación que foi clave na · 
recuperación do perisamento e a 
cultura galegas na bisbarra. Un 
dos actos centrais estará adicado 
ao poeta Manuel Maria.+ 

•Conservar 
o Camiño 

Apesar da contrariedade oficial 
que poda supoñer, o seminário so
bre o Camiño de Santiago celebra
do en Roncesvalles na primeira 
semana de Febreiro, fixo graves 
adverténcias sobre as conceicións 
que desde instáncias oficiais se te
ñen da rota. Segundo o xefe de 
Património Cultural do Consello 
de Europa, José Maria Ballester, a 
idea do organismo comunitário e 
converter a Rota Xacobea nun ca
miño verde, seguindo a pauta de 
anteriores informes que o prefe
rían como Primeiro Itinerário Cul
tural Europeu. "Moito temo que o 
Camiño de Santiago ten a desgrá
c ia de precisar dun tratamento 
moito máis subtil e complexo do 
que a Administración española so
le ser quen de aplicar", dixo Ba
llester que falou da tendéncia eu
roepa a facer intervencións a cada 
máis respeitosas. 

A visión de Ballester completá
base coa sua análise das previ
sións respeito aos camiños de 
Santiago, "o actual interese que a 
sociedade europea manifesta cara 
os camiños de Santiago desper
tou non poucas expectativas en 
matéria económica e de desen
volvimento. Fálase dun eixo eco
nómico do Norte de España que 
seguiría a dirección <lestes cami
ños; fálase de promocións turí ti
cas masivas, de urbanizacións ... 
Só quero que pensen que seria do 
Camiño de Santiago e se con
vertise nun producto de consumo 
turístico ou nunha simples alter
nativa do turismo de sol que co
meza a abandonar as nosas cos
tas despois xa de telas destroza
do. Non é isto o que propón o 
Consello de Europa para revitali
zar os camiños". + 

•Arrasar 
co património 

A via dos feitos consumados foi a 
utilizada, máis unha vez na parró
quia da Trinidade, na capital ou-

Del mi 
Álvarez. 

rensana, para evitar que a apari
ción de restos arqueo1óxicos ro
manos de importáncia paralizasen 
unhas obras de remodelación. 

Mentres se realizaban obras no en
torno imediato da parróquia atopá
ronse diferentes restos o que moti
vou a paralización da obra. Apesar 
de existir control arqueolóxico de 
Património, segundo consta na co
misión provincial, desde o 29 de 
Maio de 1991, unhas cantas pasa
das de excavadora destruiron boa 
parte dos restos sen que ninguén se 
faga responsábel, nen se averígue 
de contado cando menos quen deu 
a orde de seguir adiante. Na mes
ma parróquia da Trinidade hai un 
precedente anterior de destrucción 
de Património. • 

•Homenaxe 
a Alonso del Real 

O próximo sábado na Faculdade 
de História de Santiago terá lugar 
un acto de hornenaxe ao profesor 
recentemente falecido Carlos 
Alonso del Real, organizado pola 
Universidade de Compostela. In
tervirá no mesmo o profesor Eiras 
Roel.+ 

• Chichi Campos e 
Compostela 93 

Co comisariado compartido de 
Anciñas Ripoll e Xosé Diaz estase 
a preparar unha gran exposición 
sobre a obra de Xe u Campos, co 
título Unha visión aguda e vertixi
nosa de Galicia, a celebrar o vin
deiro Setembro. 

A finalidade segundo os coorde
nadores "é recopilar e tran mitír 
ás novas xeneracións, coa maior 
dignidade e eficácia po íbei , a 
obra deste humori ta excepcional 
-desaparecido hai dous anos- que 
diseccionou a realidade galega 
cunha intelixéncia e valentía 
asombrosas". 

Autor dunha obra inédita dispersa 
e en mans de moitos amigos osco
ordenadores procuran publicamen
te a colaboración dos posuidoras 
de orixinais para poder incluila no 
catálogo e na mostra. Pódense po
ñer en contacto coa organización 
na sede do Comisariado no Institu
to Galego de Información, en 
Compostela, ou no s teléfonos 
(981) 24 00 56 ou 59 34 78.• 
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Un manifesto 
narrativo 

O infortunio 
.da soidade, de 
X.C. Caneiro 
A última edición do Prémio Xe
rais de Novela tivo a ben premiar 
un escritor de sc oñecido po1a 
maioria do público leitor ga1ego: 
Xosé Carlos Caneiro. Un escritor 
que ten publicado diversos libros 
que, polo aquel da distribución, 
son case que descoñecidos. 

De cando a concesión do prémio, 
Caneiro fixo unha série de mani
festacións obre o que intentaba 
no seu texto. Manifestacións que, 
á vista da novela, O infortunio da 
soidade ( 1 ), obraban. Sobraban 
porque a) as intencións dos escri
tore moitas veces nada teñen a 
ver co eus textos, e b) na novela 
e tán explicitada , ca e até o abo
rrecimento, tai intencións. "A li
teratura está fa lta de inxenuidade, 
de inocencia ( ... )Non se pode cre
ar unha hi storia se aquel que a 
conta está por riba desa hi toria, 
ausente dela, manexando ao seu 
antollo o fío do personaxes, sa
bedor da fin, da trama, do inicio" 
(p. 76). "O poetas (galegos), sen 
ir máis alá, adoitan construír me
talinguaxes inuo as que, de tan 
artificiai , a pena expresan un 
humano entimento (poetas de la
boratorio, vates de probeta). Os 
novelistas (galegas) non cantan, 
amorean situacións (p. 122; subli
ñado XGG). "Posibelrnente ese é 
un dos graves problemas da litera
tura -que é a literatura?- do 
meu país: a falla de ritmo narrati
vo. Outra da grave deficiencias 
podería atribuír e á ordenada dis
po ición e tructural do elementos 
novelado ' (p. 180). "Axiña me 
decatei que debía reducir e ta no
vela ao di frute do texto en si e 
de preocupanne de xeíto total por 

todo aquilo alleo ao xa estructura
do e subscrito a un determinado 
método" (p. 226); etc. 

Estas son unhas mostras das opi
nións e conceicións do narrador 
da novela de Xosé Carlos Canei
ro, Nicolás Odín, poeta neurótico. 
Pero como que doadamente se po
de deducir que Odín fala por boca 
do seu autor, pódese tirar unha 
primeira conclusión: o autor da 
novela (porque é unha novela) 
apreséntase como teorizador inter
calado. Quer dicer, en boa medida 
apresenta a sua obra como para
digmática: compre escreber así -
coma min- non da maneira que 
eu denúncio. 

Compre non escreber tendo a no
vela --0u o que sexa- ben medi
tada e estructurada. Compre de
nunciar o narrador omnisciente (a 
cita da p. 76, enriba transcrita, 
cárgase case toda a novela do 
XIX), a literatura branda, o pos
modernisrno, o rebusquismo for
mal, a orixinalidade -pola orixi
nalidade. A psicoloxia na novela é 
un anacronismo (p. 57), o descriti
vismo é usado polos que nada te
ñen a dicer (p. 63), etc. Que é im
portante na novela? O importante 
é a 1inguaxe. Eis o manifesto na
rrativo de Xo é Carlos Caneiro. 

Até o de agora falou e das ideas 
literárias de Nicolás Odín -apre
en tado con tenrura, é o boneco 

do ventríloco, do autor (2) e a no
vel a? A novela quer ser unha 
aposta anovadora -pero non se 
estaba contra a orixinalidade?
na que o tempo lineal é destruido 
(ou ta] se intenta), e na que o que 
se conte pouco importa. Como "a 
ordenada disposición dos elemen
tos novelados" pode ser unha gra
ve deficiéncia, o autor limítase a 
facer o que denúncia: amorear 
textos e situacións. Textos e situa
cións que lle 
permiten dar a 

Máis que 
un ha 
novela 

sua visión da 
literatura (gale
ga e universal) 
e da situación 
política do seu 
país. Contado, parece un 
Caneiro non manifesto 
pretende contar 
isto. O que in
tenta é que se 
disfrute do tex -

narrativo 
de 
propósitos 

to, da linguaxe. e 
Daí que non se intencións, 
in ten te repre
sentar unha re
alidade, senón 
realizar unha 
representación, 
un ritua.l que 
ten as suas pró
prias regras co
as que se cum-
pre e se repite 

asi como 
un intento 
de 
reordenar 
a literatura 
galega. 

indefinidamente: a novela dentro 
da novela (Odín está a escreber 
unba novela, a sua novela). Daí 
unha certa estilización; un estili
zar nun descaro de mitificación 
que non está ao alcance de todos: 
é atributo do xénio. Daí as inten
cións que manifesta o narrador, as 
consideracións que fai a propósito 
del mesmo como personaxe que 
escrebe. Consideracións que non 
acaban de integrarse no resto do 
texto e rematan por introducir na 
novela o caos máis absoluto. 

O particular estilo de Caneiro, a 
sua prática escritural, que se apoia 
na acumulación e a repetición ver
bal, e nunha estrutura temporal e 
non lineal, leva á sensación abso
luta de redundáncia, onde o xogo 

de diferéncia pode estar na língua. 
Esta, porén, e este é un grande 
problema, está ao servizo dunha 
acción mínima, dun(s) persona
xe(s) non aprofundado(s) -para 
aprofundar nos pesonaxes pódese 
aforrar a psicoloxia, sábese desde 
Hemingway, Hammett e Faulk
ner-, dun(s) conflito(s) menor(s). 
Quer dicer, quitándolle á novela 
140 páxinas das 260 que ten, po
díase dicer o mesmo. 

Mais, contodo, en certos momen
tos, O infortunio da soidade, aca
da páxinas interesantes, consegui
das, de certa beleza. Conséguese 
realizar as intencións e propósitos 
do autor. O que pode perguntarse 
o leitor é se para tan poucos ma
men tos felices comprian tantas 
páxinas (a literatura branda nada 
ten a ver co número de páxinas). 
Demasiadas páxinas que só serven 
para que o autor monstre que pode 
ser perfeito no estilo, na exibición 
de técnicas, mesmo na arte narra
tiva, pero mentres dura a leitura 
séntese a sensación de estar no 
limbo, quer dicer, sen as alegrias 
do paraíso nen as penas do infemo 
(ou viceversa). 

O infortunio da soidade, máis qu 
unha novela parece un manifesto 
narrativo , de propósito e inten
cións --e non o digo polo número 
esmadador de citas e transcricións 
de escritores-, asi como un in
tento de reordenar (sic) a literatura 
galega. O intento narrativo falia 
(quizá porque a ironia loita deses
peadametne para entrar, pero topa 
de frente con sete portas distintas 
que cada unha ten sete fechaduras 
e o autor só ten unha cha ve na 
man) mais o autor non morreu nel. 
Non irnos dicer aquilo de que é un 
escritor prometedor, é a mellor 
maneira de matalo. Simplesmente 
lembrar, como dicia Gide? , que 
con boas intencións non adoita a 
facerse boa literatura. Nen con 
ideas, como afirmaba Mallarmé. 
Fai falta algo máis. Quizá unha 
longa paciéncia na que o escritor 

(continua na páxina seguinte) 

ANOSA TERRA 
Nº 556 -11 DE FEBREIRO DE 1993 21 

Jl conta de libros \I 

Volta á poesía 

Despois duns anos sen obra nova no 
terreo lírico, Manuel Forcadela inclue 
na colección Xanela de poesía, de Sons 
Galiza Libros, o seu libro Profecia. A 
xeito de resume o volume escolle o 
verso "Non teñas nunca fieis entre os 
poetas nin aqueles /que dormen ao 
abeiro da árbore do canto. / Procura 
que te envexen, /que sexa o teu voo 
por entre a música das causas/ motivo 
da súa ira". t 

Boletin Galego 
de Literatura 

Octavo número da publicación 
universitária diríxida por Anxo Tarrio. 
Estudos, notas, crítica .. . No capítulo de 
documentación textos sobre Noriega 
Varela na prensa mindoniense e 
correspondéncia entre Rafael Dieste e 
o pintor Colmeiro e en criación 
traballos de Bernardino Graña e Dora 
V ázquez Iglésias. Os interesados poden 
dirixirse á Faculdade de Filoloxia de 
Santiago, e a revista está á venda nas 
librarias. • 

Xeografia 
dunha comarca 

A Cámara de Comércio de Vigo 
converteuse en editora do libro O Val 
Miñor. Entre as transformacións 
rurais e as innovacións urbanas de 
Marta e Xosé Manuel Souto González. 
O libro é un estudo xeográfico, 
histórico e de estrutura de povoación e 
económica da comaréa pontevedresa.+ 

Camiño de Santiago 

Este é o título dun fermoso libro que Ir 
Indo edita, seguindo a liña dos 
primeiros títulos da editorial. 
Encademado en tela e gravado en 
dourado, o libro é un percorrido 
fotográfico do Carniño desde Canfranc 
a Compostela, brillantemente realizado 
por Manuel G. Vicente e cun extenso 
texto introductório de Basílio Losada, 
producido en tres idiomas: galega, 
castellano e francés. + 
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Lecturas 
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(ven da páxina anterior) 

se encontra, se descobre a si mes
mo no plano da xenialidade. Unha 
paciéncia tan longa como a que 
ten que ter o leitor para ler certos 
textos vangardistas ... t 

XGG 

1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 
1992. 260 páx. Á obra "foille concedi
da unha bolsa para acreación literaria 
pala Consellería de Cultura e Xuven
tude da Xunta de Galicia en 1992". A 
renovación apoiada polas institucións? 

2) Hai diferéncia entre o escritor que 
"manexa ao seu antollo os fías dos 
personaxes" e aquel outro que os usa 
para soltar un discurso de ventrílocuo? 

Recuperar a 
identidade 

Diccionario dos 
nomes galegas 
A onomástica como a toponímia 
son signos da mentalidade social 
de cada época. Desde hai anos ob
sérvase a variación desta mentali
dade nos galegas. Parte, ao me
nos, deles queren modificar os há
bitos na imposición do nome e na 
designación do lugar. De aí a res
posta que 8Stán a dar certos colec
tivos e/ou individuos, resposta ben 
acollida. 

A última destas respostas é a do 
"Diccionario dos nomes galegos", 
dirixido por Xesús Ferro Ruibal e 
da autoría de cinco filólogos. 

Este volume dicionarial ten moitos 
aspectos sur-
prendentes: su-
m ari za unha · 
longa cantida-
de de nomes; Está feito 
enriquece coas 
variantes e con 
"hipocorísti
cos" ( formas 
familiares) tal 
elenco; motiva 
o lector con re
ferentes bio
gráficos ou len
dários de per
soas que leva
ron tal nome; 
actualiza estes 
nomes con alu
sión a indiví
duos existen
tes, con foto
grafias de al
guns. En suma, 

consenso 
de chegar 
ao público 
e de 
entretelo, 
dotalo de 
memória 
histórica e 
gañalo 
para 
aumentar a 
tendéncia 
recupera
dora da 
identidade 

lonxe de dar- própia. 
nos uns elencos 
puramente filo-
lóx icos, fainos 
revivir nos seus portadores. 

A obra, ademais, ven introducida 
e epilogada por estúdios temáticos 
de interés. Asi: Indice de fre
cuencias, pp. 41-43, que patentiza 
a tendéncia modificadora na ono
mástica do castelanizado á recu
peración do orixinal." Nomes e 
santos, pp. 4 7- 53, continuado 
practicamente por ternas seme
llantes ata a p. 95. Nestas páxinas 
é onde ternos mais dúbidas do 
acerto dos autores. 

O cadro da titulación de templos 
da p. 49, que corresponde á igre
xa bética, pode confundir na ex
trapolación á galega. Ao falar dos 

nomes dos santos galegas (p. 50), 
faise unha mestura excesiva entre 
o popular, o aceptado oficialmente 
e o apócrifo, que non ten xustifi
cación. Para colmo remátase así: 
"Para explica-la escasa cantidade 
de santos galegas alguén podía 
pensar, cunha miga de ironía, na 
carencia en Galicia de Institucións 
propias ata tempos recentes. 
Pero debemos pensar máis ben 
nunha evanxelización non 
encarnada. E tamén no vezo atávi
co dos galegas (como de case to
dolos vencidos): somos tan pouco 
amantes de gardar memoria das 
nasas causas, estamos tan enfer
mos de amnesia ( e da consecuen
te admiración do alleo), que 
seguramente ninguén se preocu
pou de escribir e difundí-los méri
tos dos grandes homes e mulleres 
que aquí houbo". 

A cita devandita, desde unha pers
pectiva histórica, é unha inaceptá
bel. Calquera que compare o san
toral da igrexa galega coas parale
las de Europa, ha de advertir unha 
inculturación en Galiza ata o s. 
XVI non superada por outras. Cal
quera coñece a cantidade de pane
xíricos de bispos, abades, monxes 
etc. <leste país. Igualmente, cal
quera sabe que a transposición no 
culto de santos da dramatización 
catequética á atribución a unha 
história local é "universal"; dase 
en todas as nacións , mesmo tende 
a repetirse nas novas igrexas naci
das no s. XX. Aqui, o culto a San
ta Eufemia, Tegra, Mariña, Ma
mede etc., santos que con tan con 
"Actas rnartiriais rnoi seródias e 
lendárias," operativizou tal atribu
ción. Só quen ignora a história, 
pode surprenderse <lesa atribución 
ou manter a dúbida de tal fenóme
no. Falar na enumeración de san
tos galegas de "vezo atávico" e 
isolalo da realidade recente, para 
converter en xenético un fenóme
no de minusvaloración, é dun tris
te sectarismo que fai rir. 

Do resto debo insistir na novedade 
e riqueza deste "Diccionario". Es
tá feíto con senso de chegar ao pú
blico e de entretelo, dotalo de me
mória histórica e gañalo para au
mentar a tendéncia recuperadora 
da identidade própia. O que me 
segue a extrañar e por qué non se 
acepta como variante v.g. de Saúl 
ou Saulo o de Xaúl. Na Bíblia ga
lega faise tal elección ; os autores 
deste dicionário sábeno. Igual
mente, por qué se prima a forma 
Froitoso sobre Fructuoso, mentres 
se iguala Benedicto e Bieito nas 
entradas. E digo isto porque me 
parece contradictório e porque a 
RAG abenzoa canto se da na en
trada: "asume as propostas neste 
libro de tal maneira que cada en
trada pode a efectos oficiais, ser 
considerada un dictarne" (p.9); pa
ra outro nome, "o feíto de non fi
gurar neste diccionario non quere 
dicir que non sexa galega, pero 
deberá ser obxecto dun dictarne 
particular" (ib.) 

O prérnio de oficialidade que lle 
outorga a RAG a este dicionário, é 
alto; pode que mais dun escribente 
de xulgados o utilice para obstacu
lizar aos que vaian con outros no
mes non alistados aquí. En todo ca
so e dado que non hai no mercado 
obras como os "martirolóxios", 
"anos cristiáns" etc., este dicionário 
ten parte de todos eles: ensina, de
leita e divirte. Ben valeu a pena.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

Diccionario de Nomes Galegas, Ir In
do Edicións, Vigo, 1992. pp. 662. 

Atractivo 
postal 
sonoro 

Llan de Cubel, 
"L'otru llau de la 
mar" 

"Expresión dunha terra pequena 
entre o mar e os montes altísimos" 

Hai nove anos que cinco . xóvenes 
asturianos emprenderon a consabi
da aventura de artellar un grupo 
folk. -Llan de Cubel- é o nome dun 
monte localizado no concello de 
Cuideiru, povoación situada na 
costa astur, de onde proceden va
rios compoñentes do grupo. 

Recentemente, Ll. de C. veñen de 
editar o terceiro disco da sua ca
rreira, que reincide na necesidade 
de afinnación dun território, que 
eles din estar ameazado de desapa
rición coma identidade cultural. A 
xeito de reivindicación, simbolizan 
no caudal dun río bagoante a laian
te perda de referentes colectivos, 
Rigu Esva; no outro tema cantado 
constatan 

qu' en toles tierres yes estranxeru 
menos na d' esti llau de la mar 

O repertório do disco está nutrido 
por pezas resgatadas do folclore 
autóctono, localizadas en diferen
tes bisbarras, e porén, de variado 
significado cos-
tumista: "salto-

nes" bailes de Sonori·dade 
ritmo vivo ;"sa-
lees", cantar da 
mariña oriental, 
"pasacais", 
marcha ... son 
alguns dos ex
pon en tes dun 
património, que 

suxerente, 
con 
arrecendo 
a pátria 
verde, 
húmida e 

fornece a Ll. de mariña. 
C. o repertório 
da gravación. 
Unha foto do 
peirao de Cui-
deiru anúncia na portada do disco 
un contido interior, que vén sendo 
na sua práctica totalidade unha exi
bición de dignidade astur. Coma 
complemento, nos laterais da foto, 
inclúense sendas reproduccións do 
Xabaril Gaiteru, desta vez proce
dentes da capital do Principado (si
llería gótica da Catedral de 
d'Uviéu). 

"L'otru llau ... " é a expresión dun
ha terra pequena entre o mar e os 

111 

Música ~I 
montes altísi
mos; Ll. de C. 
recorreron a 
toda sorte de 
referéncias: 
versos de poe
tas coma Galo 
Fernández, fi
nado no ano 
1939, arquivo 
fotográfico, e 
sobre todo re
pertório. Non 
se pode dicer 
o mesmo, en 
troques do 
tratamento 
instrumental: 
a estandariza
ción que vive 
actualmente a 
música folk 
tamén lles 

afecta, e seguramente serve para 
universalizar máis eficazmente o 
próprio folclore. Guitarras, bou
zouki, flautes, vigulín, mandolina, 
gaita e tambor asturianus, cur
dión ... sonoridade suxerente, con 
arrecendo a pátria verde, húmida e 
marina. Unha digna mostrada inci
piente música folk asturiana, que 
asume coma prioritária a reivindi
cación elemental, mostrar que se 
está vivo. 

Quen tivemos a sorte de disfroitar 
con llande Cubel o pasado ano no 
curso do Festival Intercéltico do 
Porto, sabemos do seu bon directo. 
A comezos do vindeiro mes de 
Marzo estarán de xira pola Galiza. t 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

Unxoven 
clásico 

Feliu Gasull 
Tacarigua 
Con ta só trinta e catro anos, Feliu 
Gasull vai camiño de converterse 
nun clásico da música de proce
déncia catalana, entendendo por 
tal, rnáis que unha nomeación de 
orixe, unha estética definida, na 
que a conceición cerebral da músi
ca presie un variado discurso ins
trumental, que mistura pasaxes clá
sicas, jazz e flamenco. A esponta
neidade, o sentimento, fican penei
rados por un racional deseño artís
tico, que ao final semella máis pró
ximo á música contemporánea que 
a outra cousa. 

Ademais de compositor, Feliu Ga
sull é un guitarrista vencellado a 

unha consolidada escala de músi
cos, paisanos seus, tais coma Joan 
Albert Amargós ou Toti Soler; con 
ambos compartiu experiéncias ar
tísticas, ao tempo que encetaba un
ha sólida formación académica, 
primeiro na Suíza, máis tarde nos 
USA. Formou parte da Fundación 
Yehudi Menuhin Live Music Now, 
e a sua vida artística está ateigada 
de anovadoras experiéncias musi
cais. A obra Tacarigua foi escrita 
para a ID Semana Internacional de 
Música de Cámara de Barcelona. 

Concebida coma cuarteto de guita
rras. Tacarigua é o título co que co
meza o disco, que continua con vá
rios temas interpretados por baríto
no -Josep Cabree-, guitarra ---0 

propio Gasull-; a seguir, unha 
ambiciosa campo ición polifónica, 
psta nas voces dun coro norte-ame
ricano; unha breve Fantasía obre 
un tema de M. de Fa11a; pechando 
cunha Cantiga de berce, na voz, 
sempre grata, de Mª del Mar Bonet. 

Feliu Gasull dispón dos recursos 
precisos para facer e ta sorte de 
obra, pouco <loada de definir e
manticamente, dado o seu carácter 
aberro, ainda que compatíbe1 cun
ha técnica implacábel no de enrolo 
temporal: hai ocasión nas que as 
cordas do omnipre ente guitarrista
compositor semellan comezar a 
voar polo universo sonoro, pero o 
ritmo fica contido na sobriedade 
dun toque austero. a parte cantada, 
íntegramente en catalán, re ponde, 
na sua rnaior parte, a poemas de 
Gabriel Ferrater. 

É un disco que confirma o talento 
<leste músico, a quen bai nove anos 
vimos tocar na Galiza, formando 
parte dun trio de guitarras, liderado 

daquela por Toti 
Soler. Con estes 
antecedentes, 

A ~sponta- F.O. supón a 
ne1dade, o continuidade 
sentirnento, dun estilo, que a 
fican finas do anos 

. d setenta tiña no 
penelfa os grupo Música 
por un Urbana o seu 
racional referente so-
deseño branc~iro; non é 

,. . gratuito que no 
artlStlCO. seu derradeiro 

álbum, M. U. de
dicasen un tema 

a Falla e outro a Stravinsky. Era o 
início dunha certa escala, dunha for
ma de expresión musical baseada na 
aprendizaxe e o aperfeizoamente. F. 
Gasull non é senón un sucedáneo, 
ou se se quer, unha consecuéncia 
daquel mundo, que se ben non eixou 
formacións estábeis, vixentes hoxe 
en día, si legou unha morea de mú
sicos, que na sua mocidade, lonxe 
de cair na facilidade do rock, decan

táronse pala 
música con 
maiúsculas: 
aos xa menta
dos, podemos 
engadir a Car
ies Benavent 
-músico de 
Paco de Lu
cía-, Jordi 
Vilaprinyó -
de rockeiro 
sinfónico a pia
n is ta clásico. 
Feliu Gasull 
forma parte ac
tual rnen te da 
Orquestra de 
Cámara do Te
atro Lliure de 
Barcelona. t 

X.M. ESTÉVEZ 
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O Drácula de (:oppola 
• CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Versións cinematográficas, adapta
cións teatrais, séries televisivas, re
criazóns noveladas, comics ... Velai 
o mundo transitado polo vampiro 
aristocrático que o xénio de Bram 
Stoker criou nunha novela vitoria
na escrita en 1897. Se a adaptación 
teatral que Hamilton Deane e Jonh 
Baldeston escreberon a finais do 
pasado século, serviu de modelo 
ao "Drácula" de Browning-Lugosi 
ou ao de Badhma-Langella (1978), 
e a novela de Stoker foi o soporte 
para o esquema adulterado da ver
sión Hammer que Fisher-Lee fil
maron a finais dos cincuenta sobre 
un guión orixinal, a que agora nos 
oferece Francis Ford Coppola trai 
como novidade a de ser a que con 
máis exactitude se axusta ao texto 
do autor irlandés. 

Este Drácula tiña que ser especta
cular e novidoso, provocador dun 
terror que fose atractivo e sedutor ... 
fantástico, no sentido exacto do ter
mo. Por iso a imaxiinaria visual 
empregada deberia sobrecoller e 
abraiar e o seu aparello icónico, a 
máis de espectacular, debería ser to
talizador (como na ópera, de cuxo 
universo estético-dramático Coppo
la sempre se sentiu debedor). A me
sura teria que erixirse en norma e a 
mistura de elementos non poderia 
renxer en nengun momento. A fita 
ten pois unha carga técnica excep
cional através da que non só se re
producen literalmente diálogos in
teiros da novela, senón que, ade
mais de recriar por primeira vez coa 
máxima fidelidade posíbel grande 
parte das situacións dramáticas ide
adas por Stoker, introduce algunha 
personaxe nunca antes amasado nas 
pantallas (o texano Quincey Mo
rris). Esa poderosa e orixina1 carga 
visual á que me refería antes funda
méntase na fotografia, nos efeitos 
especiais (1) e noutros compoñen
tes cenográficos engadidos que, co
mo o vestuário e os decorados, aca
dan, na complexa estrutura xeral do 
filme, un protagonismo de forte 
entido simbólico, tal como por ou

tra banda ten sido calificada a arte 
da época vitoriana e que sobrenada 
perfeitamente tanto no texto literá
rio como na fita de Coppola. 

Un traballo de equipa 

Pero non só o simbolismo plástico 
que presidiu a época vitoriana está 
presente no filme, senón que atopa
mos otros universos estéticos e ar
tísticos recoñecíbeis: dende o mun
do de Gustav Klint aos prerrafaelis
tas, desde Botticelli ao comic e des
de esta atá o mundo máxico e estili
zadamente barroco de Federico Fe
llini. Orabén: alguén pode crer que 
só o talento do xénio Coppola po
deria ter dado corpo a esta fenome
nal empresa visual, artística desde 

logo, pero industrial e comercial ta
mén? É indubidábel que esta estu
dada maquinária non poderla tersi
do tan perfeita, sen a colaboración 
instimábel e, en non poucas oca
sións protagonista, dunha equipa 
técnica excepcionalmente boa. Jim 
Steranko, deseñador de comics, ho
me imaxinativo e director da revista 
"Prevue", foi un dos primeiros re
crutados e converteuse no "home 
das ideas" de Francis Forci Este pú-

xose en contacto con Eiko Ishuioka, 
profisional do teatro xaponés e en
carregado de visualizar a indumen
tária das personaxes, así como dos 
seus peiteados, telas e arquitecturas. 
Roman Coppola, fillo do director, 
seria o director da segunda unidade 
e o supervisor dos efeitos especiais 
que estiveron encomendados a Ali
son Savitch ("Terminator 2"). Por 
auséncia de Vittorio Storaro, a foto
grafía foi encarregada a Michaell 

Ballhaus, antigo colaborador de 
Fassbinder e que descobriu con 
Coppola a utilidade do video de alta 
definición. En canto ao guión de 
Hart, foi reescrito cincuenta veces e 
o traballo dos actores apresentou a 
novidade de Coppola obrigalos a 
conviver xuntos unha tempada no 
lugar da rodaxe para que se coñece
sen entre si e para que pudesen ir 
desenrolando as suas personaxes 
mediante a improvisación continua-

da; Coppola é un obseso dos en
saios e ere que esta convivéncia 
prévia á rodaxe permítelle aos acto
res criár o pasado dos seres aos que 
teñen que dar vida. Todo isto, e o 
f eito de ir xestando as personaxes 
deste antes de interpretalos diante 
das cámaras, confírelle aos actores 
un maior domínio de si mesmos e 
redunda nunhas interpretacións 
máis ricas e aproveitábeis (causa 
non sempre acadada no filme, onde 
na miña opinión, a excepción de 
Van Helsing/Hopkins e menos Old
man os demais están mediocres 
(quen falará de Winona Ryder den
tro duns anos?). 

··········································································~···························· 

Ninguén nega a man sábia de Cop
pola, ninguén pode ousar restarlle 
autoría e xénio, ninguén ignora a 
sua mestria como narrador e domi
nador dos recunchos e as zonas 
máis complexas do seu oficio ... pe
ro "Drácula" podería ter sido posí
bel sen estes nomes e as suas ide
as? Ainda máis, teño a sensación 
de que o feito de que o autor de "A 
conversa" tivese que traballar para 
unha multinacional do cine, (cun
has datas fixas de rodaxe, uns pra
zos na produción, uns custes prefi
xados e inamovíbeis, uns obxecti
vos comerciais e de beneficios eco
nómicos imprescindíbeis) hipote
cou certos espazos criadores do seu 
xénio e talento, limitando algunhas 
"maneiras" do seu estilo, da su es
pecífica maneira de narrar, dándo
lle ao seu traballo unha certa "im
personal idade", unha certa imaxe 
non da fábrica Coppola ... Resumin
do, abunda a funcionalidade e falta, 
ao meu entender, naturalidade e 
frescura cousa que, apesar de ser 
un traballo de encargo, si está pre
sente en O Padriño III.+ 

As facianas do pasado/O inimigo principal 
En calquer caso, o que si é evi
dente é que neste "Drácula" ato
parnos cine a caneiro cheo, cine 
inteiro, todo el, cunha mecánica 
narrativa adecuada ao que exixe o 
público (Coppola sabe moi ben os 
gostos do respeitábel), sen desa
xustes , sen censuras, cun ritmo 
visual abraiante e sedutor, sen 
síncopas, cunha montaxe equili
brada e chea de ritmo interior, nas 
secuéncias, na planificación, nas 
angulacións da cámara ... Pero 
existen, non poderia ser doutro 
xeito, outras zonas escuras que 
engadir as xa sinaladas. Non no 
aspecto formal, senón no discurso 
temático que recria o universo de 
Stoker. Certo é que as licéncias 
tomadas sobre un texto literário 
que se quer adaptar son lexítimas 
e persoais, non obxectábeis nada 
máis que desde os desexos do 
cronista. Valga a leitura que Cop
pola fai dos amores do Conde con 
Mina: "amour fou", paixón redi
viva entre a "Bela e a Besta", 
amor eterno máis alá da morte e 
da vida, amor dos "Nosferatu", 
dos "non mortos", dos que arras
tan a tristura da eternidade imor
tal. O Drácula de Coppola vai por 
eses camiños e roza outros: sen
sualidade, control sexual, poder e 
paixón ... Todos es tes trasuntos te
máticos que Coppola atopa na 
meta-linguaxe do texto, na sua 

leitura subterránea, é posíbel que 
sempre estivesen presentes no 
ánimo de Stoker, pero tampouco 
deixaron de estalo -a excepción 
da variante da reencarnación da 
amada do Conde en Mina- nas 
versións precedentes, sobretodo 
nas feitas por Hammer. Pero o 
que si é evidente é que no relato 
do escritor irlandés non existe 
amor por Mina, nen por Lucy, de
la interésalle ao nobre transilvano 
só o seu sangue como líquido 
quente e vital para seguir "non 
morto". Non hai amor, e si "uso" 
doutras vidas en beneficio dunha 
"non vida", a do Conde, un Con
de egoísta e de "cerebro infantil" 
(como diagnóstica na novela Van 
Helsing) que afinal desprécia o 
seu poder sobre Mina para se sal
var dos seus perseguidores refu
xiándose na terra dos seus maio
res. Como licéncia e recriación, 
vale a adaptación de Coppola, 
mais na novela de Stoker, nen es
te Drácula amaba a Mina nen Mi
na o amaba a el. Quede pois con
signado o feito. 

Porén, e á marxe desta pontuali
zación, as enemizades co filme 
non veñen do filme mesmo, se
nón de fora del, do exterior. Ex
plícame. Non é fácil para o es
pectador médio, non digamos pa
ra o cinéfilo, desprenderse dos 

seus mitos infantis, dos seus he
rois de aventuras ou, neste caso, 
de pesadelo. Como abxurar deles, 
como esquecelos, como non ter 
na nosa retina os rostos dos ho
mes que Hes prestaron a sua fa
ciana e o seu corpo. como esque
cer a silueta de Lugosi, a sua ca
pa, o seu porte de cabaleiro de 
frac na ópera, o seu rictus maléfi
co, o seu médio sorriso, o seu 
mal acento inglés, de extranxei
ro, de húngaro ... ? Como non 
lembrar a Cristopher Lee, a sua 
espigada imaxe, o seu inexpresi
vo rosto, o seu maxestuoso cami
ñar coa capa ao vento, a sua las
civa sensualidade (calquera das 
producións da Hammer oferecia 
un compoñente erótico-sexual 
moito máis evidente e suxestivo 
que o que nos oferece Coppola ) 
os seus ollos vermellos, os seus 
beizos empapados en sangue ... ? 
como esquecer ao que se ama, e 
como ser un apóstata do que eri
xiu o noso universo infantil, ese 
que semella o máis auténtico, o 
máis eterno, o máis imortal? Co
mo imaxinar a Frankenstein sen a 
faciana de Karloff! ... Como a 
Drácula sen a imaxe de Lugosi 
ou de Lee? A lembranza destes 
"príncipes das tebras" vai ser o 
inimigo principal co que Coppola 
e o seu Drácula do século XXI 
terán que loitar. + 

1) A película non ten nen un só efeito vi
sual feito en ordenador, que non é fre
cuente na actualidade. Contra o que se po
da pensar Coppola empregou efeitos vi
suais sumamente sinxelos e primitivos, 
extraídos da época dos pioneiros. Foron 
aqueles artilúxios que identificaron ao ci
ne da "barraca de feira" e que se desenro
laban coetaneamente coas andanzas do 
noso Conde polas ruas de Londres. Era 
pois un enfoque "retro" o buscado por 
Coppola, ese enfoque retro que o levou a 
utilizar unha vella cámara Pathé, acciona
da a man, para rodar algunhas cenas. Tra
tábase de resolver todos os efeitos espe
ciais tal como se tivera que ter feito na
quela época pero empregando a informa
ción de hoxe para mellorarlos. Por iso o 
filme está cheo de trucos antigos e inxé
nuos (Viva Mélies!) que se inventaron ca
se ao mesmo tempo que o cinematógrafo; 
efeitos que, por outra banda, non son nada 
custosos. Espellos, colocar as cámaras de
trás de teloneiras (cortinas moi delgad~ 
sobre as que se proxectan imaxes) nas que 
hai anotacións de diários, emprego dun 
"tren pantasma", aparato utilizado para 
proxectar negativo nos primeiros tempos 
do cine ... son alguns deses artilúxios, anti
gos e entrañábeis que Coppola utilizou 
como homenaxe á ciéncia que presidia o 
mundo nos tempos do Conde, e, sobreto
do, ao cine que xurdia case ao mesmo 
tempo que nacía a criatura inventada pota 
pluma de Stoker. • 
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O SEXO EN XENTEAOLONXE 

Frente ao mundo pechado e destrutivo de 
"A Esmorga'', ternos o universo de "Xente 
ao lonxe", tamén conflitivo, pero aberto á 
esperanza. Nesta novela, escrita cando o seu 
autor andaba xa polos setenta anos, os per
sonaxes soñan, loitan, viven ilusionados, 
tentan transformar a sua situación individual 
e colectiva, buscan desesperadametne unha 
liberación, descobren novas realidades, que 
ás veces son novos dramas humanos. como 
apontou o profesor Francisco Rodríguez, 
aqui, nesta obra, hai unha nación en marcha, 
un país que se move "cara a ruptura da rea
lidade brutalmente opresiva" (1). Este pro
ceso liberador maniféstase en todos os pla
nos, no social, no político, no ideolóxico e 
no sexual, no persoal e no colectivo, imolo 
observar no que atinxe ao sexo, tan presente 
nesta novela. 

A señora Andrea 

A primeira personaxe da que irnos falar neste 
achegamento á presenza do sexo en "Xente 
ao lonxe" é da señora Andrea, unha muller 
vital, humana, atrevida, valente, solidária, 
misteriosa e imaxinativa. A señora Andrea, 
que viñera daló da parte de Chaves, e disque 
de boa caste de xente, sabia canto habia que 
saber de partos e de abortos, e taén da putaria 
e dos amores. Dela dicíase que fuxira cun 
criado, "mociño labrego e debo ver", e que 
anos despois "lle gorentaban os mozos, coasi 
raparigos, que desque os pillaba non 11es da
ba repouso, até deixalos chuchados como de 
meiga, que algún morrera das resultas" (p. 
40, edic. de 1976), e dician, asimesmo, que 
"padecía unha doenza que lle chamaban lu
meteriano, que pega nalgunhas mulleres e 
non se ven farras de home" (p. 41 ). 

O caso é que a señora Andrea tiñasona de 
parteira, e xa na primeira páxina da novela 
se nos fala dela exercendo o tal oficio. Díse
nos despois que "facía todo moi aquelado e 
propio como si nunca fixera outra causa, e 
que pra arranxar os partos que viñan mal 
presentados aínda era millar que o médico 
novo que trouxeran pra o Hospital Modelo" 
(p. 56). Entre as páxinas 75 e 80 recó11ese o 
nacimento do Perfeutiño, "ou o que fose". 
Unha das mu11eres que asisten a este mal 
parto que atende a señora Andrea é a Pam
pera, quen manifesta que 

"nas Américas eran como nada, que as mulle
res estaban moi afeitas a non deixalos comprir, 
que non se querían inzar de fillos e, a máis, pra 
non se desfigurar; e que facían ben, que tantos 
fillos era un atraso, e que iso que os daba Deus 
había que velo; e que había alí parteiras dabon
do que o facían ben e barato, que ela nunca as 
percisara porque lle viñan de seu, coma quen 
lava" (p. 78). 

Atoparemos posteriormente á señora Andrea 
enfrentada ao aborto da Nemesia a Cebola 
(pp. 209-217), un aborto que a señora Andrea 
non quer facer porque descobre que ese non é 
o verdadeiro desexo da Ceboliña, senón do 
cabrón que abusou desta rapaza de dezasete 
anos, que non era outro que o Manolito Boen
te, que andaba daquela en Madrid facendo 
oposicións a xuíz. A señora Andrea "aclaróu 
que a Ceboliña viñéralle a pedir, moi modosa 
e petapouco, i eisí como sin gañas, que lle fi
xera o aborto, polo que ela decatárase de que 
non falaba de por sí, e máis cando lle dixo 
"que se pagaría o que fose", e que ela dixéra
lle "non e non"; e que lle somellara que a Ce
boliña fórase contenta co non, anque ela de 
comén dixéralle que "non" só pra sonsacarlle 
a ver porónde saía pra saber máis do choio 
aquíl, tan estrano" (p. 211). 

Lago, cando a Evanxelina queda embaraza
da do Elixio e lle solicita insistentemente á 
señora Andrea que lle axude a botar para fó
ra ese fillo, porque non o quer ter dese ho
me (pp. 270-272), a señora Andrea tampou
co accederá ao desexo de Evanxelina e ne
garase unha e outra vez a realizar ese abor
to. Segundo confesa a própria Evanxelina, 
non pode convecer á señora Andrea porque 
ás suas razóns ela da11e outras (p. 271 ). 

Finalmente aparece a señora Andrea nun 

MANuEL l.oPEZ Foxo 

'O sexo en "Xente ao 
lonxe" non se pode 
deixar nunca nun 
segundo plano da 
análise, como se for 
algo meramente 
anedótico' 

cuarto maravilloso e revelando aspectos 
descoñecidos da sua personalidade: 

"Aquela señora Andrea, nin como figura nin casi 
como rosto, tiña ren que ver coa señora Andrea de 
sempre" (p. 267). 

"viña resultar agora unha dama culta, cunha cultura 
de damas doutro tempo e doutros países" (p. 273). 

A señora Andrea é unha persoa intelixente, 
profundamente humana, solidária, atrevida 
e valente, que pratica partos difíceis e abor
tos "como casos de conciencia autorizados 
por unha dialéctica persoal" (p. 273), pero 
que tamén se nega a facer abortos cando ve 
que non é a muller a que non que ter o crio 
ou cando lle parece que desexa abortar por 
un estado emocional motivado só polo me
do ao que digan. A señora Andrea poñerá ao 
descoberto igualmente o abuso e a hipocre
sía da xente como o Manolito Boente, asi 
como a corrupción da Xustiza (pp. 212-217 
e pp. 278-280, respectivamente). 

Suso 

Suso é unha das principais personaxes da 
novela. Pola sua boca nárrase unha grande 
parte da história. Suso vainas conducindo 
desde a sua nenez á sua adolescéncia, nun 
proceso no que, pouco a pouco, vai desco
brindo a realidade sexual. 

Xa de moi pequeno Suso asiste desde a ga
lería da sua casa ao mal parto da nai (p. 78). 
Tamén de neno, escoitando unha conversa 
da señora Castora coa Evanxelina, percátase 
de que cando aquelas mulleres falaban da 
cartilla "non falaban da cartilla da escala si
nón doutra que había que ter pra o oficio de 
puta" (p. 57). 

Suso vivirá, como todos os rapaces, o des
cobrimento do sexo através doutros rapaces, 
tal e como se narra entre as páxinas 59 e 65 
ou entre a 105 e a 107. Nesas conversas 

sempre hai algun 
que non se inteira 
da misa a médias (p. 
62). Suso tampouco 
entende moi ben co
mo é posíbel que os 
nenos se fagan con 
leite "como se fora
m os queixos" (p. 
106). O mundo se
xual dos animais se
rá, asimesmo, unha 
boa escola para 
aprender do tema 
carnal (pp. 91-103). 

Unha vez, nunha 
merenda daquelas 
que facia a irmá e as 
amigas, Suso atópa
se, de súpeto, cunha 
cena surprendente: 
todas elas estaban 
bébedas e xogando 
aos noivos, algun
has parellas, cos 
peitos ao ar, a saia 
erguida e dándose 
beixos (p. 114). Su
so xoga a miúdo coa 
sua irmá e coas 
compañeiras, que o 
poñen no meio de
las e logo erguen as 
saias para que el es

colla as mellares pernas, ainda que daquela 
nada entendia el de pernas, e éranlle o mes
mo as das rapazas que as dos rapaces (pp. 
116-117). Unha destas rapazad, a Xulia 
Cordeiro, aprovéitase do Suso e faille aprei
xar as carnes até facela xemer, e incluso un 
dia o bícao na boca, cousa que a el, nun 
princípio, dalle moito noxo. Máis adiante, 
sen embargo, é el quen toma a iniciativa, 
pero entón fracasa (p. 117). E un dia Suso 
comeza a fixarse no corpo de sua irmá (p. 
122) e, andando o tempo, aprende a mastur
barse co Paquito da Vendolla: 

"estábamos fechados no escusado vendo as revis
tas e díxome "tes que o facer apresa, sin apretares 
moito", que mo adeprendera con boa intención, 
digo eu, pro fora millar que non mo adeprendera 
porque il sabíase conter (dúas á semán) i eu non, 
que eran dúas ao día, ou máis; e unha vez foron 
tantas que á noite tremábanme as pernas e non po
día dormir" (p. 185). 

Anos despois Suso está un pouco farto da
quel xogo sexual e deixa de masturbarse, pe
ro entón compraba que algunhas mañás es
perta "co ventre e as éngoas enlarafuzadas e 
pegañentas" (pp. 283-284). E chega, por fin, 
o enfrentamento real co sexo feminino, un 
enfrentamento que se produce sobretodo po
la presión dos amigos, ainda que e] tamén 
andaba a cavilar que de masturbarse xa esta
ban ben e, ademais, para saber se un era ho
me habia que se probar cunha muller (pp. 
305-306). Conque, un 1º de Maio, sucede o 
prirneiro encontro co sexo aposto. Suso xún
tase con dous amigos máis e primeiramente 
van á "fonda dos Maricóns", onde parara o 
Pedro os dous derradeiros cursos do bacha
relato, época na que, sen dúbida nengunha, o 
Pedro lle fixo algun "favor" ao Isidoro, que 
o recebe chamándolle "meu Pedriño" e cun 
bico na cara (p. 304 ). Despois de comer ain
da fan festa. Lago pasan por algunhas taber
nas e a iso das tres da maá os outros dinlle a 
Suso que hai que rematar a noite indo ás pu
tas, como é costume en Ourense todas as 
noites de esmorga. Mais a Suso non lle fia 
miga de ilusión iso de ir a putas: 

"Eu díxenlle que pra min era moi tarde, que non 
tiña costume de trasnoitar; que na miña casa esta
rían preocupados, e máis faltando meu pai ... Isto 
foi o que lles dixen, pro a verdade era o grande 
acoramento que me subíu do fondo de min, ao 
verme no caso de ter que me ocupar cunha muller, 
que nunca o fixera" (p. 305). 

Suso resístese (había nel unha "interior re
sistencia"), pero, ao final, os outros convén
cenno algo e, tras ir primeiro á casa da Xu
rela, os tres acaban fornicando na casa da 
Charito (pp. 310-312). Sen nengun entusias
mo, como se for alleo aoque estaba a facer, 

Suso, por fin, fai o amor: 

"Subinme á muller como a un cabalo quedo, sin 
ilusión, sin espetativa, sin xiquera medo. Ogllá se 
dormira. 

A causa estaba ben. Pro non era pra tanto. 

Cando voltéi ao salón, os meus amigos fitáronme 
dun xeito ledo e cómplice. Erguéronse coas copas 
nas mans. 

- Suso, di connosco: ¡Viva o Primeiro de Maio! 

- Viva ... " (p. 312). 

Tras este primeiro contacto carnal, realizado 
mais ben por cumprir, non queda moi claro 
que camiño sexual collerá o Suso: Optará 
pola heterosexualidade? Pola bisexualida
de? Talvez pola homosexualidade? Pode ser 
igualmente clarificadora ao respeito a confi
sión que fai Suso do que lle actontecera de 
cativo na zapataria do Bardabás (p. 99) , e é, 
asimesmo, moi significativa a admiración 
que Suso sinte por Xosé Maria do Cerdeira: 

"Ás vegadas nos alcontros dos homes mozo , pro
dúcense istes escintileos das afinidades reveladas, 
súpetos enlaces da simpatía profunda moi some
Ilames á parre nobre do amor, cicáis ao amor me ·
mo, tan rexeitado e circuscrito por éculo de re
presión xudaica e desviado da súa esponteneidade 
polo medo cristián á "caída" " (p. 261 ). 

Sexa cal for a sua verdade sexual, o que si 
está claro é que Suso vive sen gozo e e pri
meiro encontro carnal cunha mullere que a 
sua sexualidade revélase cando menos con
flitiva. 

Evanxelina 

Á Evanxelina xa nos referimos anteriormen
te cando falámos das merendas que facia 
coas suas amigas --e que ás veces acababan 
en bebedeira e en xogos eróticos- e tamén 
nos referirnos a ela cando dixemos que a se
ñora Andrea se negara a facerlle un aborto. 
Evanxelina ten unha relación amorosa co 
Elixio, unha relación que responde roáis ao 
desexo del que dela, como se pon de mani
festo na conversa que manteñen na páxina 
228. 

Evanxelina queda embarazada do Elixio, 
pero despois chega a sentir un verdadeiro 
ódio por el, e é entón cando quer que a se
ñora Andrea lle faga o aborto. Como a seño
ra Andrea se nega, ao final Evanxelina aca
bará rendo o neno. Na carta que lle escrebe 
a unha sua amiga, e que aparece nas derra
deiras páxinas da novela, Evanxelina confe
sa que está contenta porque o neno non se 
parece ao Elixio: 

"A miña grande ledicia é que non trouxo os olios 
azúes. Non houbera podido agoantar aqucle olio 
do outro filándome toda a vida" (p. 314). 

Nesta carta Evanxelina revela taména outra 
realidade do amor: a faciana problemática, a 
dor, o sofrimento, o desengano, o desamor: 

"A verba mesma non só me somella a mái allea 
do mundo sinón a máis ríducla que se pode dicir. 
"Amor" deberá escribirse somente en tarxetas 
pastáis, na varillax dos abanos ou decir e de noite, 
aos quince anos, bailando o vals" (p. 315). 

Evanxelina, na sua madurez intelectual e 
amorosa, descobre algo fundamental: que a 
soidade escollida pode resultar igualmente 
maravillosa (p. 318). 

O sexo é en "Xente ao lonxe" algo moi fun
damental, e por iso non se pode deixar nun
ca nun segundo plano da análise, como se 
for algo meramente anedótico no desenvol
vimento da novela. O sexo é, por outra par
te, e xunto cos nenos e con Auria, unha das 
constantes de toda a obra en prosa de Blan
co-Amor, tanto da que pertence á literatura 
galega como da de expresión en língua es
pañola. Esperemos, xa que logo, que ao lon
go do ano 1993 se fale das novelas de Blan
co-Amor sen ocultar nen solapar toda esta 
viva realidade sexual.+ 

(1) FHANCISCO RODRIGUEZ: "Xente ªº Jonxe". A na
ción en marcha. Extra núm. 3 de ANT, Xullo, 1995. 



O cin~ portugués poderá proxectarse no noso país. Na fotografía cena de Nuvem, a última película de Ana Luisa Guimaraes. 

A Federación de Cineclubes da 
Galiza e a Federa~ao Portuguesa de 

Cineclubes promoverán a criazón 
dunha revista cinematográfica luso

galaica e a celebración dunha 
mostra anual na que se exibirán as 

producións áudio-visuais que se 
realicen na tempada tanto na Galiza 

como en Portugal. Estes acordos 
foron alguns dos acadados no 
pasado fin de semana en Viana do 
Castelo no Encontro Luso-Galaico 
de Cineclubes onde tamén se 
anunciou que a distribuidora 
Atlanta Films traerá películas 
portuguesas á Galiza. 

As películas portuguesas 
distribuiranse na Galiza 
As federacións de Cineclubes galega e portuguesa 
promoverán unha mostra anual de producións áudio-visuais 

• R.H./VIANA DO CASTELO 

Na xuntanza anual que se celebra 
en Portugal, que se complemienta 
coa que se realiza no Carballiño 
no marco das Xociviga, partkipa
ron unha trintena de per oas ven
ceU ada a cineclube da Galiza e 
do Norte de Portugal: Braganya, 
Viana do Ca telo Vila do Conde, 
Porto, Chave , Fafe, O Carballiño, 
Vilagarcia, Pontevedra, Vigo, etc., 
estiveron repre entadas ne ta xun
tanza que e de envolveu durante 
o dia 5, 6 e 7 en Viana do Ca te
lo organizada pola Federayao Por
tugue a de Cineclube . 

Unha da cuestións que e propu
xo na xuntanza foi a de incremen
tar a presenza de colaboradore na 
revi ta Cinema que edita a federa
ción portuguesa. Neste senso fose 
Countinho e Castro, redactor xefe 
da publicación, asegurou que era 
moi difícil contar coa presenza de 
bons textos de críticos ou afeizoa
dos ao cine da Galiza, "cantos 
máis contactos haxa entre os auto
res galegas e os leitores portugue
ses será mellor para o desenrolo 
das nosas culturas. Neste senso o 
noso traballo non atopa resposta. 
Recentemente estivemos no Con
greso de Cineclubes do Estado es
pañol celebrado en Sevilla. Leva
mos a revista Cinema e a xente 
quedou encantada. Estannos sur
xindo textos que nos envía xente 
de Guadalajara, de Sevilla, Ma
drid, etc., que viron a revista en 
Sevilla. Pero por máis que o inten
tamos, agás un colaborador ou 
dous, non damos conquerido cola
boracións dos galegas, que é algo 
que a nós nos interesa de xeito 
preferente. Hai pouco incluimos 
unha colaboración de Miguel An-

xo Fernández en galego, sen pasar 
ao portugués, e foi a máis lida da
quel número porque a xente que
ría coñecer, ver o que pasaba na 
Galiza e impactou moito ver un 
texto que non estaba en portu
gués". Os representantes das duas 
federacións acordaron reforzar a 
colaboración de autores galegas 
na revista Cinema "para unha 
maior aproximación entre as duas 
culturas, enriquecendo, <leste xei
to, o contido da revista". Tamén 
e tratará de que a publicación 

evolucione até converterse nunha 
revista luso-galaica "que poderia 
ter <lúas redaccións: unha no Porto 
e outra na Galiza" como asegurou 
José Countinho e Castro. 

O presidente da Federayao Portu
guesa de Cineclubes, André Oli
veira e Sousa, tamén anunciou 
que a revista vai ser introducida 
na Galiza aproveitando as libra
rías existentes e as redes de distri
bución editorial. 

Outra das propostas que sairon 
adiante na reunión de Viana do 
Castelo foi a de criar unha mostra 
anual luso-galaica de áudio-vi
suais. Esta mostra incluirá as pro
ducións que se fagan na Galiza e 
Portugal no ano. Segundo André 
Oliveira, "non se trata da criazón 
dunha filmoteca conxunta, xa que 
para iso xa está o CGAI na Ga1iza 
e a futura Filmoteca do Porto. O 
que irnos facer vai ser un festival 
anual no que se amosen estes pro
dutos áudio-visuais dos dous la
dos da fronteira e a posibilidade 
de criar un fundo comun de mate
riais, en formato video ou similar, 
para que podan estar a disposición 
de calquer cineclube galego ou 
portugués que os queira dar a co-

ñecer aos seus sócios". 

Programas conxuntos 

No encontro luso-galaico de cine
clubes, que se ven celebrando re
gularmente desde o ano 1985, ta
mén se referendou a iniciativa de 
facer programas áudio-visuais 
conxuntos para poder acceder ás 
subvencións da CE no que se refi
re ás axudas de carácter cultural 
ou aos diferentes apartados do 
progrma MEDIA. Tamén se cria
rán unhas bolas de estudo para 
que os cineclubistas e investiga
dores galegas e portugueses po
dan participar nas actividades que 
se deselvolvan no outro país: cur
sos de formación, intercámbio con 
outros países, etc., terán prazas es
pecíficas "para elementos da outr 
federa\:ao". Tamén se vai promo
ver un intercambio periódico de 
publicacións entre os cineclubes 
galegos e portugueses. 

Unha das conclusións acadadas no 
encontro de Viana do Castelo foi 
a de posibilitar a distribución con
xunta de películas para os cineclu
bes da Galiza e Portugal. Neste 
senso Ana Femández, presidenta 
da Federación de Cineclubes da 
Galiza, expuxo a experiéncia da 
empresa Films 210, propriedade 
da Confederación de Cineclubes 
do Estado Español, e brindouse a 
oportunidade de estender estas 
programacións e ofertas de mate
rial a Portugal. Ademais desta ex
hibición de produtos nos circuítos 
cineclubistas da Galiza e Portugal, 
por parte da federación deste últi
mo país anunciouse a intención da 
empresa Atlanta Films de distri
buir na Galiza as películas feítas 
en Portugal.+ 
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-

tB[anco Ylmo1í 

áiante áun ~íz ausente. 
tBiografta. 

Ademais da case póstuma coquetería de 
reclamarse ambiguamente fillo do elegante 
Custodio, EBA tivo outra-"que compartín 
con Lorca"-: por nada do mundo ser un 
home do XIX. "Nacín en 1.900", mentía. 
Naceu o 13 de setembro de 1.897, no nº 27 
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal 
foi fillo lexítimo de Víctor Blanco, natural 
da Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor. 
Poi bautizado cos nomes Eduardo 
Modesto .. . 

Así comeza un dos capítulos da biografía 
de Don Eduardo Blanco Amor. Un estudio 
exaustivo que a través de 372 páxinas e 47 
fotos revela aspectos inéditos da vida do 
eximio escritor ourensán. 

~cordos do 11WZO Afosquera, 
quinto do 8 

·:\ Os escritos de Cesáreo Mosquera (1.876-
); 1.955) recollen as lembranzas da aldea, 
t nenez e alistamento como quinto para 
.... Filipinas, peripecias militares na Cía. de 

; Cazadores, e vida dos soldados nas vilas e 
··; aldeas filipinas. Volta á Galicia e posterior 

· emigración a Brasil e !quitos (Perú) onde 
se establece primeiro como barbeiro e 
logo como dono dunha das máis 
importantes libreirías do país . Un 
segundo documento é o diario de 
operacións dende xaneiro de 1.893 
ata a rendición de Manila en 1.898. 

Inapreciabeis documentos sociolóxicos. 

Os libros que todos os galegas 
deben coñecer!! 

NIGRA IMAXE S.L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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26 ANOSA TERRA 
Nº 556 -11 DE FEBREIRO DE 1993 axenda 

O trinque Teatro 

A Ollada 
Cinematográfica II 
Ciclo de cine no Salón de Actos 
do Colexio Maior Universitário 
Fonseca. Día 17, Mércores, ás 20 
h., maratón que baixo o título 
Formas do periférico, oferece as 
películas: Nazarin de L. Buñuel; 
A dama de Shangai de O. Welles 
e Jennie de W. Dieterle. Entrada 
libre. 

Cine de Vangardas 
1915-1947 

Non perdan nas mañás 
dos domingos (9 a 1 O) 
un dos máis vetereanos 
programas da RTG, o 
adicado ás bandas 
Populares, coordenado 
e apresentado por 
Avelino Abuin de 
Tembra. O mesmo 
domingo, os ouvintes 
da SER-Vigo, teñen cita 
con A sombra do Arco 
da Vela, preparado por 
Xesus Franco, un 
magnífico espácio de 
divulgación da cultura 
e a música galegas.+ 

O Centro Galego de Artes da Ima
xe (CGAI), en colaboura cas uni
versidades de Santiago e Vigo, or
ganiza unha série de proxeccións 
que agrupa as películas máis repre
sentativas do xénero na primeira 
metade do século. As proxeccións 
teñen lugar na Escola Universitá
ria de Maxistério de Lugo, ás 20,30 
h.; no Auditório do Centro Cultural 
Cidade de Vigo, ás 20 h; e no Tea
tro Principal de Pontevedra, ás 
20,15 h. Dia 15 pódense ver: O ho
me da cámara nos Minicines Du
mas, en Lugo; A loucura do Dou
tor Tubo, A febre do xadrez, Un
ha noite no Monte Pelado e ldílio 
na area en Vigo, e O gabinete do 
Doutor Galigari en Pontevedra. 
Día 16: A nova Babilónia en Lugo 

A loucura do Doutor Bubo. 

Verbas cruzadas 

SOLUCION AO ANTERIOR: Freba. Prato. 
Recita Eses. Eio. Elites. Asas. Iberas. 
D. Raiñas. Se. Es. B. Asia. R. Bruas. 
Ala. A. Ordes. Til. Voar. Sabado. O. 
Sal. Co. Ai. As. Sinale. S. Sil. Sanara.+ 

Convocatórias 

Logotipo 
e Mascota 
Lisboa'98 
O Comissariado da Expo
si-;ao Internacional Lis
boa 1998, está a buscar o 
logotipo ou mascota para a 
Expo'98 de Lisboa . As 
propostas poden ser envia
das até o 31 de Marzo de 
1993, e executadas de acor
do có regulamento que de
be ser pedido até o 20 de 
Febreiro do 93, ao Secre
tariado do Concurso Logo
tipo e Mascote Expo'98. 
Av . Marechal Gomes da 
Costa, 37. 1800 Lisboa. TI: 
(07-351-1) 857 24 39. Fax: 
(07-351-1) 857 22 03. 

III Xornadas 
de Língua e 
Literatura 
Galegas 
A Unión de Traballadores 
do Ensino de Galiza 
(UTEG-INTG), xunto coa 
Asociación Socio-Pedago
xica Galega (AS-PS), teñen 
previsto organizar estas 
xornadas en Compostela, 
na Escola de Formación de 
Profesorado da EXB, du
rante os dias 11, 12 e 13 de 
Marzo. Hai unha limitación 
de prazas, polo que o crité
rio de admisión será por ri
gurosa orde de inscrición. 
O prazo de matrícula abri
rase o dia 1 O de Febreiro, e 
poderase formalizar en cal
quera dos locais da UTEG
INTG e da AS-PS. 

Subvencións 
para actividades 

· científicas 
O Ministério de Asuntos 
Exteriores subvenciona a 
asisténcia a congresos e 
actividades de carácter 
científico con participa
ción internacional, tanto a 
organismos públicos coma 
privados. Para acceder ás 
becas hai que ter DNI es
pañol e acreditar títulos 
académicos no caso dos in
vestigadores, un mes antes 
de realizarse a actividade a 
beneficiar, no devandito 
Ministério. Dirección Ge
neral de Relaciones Cultu-

rales y Científicas. R/ Sal
vador, 1. Madrid. 

Ciéncias sociais 
O Instituto Juan March, 
convoca cinco becas , ás 
que poden acceder titula
dos superiores de máis 
tarde do 1 de Xaneiro de 
1990, para o curso 93-94 
no Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias 
sociais. As solicitudes 
hanse presentar antes do 
1 de Marzo de 1993, no 
Centro de Estudios Avan
zados Instituto Juan 
March. R/ Castelló, 77. 
28.006 Madrid. 

Intercámbios 
europeus 
A Dirección General de 
Juventud, pretende fomen
tar o intercámbio de xoves 
de Comunidade Europea, 
subvencionando até o 50 
por cento dos gastos. Para 
realizar os intercámbios o 
grupo solicitante debe con
tar cun interlocutor noutro 
pais da CE, elaborar con
xu ntamente o proxecto e 
presentalo nas axencias na
cionais respectivas. Os gru
pos andarán entre as 16 e as 
60 persoas e han de ser de 
xoves entre os 15 e 25 
anos. Para intercámbios a 
realizar a partires de Se
tembro, hai que apresentar 
as solicitudes antes de 
Maio. Máis información no 
(91) 522 75 64/50-Exten
sión: 233. 

Prémio 
A Peneira de 
Relatos curtos de 
humor 
Convoca Egasur S.L., edi
tora da A Peneira. O tema 
é libre en calquera das va
riantes do xénero. Os tra
ballos deberán presentarse 
mecanografiados a dobre 
espazo e a unha soa cara, 
non poderán exceder os 15 
fólios, nen ser menos de 
10, quedando suxeitos ás 
seguintes medidas: 60 ca
racteres por fólio e 32 li
ñas por fólio. O prémio 
constará dunha dotación 
económica de 100.000 pta. 

(tamén nos minicines); Opus 1-V, 
Pantasmas antes do almorzo e 
Cuarenta anos de experimentos, 
en Vigo; e Sinfonía Diagonal, Ba
llet Mecánico, Anémic cinéma, 
Retorno á razón, Emak Bakia, A 
estrela de mar e Os mistérios do 
castelo de Dé en Pontevedra. Dia 
17: O sangue duo poeta e Mara
ñas no serán, en Lugo; Vida e 

e unha figura alegórica 
confeccionada para a oca
sión. O xurado poderá con
siderar un máximo de ca
tro finalistas que recibirán 
unha figura alegórica e po
derán fomar, xunto co ga
ñador, o corpo dun libro 
que incluirá as obras gaña
doras dun concurso para 
ilustraren os relatos . Os 
dez primeiros poderán ser 
publicados en A Peneira, 
se o xurado o recomenda
ra. Para participar hai que 
presentar os traballos por 
cuadriplicado, baixo un le
ma e cun sobre lacrado cos 
dados do autor, na sede 
central de A Peneira (Pa
seo Matutino, 1-lQ. 36.860 
Ponteareas) ou por correo 
ao apartado 87 de Pontea
reas. Non se devolverán os 
orixinais aos que lles afec
te a posibilidade de seren 

Actos 

Galícia a debate 
en Chantada 
O vindeiro Sábado, día 
13 de Febreiro terá lugar 
na Casa da Cultura de 
Chantada, unha mesa re
donda, organizada pola 
Asociación Cultural Te
rra Dentro, na que bai
x o o lema Cultura e 
Nació~ intervirán tres 
destacados membros do 
galeguismo cultural tan
to histórico coma ac
tual: Francisco Carballo, 
Isaac Diaz Pardo e Ra
món López Suevos. 

As obras 
no Camiño 
de Santiago 
A Asociación Ecoloxista 
Biotopo organiza para o 
día 19, ás 20 h., no Tea
tro das Torres de Sta. 
Cruz de Liáns de Olei
ros, unha mesa redonda 
sobre as obras que a 
Xunta está a realizar no 
Camiño de Santiago co 
gallo deste ano Xaco
beo '93, e que provocan 

publicados, o resto pode
rán retirarse na sede social 
de Egasur. O prazo de en
trega .remata o 15 de 
Marzo de 1993. 

Entidades sen 
ánimo de lucro 
O Ministério de Industria, 
Comercio e Turismo con
cede subvencións para con
gresos, mesas redondas e 
xornadas técnicas que 
aborden aspectos funda
mentais da distribución co
mercial interior ou profun
dicen en temas monográfi
cos que contribuian a sen
sibilizar o elemento huma
no que desenvolve esta ac
tividade. As peticións pre
sentaranse no devandito 
ministério. As entidades 
que poden aceder non están 
especificadas. + 

opinións enfrontadas so
bre a sua comenéncia. 
Asistirán coma ponen
tes: un representante do 
colectivo Biotopo e da 
Coordinadora de Orga
n izaci óns de Defensa 
Ambiental (CODA); 
Víctor Vázquez Porto
meñe, Conselleiro de 
Relacións Institucionais 
e Portavoz do Govemo; 
lago Seara Morales, Di
rector Xeral do Patrimó
nio Histórico e Monu
mental; Pedro de LLano 
do Consello da Cultura 
Galega e Xosé Chao Re
go, teólogo e escritor.+ 

morte de 9513, un extra de Holli
wood, Accidente, H20, Choiva e 
Lot en Sodoma en Vigo, e París 
dormido, Entreacto e Un can an
daluz en Pontevedra. Dia 18 pa
san: Soños que o ·diñeiro pode 
mercar en Lugo; O home da cá
mara en Vigo; A concha e o reve
rendo e A propósito de Niza en 
Pontevedra. Dia 19: A nova Babi-

Anúncios de balde 
Restaurante-tenda vexetariano Gál
gala. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17. 
Amorosa cociña caseira. 

Saeu o primeiro número da revista 
Pu Peñi (irmaus, en mapuche), en de
fensa da causa indíxena, editada por 
Ecos do Sur. Podédelo conseguir en
viando 150 pta. en selos a: Sabela Pa
lacio &ireira. Rua Hospital, 23, baixo. 
15002 A Coruña. 

A Asociación Xuvenil de Cabral La
gares (Vigo), ven de tirar o Nº 9 da sua 
revista O Berro Novo. Con tal motivo 
estamos interesados en intercambiar 
exemplares doutras publicacións das 
diversas asociacións xuvenís, culturais 
e de veciños que existen no país (e no 
resto do mundo). Enderezo: Avda. San
ta Mariña, 95. Cabral-Vigo (Galícia). 
36318. TI: (986) 25 07 03. 

Véndese curso de Ingles e Alemáo e 
livros Portugues , Galego e Ingles. 
(981) 26 98 42. Preguntar por Carlos. 

Buscamos músicos para tocar ao vi
vo. Café da Faia. R/Innandiños, es
quina Martín Codax. Vigo. 

Asociación Maximo Gorki. Está aberta 
a matrícula para o 1 Curso de Idioma 
Ruso. Máis información e inscrip
cións no teléfono (986) 22 44 57, de 
11 a 13 h. e de 17 a 21 h. Profesora 
Irina Karitone. 

Empresa de ámbito estatal precisa 
delegado comercial. Ingresos segundo 
valia. Chamar a Angeles: (96) 123 25 
11 (Valéncia). 

A for-;a da solidaridade em 
marcha. A Treu, folhas informativas 
das Juntas Galegas pola Amnistia 
(JUGA), solicíta-as no apartado 875 
de Compostela. 

Quereria conhecer gente que esteja in
teressada en formar un grupo reinte
gracionista na Corunha, os interessa
dos chamar ao (981) 26 98 42, e pre
guntar por Carlos. Endereyo: r/Cidade 
de Lugo, 37-8º. 15004 A Corunha. 

Nativo dá classes de conversayao. 
Portugués. Filipe, contacto: 57 24 74. 
Santiago de Compostela. 

Gran oferta de discos e casettes. 
Evencio Baños. Xoan XXIII, 13-7º dt. 
Ourense. (988) 21 05 85. 

O colectivo Gai de Compostela, reúne
se todas as semanas para traballar na 
defensa dos direitos dos homose
xuais. Se queres contactar connosco 

lónia en Vigo e O es
pello das tres caras e 
A pequena vendedo
ra de mistos en Pon
tevedra. 

Letras 
escarlatas 
Ciclo de cine organi
zado polo Consorcio 
de Santiago, consti
tuido por películas 
baseadas en textos re
levantes da literatura 
universal. As proxec
cións pásanse en 
V.O.S. no Teatro 
Principal de Compos
tela en tres sesións: ás 
18, ás 20,30 e ás 23 h. 
Por esta orde, dia 12: 
Crazy love, de Domi
nique Dereuddere; A 
leuda do santo bebe

dor, de Ermano Olmi e O incri
bel home menguante, de Jack 
Arnold. Dia 13: Os contraban
distas de Moonfleet, de F. Lang; 
O festin de Babette, de Gabriel 
Axel e O ministério do medo, de 
F. Lang. Dia 14: O zoo de cristal 
de Paul Newman; O proceso, de 
O. Welle e Sonatas de Juan An
tonio Bardem. • 

podes escreber ao aparcado 191 de 
Compostela. 

A todos os interesados na criación 
dun cine-clube en Vigo, co obxectivo 
de poder ver as películas no seu máxi
mo estado de pureza, sen manipula
cións comerciais, para acadar unha 
paixoal afeizón. Dirixirse a: Fran, 
r/López de Neira, 16-1 2 . Vigo. (986) 
43 67 73 , de 15 a 18 h. 

Vendo metrónomo sen uso. Chamar 
en horas de traballo ao: (986) 30 38 
58. Perguntar por Padin. 

Seguirnos na brecha co noso sinxelo 
proxecto de ir descubrindo paseniña
mente a Celtia e a sua história para 
vós a traves da nosa revista Camiño 
Real. Servimos o recente número 2 
contra xiro postal de 500 pta, ou os 
dous números existentes e ... algo mái 
por 1000 pta . Pedidos a: Vi axes Célti
gas. Apartado 1364, sucursal l. 15.007 
A Coruña. 

Procúra-se sócio interesado no finan
ciamento dunha empadillaria ou fei
tura de filloas ao e tilo da famo a 
pizzas italianas. Primeiro fariase unh a 
para logo se espallaren cando se fixe
ren conhecidas. Os produtos á venda 
haberian ser de orixe galega e a bebida 
sen alcool. Ao lado instalaríase un au
toservício cunha ampla representativi 
dade dos noso produtos. Interesados 
chamar ou escrever a: José Manuel 
López Iglesias (Enxeñeiro e advoga
do) . Apdo: 55094. 28880 Madrid. Te
léfonos: (91) 639 46 87, 507 35 30. 

O Colectivo Ecoloxista Biotopo pon a 
disposición de todos aqueles/as intere
sados/as, carballos (Quercus robur) de 
2 2: 4 anos, cultivados nos seus vivei
ros forestais. As árbores serviranse os 
Sábados pola mañá, prévia cita. Admí
tense encargos para o ano que ven . 
Prezos ecolóxicos e prezos especiais 
para institucións. Información no telé
fono-fax : (981) 63 65 98, de Luns a 
Venres entre as 19 e 20 h., perguntar 
pola Comisión Forestal. 

Véndese máquina de escreber nova, 
Olivetti Lettera J 2, 10.000 pta. Cha
mar ao (981) 28 65 53, e perguntar 
por Luis . 

Véndense cruceíros e demais traballos 
en pedra. (986) 70 23 02. 

Fanse cuñas publicitárias para fes
tas. Megafonia móbil. Atraccións. 
Oberturas de espectáculos. Montaxes 
musicais etc. (986) 29 30 48 . + 



Música 

Alicia de Larrocha 
Día 16, no Centro Cultural Caixa
vigo. Concerto de piano con obra 
de Soler, Schumann e Falla. 

Oskorri 
Recital do grupo basco de música 
folk, dia 13, no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Orquestra Sinfónica 
de Letonia 
Na sua xira por Galicia pasarán 
polo Círculo das Artes de Lugo 
día 11, Teatro Jofre de Ferro] día 
12, Teatro Principal de Pontevedra 
dia 13 e Teatro Pincipal de Ou
rense dia 17. 

Orquestra Sinfónica 
de Madrid 
Dia 12, ás 21 h., no Auditório de 
Galícia. Interpretarán a ópera Ri
naldo de G. F. Haendel, dirixidos 
por Nicholas Kraemer. Entrada: 
3.000 pta. 

Ballet 
Dias 15 e 16, ás 21 h. , no Auditó
rio de Galícia en Compostela. O 
Ballet Nacional de España, inter
pretará un programa a determinar. 
Prezo: J .500 pta. 

] avier Corcobado 
e Nicho Varullo 
Dia 13, na NASA de Compostela. 
Primeria aparición en Galícia de 
Javier Corcobado. Con xa 7 LPs 

Teatro 

Latirili 
Café teatro co grupo Latirili e a 
obra Cocktail sinfónico, humor e 
clown a cabalo entre Euzkadi, Ma
drid e a Galicia. O 12 na NASA. 

As sillas 
Días 13 e 14, ás 20,30 h., no Cen
tro Cultural Caixavigo, Sarabela 
Teatro presentará a obra As sillas. 

Saxo Tenor 
Teatro do Aquí, representa a obra 
de Roberto Vidal Bolaño, no Tea
tro Principal de Ourense até o 15 
de Febreiro. 

Fas e Nefas 
Ollomol .Teatro ·Submarino, re-

Publicacións 

O Berro Novo 
A Asociación Xuvenil Lagares 
de Cabra! (Vigo), ven de tirar o 
número 9 da sua revista O Berro 
Novo. A publicación inclue sec
cións adicadas a actividades rea
lizadas por diversas asociacións, 
novas breves, creación literária, 
banda deseñada, memória históri
ca e novas de actualidade. Para 
conseguir algun exemplar hai que 
porse en contacto cá Asociación 
Xuvenil Lagares de Cabral. Avda. 
Sta. Mariña, 95. Cabral, Vigo. 
(986) 25 07 03. 

no mercado,,o máis xenuino poeta 
do rock español presentará as can
ci óns do seu vindeiro disco na 
compaña de Nicho V arullo. Venda 
Anticipada. 

Quartetto Beethoven 
Dia 17, ás 11 da mañá, no Auditó
rio de Galícia. Interpretarán obra de 
Beethoven e Strauss. Entrada libre. 

L'Italiana in Algeri 
Dia 19, ás 21 h., no Auditório de 
Galicia. A Orquestra Sinfónica da 
Radio de Cracóvia e o Coro Opera 
Eclaté, interpretarán a ópera de G. 
Rossini, baixo a dirección de Va
lentin Kojin. Prezo: 2.500 pta. 

Os Diplomáticos 
de Montealto 
Dia 11, na Nave de Servícios Ar
tísticos (NASA). É a primeira apa
rición en Santiago dende o tour 
Cajonatós. Oferecen novas can
cións de pachanga pangalaica. 

] ohnny Copeland Texas 
Blues Band 
Dia 13, na NASA de Santiago 
(r/San Lourenzo , 51-53). Unha 
das grandes estrelas do blues sure
ño de xira por España. Aforo limi
tado e venda anticipada. 

Os Motores 
Rock salvaxe na presentación do 
derradeiro LP do grupo ponteve
drés. Dia 18 na NASA de Santiago. 

presentará os vindeiros 1 O, 11 e 
12, ás 20,30 h., no Teatro Princi
pal de Pontevedra, Fas e Nejas 
( ou ocastelo enmeigado 5 .000 e 
pico) de E. Blanco Amor. t 

E. Blanco Amor. 

axenda 
1 

Exposicións 

Retratos en l+D de M. P. Ruana sala Sargadelos de Vigo, 

Arturo Baltar 
Mostra antolóxica no Kios
ko Alfonso da Coruña. 

No fulgor 
donoso faro 
Catro pintores coruñeses na 
Galeria Pardo Bazán da 
Coruña. 

Luis Seoane 
Debuxos e pinturas de Luis 
Seoane, na Galería Citania 
de Compostela, até o 18 de 
Febreiro, de 18 a 21 h. (de 
Luns a Venres). 

Maria Manuela 
Até o 28 de Febreiro, de 
9,30 a 14,30 h. pola mañá e 
a partires das 19,30 h. o se
rán; pintura no pub Pepa 
Loba de Compostela. 

Bill Jacklin: Re
tratos urbanos 
Até o 10 de Marzo, no Mu
seo do Pobo Galego. Retra
tos urbanos de Nova Iorque 
do 1986 ao 1992. 

Cemento Optico 
Até o 19 de Febreiro, de 9 a 
21 h., nas facultades de fi
losofia e sicoloxia de San
tiago.Fotografiada man do 
colectivo Cemento Optico. 

Sombras 
Na Galería Trinta de Com
postela (Rua Nova, 30), até 

Televisión 

o 19 de Febreiro. As últimas 
obras de Menchu Lamas. 

Xesús Carballido 
Até o 20 de Febreiro, de 
10,30 a 14 h. e de 17,50 a 
20 h., na Galería Minotau
ro de Santiago (Rua Bona
val, 25). Pintura. 

Sérxio Portela 
Na Nave de Servícios Artís
ticos de Compostela (r/San 
Lourenzo, 51-53), até o 24 
de Febreiro. Pintura. 

O Mundo 
Natural 
Até o 28 de Febreiro, todos 
os dias de 10 a 14 h. e de 
16 a 20 h., no paseo central 
da Alameda de Santiago. 
Oferece unha colección zo
olóxica dos cinco continen
tes e da fauna e flora mari
ñas de Galicia. 

Eugenio Granell 
Até o 28 de Febreiro, de 12 
a 19 h. Mostra de pinturas 
surrealista no Auditório de 
Galícia en Santiago. 

Compostela 
descóbrese 
Aberta até Xaneiro do 
1994, de 16 a 22 h. (de 12 a 
22 h. Sábados e Domin
gos), na Praza da Trinidade 
de Santiago. O Consórcio 
de Santiago, organiza esta 
mostra dos novas comple-
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xos urbanísticos da cidade. 

Artistas do Deza 
Mostra na Casa da Parra de 
Santiago. 

Mar Exeo 
Na Galeria Sargadelos do 
Ferrol. Trinta artistas gale
gas amosan a sua protesta 
contra o desastre ecolóxico 
da Coruña. 

Cromos antigos 
A mostra de Alfredo Prado 
Hermida, na Casa da Cultu
ra de Chantada, de 17 a 22 
h. e até o 26 de Febreiro. 

Fíxeno 
para me divertir 
Mostra de xoguetes feítos 
por nenos africanos. Até o 
27 de Febreiro na Casa da 
Cultura de Oleiros. 

Carlos Maside 
Até o 15 de Febreiro, de 7 a 
9 da noite, mostra antolóxi
ca na Casa da Cultura de 
Arcade. 

O bxectos raros 
Até o 28 de Febreiro, na 
Casa das Artes de Vigo. 
Unha colección de úteis 
imposíbeis de atapar pero 
indispensábeis para certos 
traballos. Horário: de 11 a 
14 h. e de 17 a 21,30 h. pa
la semana; Sábados de 17 a 
21,30 h. e Domingos de 11 
a ~4 h. 

Mestres da 
pintura galega 
Mostra colectiva na Galeria 
Severo Pardo de Vigo. 

Guillermo 
A. Monroy 
Até o 4 de Marzo, de 18 a 
22 h. (de 12 a 14 h. e de 19 
a 22 h. Sábados; 11 a 14 h. 
Domingos); pintura na Ca
sa das Artes de Vigo. 

Manuel P. Rúa 
A Galería Sargadelos de Vi
go, recolle até o 27 de Fe
breiro a exposición Retra
tos de Galicia en I+D, do 
fotógrafo Manuel P. Rúa. 

Ventos 
de A~apulco 
Relacións entre América e 

Oriente a traves de 150 pe
zas do Museo Oriental dos 
Agustinos Filipinos, e co
mentadas en 40 paneles ex
plicativos. Até o 28 de Fe
breiro, de 10,30 a 13 h. e de 
15,30 a 18 h., na sá de ex
posicións do Centro Cultu
ral Caixavigo. 

Mirando ao Mar 
Mostra fotográfica na Casa 
da Cultura de Vilagarcia de 
Aro usa. 

Estampas 
Valdeorresas 
Fotografia de Gustavo Do
campo, nas Casiñas da 
Compañia de Monforte de 
Lemas. 

As fontes 
da memória II 
No Museo de Pontevedra, 
fotografia e sociedade en 
España 1900-1939. 

Antonio Mir 
Pintura na sá do Teatro 
Principal de Pontevedra. 

Caxigueiro 
Escultura na Galeria Sarga
delos de Ferrol. 

III Certame 
Gal ego de ·Arte . 
A sá de exposicións da De
putación ProvinCÍal, de Lu
go, acolle a obras partici
pantes no III Certame Gale
ga de Arte José Dominguez 
Guizán. 

Ana San Román 
A Aula de Cultura de Caixa 
Ourense, recolle unha mos
tra das pinturas de Ana San 
Román.+ 

Obra de G.A. Monroy. 

Os cañóns de Navarone 
Venres 12, en Gran Cinema da 
TVG. EEUU. 1969. Director J. 
Lee Thompson. Intérpretes: Gre
gory Peck, David Niven, Anthony 
Quinn, Anthony Quayle. 

recurso: Daquela, ás labregas cha
mábannos mortas de Jame ás que 
iamos a praia, aponta Mercedes. 

O mozo Frankestein 
Martes 16, en Entrada Libre da 
TVG. EEUU. 1~74. Dirixida por 
Mel Brooks e con Gene Wilder, 
Marty Feldman, Madeleine Kahn 
e Peter Boyle coma intérpretes. 

Fe de vida 
Domingo, 14 de Febreiro pola noite 
na TVG. Co título Deixei a saude 
na praia, conta a história de Mer
cedes Y añez Romero, unha maris
cadora das de sempre, das que ian a 
praia cando case non ia ninguén, só 
aqueles que non tiñan nengun outro G. Peck en Os cañóns de Navarone 

O final da escapada 
Sábado 13, en Butaca Especial 
da TVG. Francesa. 1959. É a 
primeira película de Jean Luc 
Godard para a que contou con: 
Jean Paul Belmondo, Jean Ser
berg e Daniel Boulanger no re
parto.+ 
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Son o bode expiatório da violéncia nos estádios 

As claques do futbol 
A aparición da TV revolucionou os espectáculos 
deportivos. Cada quen evolucionou, segundo as 

suas características e tamén a dos seus 
consumidores. Esta interacción deporte

da violéncia nos estádios aplican a semioloxia de 
maneira deturpadora, as claques convértense no 
bode expiatório· da violéncia nos estádios e os 
símbolos son analisados segundo os intereses do 

espectáculo, e 
a sua 

plasmación 
áudio-visual, 
deuse tamén 

noutros 
campos como 

a narrativa 
actual ou o 

teatro. Pero 
os analistas 

•PUCHEIRO 

sistema. Asi, 
Celtarras e 
Riazor Blues 
convértense 
para a policía 
española "nos 
siareiros máis 
perigosos". A 
razón é clara: 
son 
nacionalistas. 

cadas ou reac 
ción, e até dedi
cán do 11 es pro
gramas de am
pla audiéncia. 

Estes grupos 
conformáronse 
segundo as ten
d én cias da xu
ventude de cada 
cidade, pero, so

e ando 
apare

ceron o teatro es
tábe I, os meios 
de comunicación 
e as críticas tea
tr ai s agramaron 
tamén as famo
sas claques tea
trais. Eran as en
ca rreg ad as de 

ANxo iGLEsiAs bretodo, directa-
As claques de xóvenes procuran divertirse e facerse notar, pero hai grupos máis violentos. mente relaciona

dos coa ideoloxia dos próprios pais, pois 
a maioria dos "líderes" destes grupos ou 
pais son sócios destacados das equipas 
e, moitas veces, directivos ou ex directi
vos, ainda que existen tamén infiltra
cións de sectores ideolóxicos que pre
tenden usar para os seus fins estas pla
taformas. 

converter a obra en éxito por mor dos 
aplausos e de minimizar os pateos. Cada 
teatro que se preciase tiña a sua claque. 
Os seus membros entraban de balde e ti
ñan que porse ás ardes dun "xefe de cla
que" e seguir as suas instrucións. Coa 
conversión do deporte en espectáculo e 
a chegada dos meios áudio-visuais, apa
receron tamén as claques nos deportes, 
conformándose segundo a natureza do 
espectáculo e a dimensión do cenário en 
cuestión. 

Cando a rádio comezou a transmitir en 
directo os primeiros grupos organizados 
para darlle ambiente foron , sobretodo, 
ruidosos. Proliferaban as buciñas e as 
carracas, estas xa case totalmente es
quecidas. Coa aparición da TV necesi
tábase colorido, e comezaron a agra
mar as bandeiras, cada vez máis gran
des e máis raras, as ondas e agora os 
cartóns de cores. Por necesidade do 
próprio espectáculo , pero tamén do 
meio televisivo, parte do protagonismo 
foise transladando ás bancadas. O es
pectáculo converteuse cada vez máis 
en interactivo, en consonáncia cos gas
tos sociais de participación , ao tempo 
que lle permitia ao meio televisivo no
vas planos que complementasen ao 
próprio deporte en si . 

No futbol , pola medida dos estádios, pola 
natureza do deporte, polo número de 
xente que mobiliza e pola sua idiosincrá
sia, asi como por ser cada' dia máis un 
espectáculo comercial cuxascompañias 
moven máis diñeiro que moitos dos con
cellos nos que están asentadas, as cla
ques fixéronse máis numerosas. 

A própria complexidade do espectáculo 

que require cada vez máis unha proxec
ción externa através dos meios de comu
nicación para poder sobreviver nas ac
tuais dimensións, (e a maioria dos meios 
de comunicación do espectáculo depprti
vo para obteren benefícios económico
sociais) fixo que fosen os próprios clubes 
quen alentasen a criación destas claques 
de siareiros profisionais. Como pasou no 
teatro, comezaron a actuar pola entrada, 
pero seguidamente axudóuselles nos 
desprazamentos e tamén se subvencio
nou a sua unidade e organización,para 
quefosen máis efectivos: criáronse as di
rectivas de claques , pois estes grupos 
son moi diferentes na sua natureza e nos 
fins ás peñas tradicionais. 

Eles poñen a nota de cor no espectáculo 
e mostran que "ben o pasan". Están a 
vender a mercadoria do espectáculo. Es
ta imaxe de "pasalo ben" asi como a apa
rición contínua nos meios de comunica
ción, que lles daba notoriedade aos seus 
compoñentes , axudados polos apoios 
dos clubes, fixo que o seu número se in
crementase. Os símbolos, cada vez máis 
raros, foron aparecendo, desvinculándo
se da xénese do grupo moitas veces, pa
ra lograr fixar a atención das cámaras ou 
dos fotógrafos. 

Un siareiro do Porto explicaba que se 
levaba unha bandeira do seu clube, 
"ainda que sexa de cinco metros non 
me enfocan, pero se levo a esvástica 
seguro que saio na TV", ainda que ne
gaba ter nada a ver cos "fascistas" . Os 
meios de comunicación que realizan 
"cruzadas" contra a violéncia danlle ca
da vez máis papel a estes grupos, en
trevistándoos, fotografándoos, recollen
do cada pequeno movimento nas ban-

Os grupos galegas 

Alguns destes grupos xa naceron cunha 
clara ideoloxia ultra, como poñen de ma
nifesto os seus próprios nemes. Outros, 
como os Celtarras ou Riazor Blues, tive
ron, desde o seu primeiro momento, un 
carácter nacionalista, e mesmo na idea 
dalguns que o alentaron estaba o de dar
lle un contido galeguista ao espectáculo 
das bancadas . Houbo intentos de que 
fascio-nacionalistas españois desvirtua
sen estes movimentos , pero os seus 
membros cortárono de raíz expulsando 
do seu carón a todos aqueles que leva
sen enseñas deste cariz . 

Agora a policia nun informe afirma que os 
grupos máisviolentos son os grupos gale
gas. Na sua categoría asimilan "violento" 
a "radical ", palabra que empregan para 
calificar ao nacionalismo non español. 
Para eles é máis radical unha "bandeira 
separatista galega que empregan con 
profusión" que "bandeiras de la antigua 
Alemania", quer dicer os Riazor Blµes ou 
os Celtarras que os Ultra Sur. E máis 
subversivo "Galiza nación Deportivo 
Campión" que "Bascas, hijos de puta, os 
vamos a matar". Para a policia española, 
polo que se pode comprobar no seu in
forme, é máis inimigo o nacionalismo que 
o fascismo. Cincuenta anos de ditadura 
non pasan en balde.+ 
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TRES EN RAIA 

De libros 
• VICTOR F. FREIXANES 

D aniel Pennac acaba de publi
car un libro en Gallimard que 

en poucos meses xa é un auténtico 
acontemento en Francia, acaso o país 
lector por excelencia. Titúlase , Com
me un roman, e é un ensaio, un de
morado, brillante, divertido ensaio so
bre a lectura e os libros. 

"O verbo ler-di o autor- non admite 
o imperativo. Aversión que comparte 
co verbo amar e o verbo soñar". 

Non podemos dicir "le", como non po
demos ordenar: "saña" ou "ámame". 
Son· accións que nacen da vontade, 
do apetito interior, espontaneamente, 
esencialmente libres. 

Cando tantas campañas se deseñan 
nestes tempos para animar, incitar, 
provocar, desenvolver, dirixir, promo
cionar, aguilloar, avivar, espallar a 
afección á lectura, o libro de Pennac 
parece un vento fresco de imaxina
ción e liberdade. 

Nalgún momento propón un decálogo 
imprescindible dos Dereitos do Lector 
(que os escritores, os editores, os po
líticos benintencionados, os animado
res culturais, os pais, os mestres, etc, 
deberíamos ter presente). 

Dereito a non ler. 

Dereito a saltar as páxinas. 

Dereito a non acabar os libros. 

Dereito a reler. 

Dereito a ler non importa qué. 

Dereito ó bovarysme (enfermidade 
textualmente transm isible). 

Dereito a escribir nos libros. 

Dereito a ler en voz alta. 

Dereito a guindar o libro contra a pa
rede. + 

VOLVER AO REGO 

e uba celebra eleicións á Asam
blea Nacional (parlamento) 

este mes. Non son uns comícios ple
namente libres, pero mellorouse o 
sistema anterior. Antes elexíanse os 
representantes municipais e entre es
tes escollíanse os deputados da 
ase·mblea. Agora a eleición é directa. 
Cuba, ademais, é un país acosado. 
Se cadra non serve de xustificación. 
É un tema discutíbel. Pero a expe
riéncia de Angola está moi próxima. 
Servirian as eleicións se as gañase 
Fidel? Velai a Violeta Chamorro, a 
quen lle negan os créditos por "cola
borar cos sandinistas". Xa o dician os 
indíxenas norte-americanos: home 
branca talar con língua de pau. + 




