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Oito de cada dez 
noticias da Rádio 
Galega proveñen 
·da Xunta ou do PP 
Os informativos da Rádio Gale

. ga (RAG) padecen unha situa
ción de cuase monopólio por 
parte . do Partído Popular, igno~ 

· ran a'ós partidos e Sindicatos · ·· 
nacionalistas e ocultan a exis
téncia de conflictos !abarais. 
Estas scm as condusións·'que 
se de~prenden da análise de 

, dpus ij:¡formafivos-tipó da RAG, · 
•· realizáda durante o mes de Fe;. 

breim polo Cdmité de Empresa 
da emisora instituciQnal. .. 

~- ··}·~: · .·: .. .(-pGxina _ s) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

ANXO IGLESIAS 

O aumento das ruas peatonais lento e polémico 

O império do automóbil 
Non hai espazo nas cidades para o número crecente de veículos privados. Os viandantes 

vense excluidos dos tradicionais lugares de paseo e o proceso de recuperación deses 
sítios dase con dificuldade. En Compostela maniféstanse os comerciantes e viciños do 

casco vello contra as restricións ao tráfico, e noutras cidades galegas os peatóns tratan de 
acotar espácios de uso exclusivo. 

Francisco Rodríguez: 
10 que importa non é a direita 
ou o centro, senón se Galiza 
vai contar en Madrid' 
"Esta vez non haberá maiorias absolutas. O novo 
governo do Estado pode ser tripartito, con presén
cia de bascas e ca
talán s. Galiza ten 
que estar aí", sina
la Francisco Rodrí
guez, cabeza de 
lista do BNG pola 
província de Pon
tevedra que estes 
días compaxina os 
actos preparatórios 
da campaña coa 
presentáción da 
sua última obra, un 
estudo social e crí
tico sobre Blanco 
Amor. 

(páxina 9) 

Xavier Vence: 
1 A Xunta non ten a vontade 
política, nen a capacidade 
técnica da Generalitat' 
"O liberalismo é a pior das ortodoxias", considera 
Xavier Vence. "Douscentos anos de mercado libre 
non sacaron ao pa
ís do subdesenvol
vemento". Recen
temente o Informe 
sobre a Economía 
Galega (1991-
1992), elaborado 
polo Instituto de 
Estúdios e desen
volvemento de Ga
liza (IDEGA) que el 
mesmo dirixe, tra
cexaba as duras 
condicións que es
tá a padecer a eco
nomía galega. 

(páxinas 14-15) 



2 !º~~~~~:boE1 993 NESTA SEMANA 
------------- -------¡-------------------

Compostela vive un conflito entre concello e comerciantes polo intento de eliminar o tránsito rodado. A IGLESIAS 

A opción das vias peatonais atrancadas pala grua 

As multas son mellor negócio que 
reservar ruas para viandantes 

HORÁCIO VIXANDE - G. LUCA DE TENA - FRANCISCO ARRIZADO 

O estabelecimento de ruas peatonais prodúcese con maior lentitude e moita menos contundéncia que a 
persecución de infraccións automobilísticas, que son máis rendíbeis para o erário público 

Meia mañá. A grua está a retirar 
un automóbil do casco vello pon
tevedrés, o que é raro nesta ci
dade. Agora, o veículo impede o 
acceso ao interior dunha viven
da. O tránsito de coches está li
mitado pero non interrompido. 

O condutor discute cos axentes. 
Síntese agraviado. O resto dos 
veículos esquivan á grua e con
tinuan a marcha. Teñen proibido 
o paso por esa rua, pero a poli
cia nen impón multas nen impe
de que circulen. Logo dunpeda
zo o condutor cede e paga para 
os traballadores da grua desen
gancharen o seu coche. 

Trinta quilómetros ao Sul, en Vi
go. Hai xa várias horas que os 
automóbeis non circulan pala 
ruado Príncipe. O tránsito roda
do ten o acceso restrinxido de 
oito a dez da mañá a este vial , 
peatonalizado desde hai moitos 

·anos. A fórmula permite o abas
tecimento e intendéncia dos co-

mércios instalados na rua. A au
séncia de tránsito rodado o res
to da xornada taina atractiva 
aos consumidores, que acuden 
ali para facer compras. 

Ao Norte, no centro do país, en 
Compostela, aos comerciantes 
de toda a zona monumental 
están alterados pola pretensión 
do Concello de pór en marcha 
unha peatonalización xeraliza
da. De feito, desde o 11 de 
Marzo está en vigor un bando 
que reserva o centro aos vian
dantes. 

Por mor del xa se teñen cele
brado duas manifestacións. Nas 
últimas datas as posturas duns 
edoutros, comerciantes e Con
cello, achéganse paseniño, tras 
sucesivas conversas. 

Xesus Costas, concelleiro de 
Unidade Galega en Vigo, refle
xiona sobre a situación na sua 
cidade e pergúntase: "Quen se 
atreveria a pedir que volvese o 
tránsito á rua. do Príncipe? De 
contado os comerciantes mon
tarian unha sonada protesta. Vi
ven grácias á rua ser peatonal". 

'Ten que haber xeito de restrinxir o paso 
de certos coches polo centro de Lugo, 
como en todas as cidades civilizadas", 
Maria Xosé Rauco, das mulleres 
empresárias de Lugo 

"Defendemos a peatonalización, 
mais con estacionamentos habili
tados perto do casco vello -expli
ca Esteban Martínez Miguel, 
Presidente da ASUCA, Asocia
ción de Usuários e Casillas da 
Praza de Abastos, de Composte
la-, a cinco minutos da zona para 
os compradores teren acceso 
imediato. Neste sentido, propo
mos unha série de lugares que 
se poden habilitar para construir 
prazas de estacionamento a pre
zos moi baratos, expropriando e 
sen ter que facer máis obras que 
botar unha capa de piche". 

Porén, os comerciantes solici
tan prerrogativas que non se 
conceden noutros lugares do 
país, como poden ser a abertu
ra das ruas durante todo o dia 
para os proprietários dos negó
cios e os viciños. 

Son várias as posicións que 
verbo da peatonalización ob
servamos en toda Galiza. E, 

cada vez máis, as posturas 
contra estas zonas aparecen 
máis matizadas, e ao final uni
camente tratan de estabelecer 
mellares condicións cara a 
criación de zonas exclusivas 
para viandantes. Na Coruña , 
que ten alta densidade de po
voamento, é mínima a superfí
cie de rua para tránsito de a 
pé: só a Rua Real funciona co
mo tal. A segunda fase do polí
gono de Elviña determinaba 
unha série de áreas adicadas a 
espazo peatonal. Hai uns catro 
anos que está en marcha esta 
segunda fase, mais até o mo
mento hai tránsito rodado ne
sas zonas, mália as repetidas 
protestas dos viciños. 
"A Asociación de Viciños de 
Agra do Orzán -comenta Marga
rida Vázquez Veras, Presidenta 
desta asociación e da Federa
ción de Asociacións de Viciños 
da Coruña-, coincide co Gover
no _municipal na necesidade de 

(Pasa á páxina seguinte) 
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Recurso á represión ou disuasión 
O catro de Maio comezaba en 
Lugo unha campaña da Comi
sión Anti-Ora co obxecto de 
sensibilizar á opinión pública 
verboda regulación do estacio
namento. Os seus integrantes 
están a repartir panfletos, car
teis e un formulário para reco
rrer o uso do cepo e da grua, 
elementos que tamén son ob
xectivos da campaña. 

En Vigo o alcalde, Carlos Prín
cipe, ven de manifestar recen
temente que a Ora ten os dias 
contados. A desobediéncia civil 
mediante o impagamento desta 
taxa provocou a asfixia econó
mica do sistema de regulación 
do estacionamento en Vigo. 
Neste sentido, a empresa con
cesionária da explotación, do 
grupo Construcciones y Contra
tas, está ao borde da quebra. 

En Compostela a resposta ci
dadá frente á Ora ten provoca
do numerosas protestas vici
ñais, como en Pontevedra e na 
Coruña. 

O candidato número un na lista 
do PSOE en Lugo para o Con
greso nas próximas eleicións 
xerais, o maxistrado da Au
diéncia Nacional (en excedén
cia) Ventura Pérez Mariño, ma
nifestou o pasado Martes, na 
apresentación da sua candida
tura en Lugo, que a administra
ción de xustiza é cara. A cita 
ven ao caso porque en moitas 
das ocasións nas que un veí-

L-

En Vigo a Ora está 
a piques de 
quebrar 

culo é retirado pala grua, aos 
seus proprietários resúltalles 
máis rendíbel renunciar a reco
rrerá xustiza que pagar as dez 
mil pesetas que custa liberalo. 

"O Concello ten que amañar o 
problema do tránsito resolta
mente e sabendo o que quer -
indica Maria Xosé Rauco, pre
sidenta das muller~s empresá
rias de Lugo-, e mentres non o 
fai dedícase a ir metendo a 
Ora por onde pode e multando 
a esgalla". 

Recórrese máis 
á grua, á multa e 
ao cepo que a 
métodos 
disuasórios menos 
agresivos 

O recurso á represión do in
fractor das normas de tránsito 
é o habitual na Galiza. A grua, 
o cepo e as multas son as ar
mas preferidas dos concellei
ros de tránsito. 

Para evitar o estacionamento 
no carril-bus hai medidas di
suasórias máis efectivas que 
a grua. A instalación dun ba
randel ao borde da beirarrua 
impede o paso dos conduto
res, que renúncian a situar o 
seu veículo nese carril pala 
dificuldade no acceso á bei
rarrua. 

Nas ruas estreitas, nas que o 
paso é axustado para o esta
cionamento é habitual montar 
a beirarrua para deixar o veí
culo. A presenza dun esteo po
de impedir esta prática. 

O estacionamento en dobre fi
la é evitábel se o seu recurso 
supón impedir o tránsito dos 
automóbeis que circulan de
trás, para iso cómpre estreitar 
as ruase ampliar o espazo pa
ra os viandantes. 

A presenza de bandas de ro
dadura disuade aos automobi
listas de pasar debido ao incó
modas que resultan. · 

Nengunha das medidas cita
das son de uso comun nas ci
dades galegas, porén non me
nos impopulares que os meca
nismos de coerción directa.+ 

_ _. 

Para ordenar o tránsito as autoridades prefiren botar man da represión antes que da disuasión. A. IGLESIAS 

(Ven de páxina anterior) N a miúdo non hai garaxes nos edi-
peatonalización da ruade Barce- inguén fícios, e construir aparcadoiros di-
lona. Necesitamos recuperar suasórios na periféria". 
espazos de paseo, porque só se atreveria a pedir 
ternos unha praza de 4.000 me- 1 

tras cadrados para unha povoa- que vo vese o 
ción de 50.000 habitantes". tránsito á ruado 
Mais os viciños solicitan unha 
reordenación do tránsito e a 
prolongación do aparcadoiro 
subterráneo baixo a Ronda de 
Outeiro ao tempo que se aborda 
a urbanización da rua, para 
adaptala ás características pró
prias dun lugar peatonalizado. 
Até o momento o Concello só 
está a levar adiante a urbaniza
ción, e o proxecto de aparcadoi
ro non avanza. 

Fomentan 
o uso do coche 
"Os viciños non estamosde acor
de coas obras da maioria dos 
aparcadoiros subterráneos -ca-

Príncipe, en Vigo 

menta Margarida Vázquez, men
cionando o caso da Coruña, un
ha cidade que, como o resto da 
Galiza, presenciou un crecimento 
espectacular da construción des
tes monumentais tobas para co
ches nos centros urbanos-, non 
estamos a favor por estar no cen
tro. No canto de restrinxir o uso 
de veículos privados, que era o 
que compria, foméntano ainda 
que lles fagan pagar por estacio
nar. Precísanse prazas de esta
cionamento nos bairros, nos que 

Na Agra do Orzán o problema 
do estacionamento e da necesi
dade de espazos públicos para 
o disfrute cidadán é agoniante. 
A densidade de povoación é de 
836 habitantes por hectárea, a 
máis alta da Coruña, unha cida
de que ten a concentración ur
bana máis elevada do país. 

Os viciños coruñeses, através da 
Federación de Asociacións, soli
citan do governo municipal un 
plano de transporte público que 
permita a conexión entre os bai
rros e as zonas peatonalizadas. 
"Tamén hai posibilidades de es
tabelecer carris para bicis, pero é 
unha solicitude que de momento 
non podemos facer", comenta 
Margarida Vázquez Veras. 

En cidades europeas como Mu-

Cidades 
para as persoas 
A agricultura da CE vive unha reconversión tan fonda coma a da 
indústria pero é a povoación agrária a que terma coma un 
contratarte das presións da política de emprego. A amortización 
das formas de vida dependentes do agro carece de alternativas 
de criazón de novas formas de traballo, como non se queiran 
considerar baixo esta denominación as vias de exílio desde o 
campo ás cidades. De feito, a Comisión Europea aboga por un 
continente vertebrado arredor das urbes, coa vista posta nunha 
enorme conurbación ou rosário de cidades cosida cos fios 
roubados ao tecido rural. Mais a primeira revelación desta 
proposta de sociedade urbana é que non existe como modelo 
coerente. A presión dos intereses privados sobre o solo 
desconcerta as necesidades de planificación. A cidade xa non 
estaba abrigada a macizar as suas ruas coma nos tempos dos 
recintos amurallados nen ten por que convivir diáriamente coa 
conxestión do tránsito rodado. Estas duas aberracións en 
contacto aumentan a sua capacidade individual para destruir a 
convivéncia e a calidade de vida. As recentes manifestacións 
que en Compostela, Lugo e Vigo reclamaban novas formas de 
concebir o transporte urbano, indican que o problema está 
dentro das nasas cidades. 

A conxestión e os problemas de accesibilidade están 
estreitamente relacionados coas infraestruturas de transporte 
entre centros e periférias, das que Galiza ten unha faléncia 
crónica. Pero as comunicacións urbanas son un problema vello 
porque non existiron proxectos de cidade, integrados nun plano 
de ordenación do território. O colapso do tránsito chega ao cabo 
dunha década na que o parque de automóbeis duplicouse. 
Desde as institucións de governo defendeuse a universalización 
do veículo privado, a criazón de emprego nesta indústria, a 
imposición desmesurada sobre o combustíbel e o crecimento do 
seitor financeiro a partir da xeralización dos seguros para 
veículos. Ao mesmo tempo, os sistemas de transporte público 
precarizábanse até o límite do ridículo. A meirande parte da 
povoación obreira galega que habita no espazo ínter-urbano 
está condeada a resolver o seu problema de transporte pala via 
privada a un prezo esaxeradamente alto. 

O resultado desta combinación é o empobrecemento das 
cidades, entre ruido, fume e conxestión. A resposta dos 
governos locais consiste en despregar autoritarismo para 
castigar aos automobilistas abrigados a entrar na cidade 
diáriamente por auséncia doutros meios de transporte. O 
governo da Autonomía e o PSOE defenden a instalación de 
estacionamentos soterrados que atraían ao automobilista aos 
centros das urbes. O Parlamento da CE recomenda vivamente o 
contrário: instalar estacionamentos disuasórios na periféria das 
cidades e transporte público eficiénte no centro. Non é de 
extrañar que a reserva de vias urbanas para viandantes avance 
con estarzo e vagar ainda que a povoación urbana as reclame e 
defenda como unha conquista. O gasto público na construcción 
de tobeiras para coches no centro das cidades non soluciona o 
problema e serve a intereses concretos instalados no corazón 
urbano, como poden ser os bancos e unha pequena parte do 
comércio. O resto dos habitantes da urbe contempla dun ano 
para outro como o orzamento de vias estrágase no pozo sen 
fondo do corazón urbano. 

A este falso proxecto de cidade invitan á povoación labrega. 
Evidentemente, non para que mellare a sua calidade de vida, 
como pretende a propaganda institucional, senón para que 
serva de coartada a un crecimento urbano sen límites, rendíbel 
para poucos e sen solución de futuro.+ 

nich ou Boloña teñen chegado á 
conclusión da necesidade de 
impedir o tránsito rodado no 
centro. Os estacionamentos bai
xo terra comezan a quedar en 
desuso, a dificuldade de acceso 
persuade aos automobilistas, 
que rematan por se convencer 
da inutilidade do veículo. 

A respeito da restricción do trán
sito, Maria Xosé Rauco, Presi
denta da Asociación de Mulleres 

Na Agra do Orzán, 
na Coruña, só hai 
unha praza de 
4.000 metros 
cad radas para 
50.000 habitantes 

ANOSA TERRA 

Empresárias de Lugo ten unha 
posición que coincide coa que 
manifestan neutras partes da Eu
ropa: "Ten que haber unha ma
neira de restrinxir o paso de cer
tos coches polo centro de Lugo, 
como pasa en todas as cidades 
civilizadas, mesmo pondo dificul
dades; non é preciso que entren 
todos os coches que queiran fa
celo, senón os que deban facelo". 

En Ourense a rua Santo Domin
go, entre San Lázaro e San Eloi, 
está peatonalizada e no seu en
torno só hai problemas pontuais. 
De feito, comerciantes, automobi
listas e viciños asumen esta situa
ción con normalidade. As zonas 
do Casco vello e a Catedral ta
mén están peatonalizadas, cunha 
regulación do tránsito ás primei
ras horas da mañá para facilitar o 
fornecimento de mercadorias. 

Curioso foi o caso da rua do Pa
(Pasa á páxina seguinte) 
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O fracaso diário da 
comunicación nas· cidades 
As cidades estiveran un dia ro
deadas de murallas. O valado 
permitía defendelas pero impe
día que se estendesen a medi
da que aumentaba a povoa
ción. Era abrigado economizar 
espazo para que o terreo pro
porcionase a máxima superfi
cie habitábel. Así naceron as 
ruas estreitas, que permitisen 
o meirande número posíbel de 
portas de entrada nas viven
cias, e os pátios interiores. 

Este xeito de dispar as cida
des foi o que produciu os blo; 
cos cortados a rente da rua. E 
un sistema de construción que 
non responde xa a necesidade 
colectiva nengunha. Pala con
tra produce unha rede de cir
culación que ten dimens,ións e 
interseccións múltiples. E unha 
rede prevista para tempos di
ferentes que non pode axeitar
se ás velocidades novas dos 
veículos mecánicos. 

A especulación do solo man
tén con espectacular vitalidade 
este sistema obsoleto de acu
g u lar paralelepípedos ao pé 
das ruas. E mentres o interese 
privado atranca o uso público 
do solo, a propriedade indivi
dual do transporte reclama to
dos os días quilómetros de 
beirarruas, contamina os cen
tros con ruído e fumes e fai 
das cidades dos países indus
trializados un monumental fra
caso diário da comunicación 
de superfície. 

As ruas non serven para os 
novas veículos, non serven 
para as novas velocidades, 
non serven para os viandan
tes. Isaac Díaz Pardo ironiza 
no seu Galíza hoxe e o resto 

do mundo (Edicións do Castro) 
a teima dalguns concellos ga
legas por furaren as cidades 
coma queixos para enterraren 
coches, ou para facer irroco
ñecíbeis prazas históricas a 
golpe de ateigalas de coches a 
tanto a hora. 

'A relación entre 
prezo do 
automóbil e 
transporte público 
ten que penalizar 
o uso do veículo 
privado", segundo 
un informe da CE 

A Comisión de Transportes e 
Turismo do Parlamento euro
peu recolle o que xa é preocu
pación aguda en toda a Euro
pa por esta invasión imparábel · 
do automóbil. O motor de ex
plosión disputa a maioria dos 
centros urbanos ao cemento e 
a macización. No Informe so
bre Transporte Urbano e Con
xestión recomenda axeitar as 
redes do transporte urbano de 
maneira que os cidadáns non 
dependan dos seus próprios 
meios de transporte. "Compre 
reducir o uso evitábel do auto
móbil privado -di a proposta- e 
a relación entre prezo do auto
móbil e transporte público ten 
que ser de xeito que desta re
lación se desprenda un estí-

mulo claro para non facer uso 
do automóbil privado e que o 
transporte público deberá ter a 
posibilidade de competir co 
automóbil". 

A conxestión das cidades é un 
problema grave, de alto custe, 
que atranca a dinámica econó
mica, social e cultural da co
lectividade. O tránsito dupli
couse nas duas últimas déca
das e ninguén discute que a 
circulación de automóbeis nas 
cidades é a causa principal da 
contaminación atmosférica e 
os ruidos urbanos. 

Na CE marren cada ano 50.000 
persoas e máis de millón e mé
dio resultan feridas en acciden
tes de estrada cun custe eco
nómico que ascende a 70.000 
millóns de ECUs. Dous tércios 
destes accidentes acorren nas 
zonas urbanas e a maioria das 
persoas prexudicadas en acci
dentes de tránsito son viandan
tes, ciclistas e motoristas. 

A instáncia lexislativa da CE 
evita acusar directamente ao 
complexo indústria do automó
bil-financeiras aseguradoras- _ 
grandes c·ontratistas, pero re- L · 

coñece que a circulación é o 
axente máis danoso sobre o 
meio ambiente e a calidade de 
vida. A solución é só unha: li
mitar o transporte privado. A 
fórmula que se defende con
siste en favorecer e racionali-
zar o transporte público e xe-
ral izar as fórmulas inter-mo
dais de desprazamento: meio 
privado até o límite da urbe; 
público, barato e eficiente no 
interior das concentracións ur
banas con estacionamentos 
na periféria. + 

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

(Ven de páxina anterior) 
seo [antes Calvo Sotelo], en Ou
rense, un lugar pechado ao 
tránsito de sempre que foi aber
to ao paso de veículos e peato
nalizado novamente. 

"É un problema de cámbio de 
hábitos dos compradores e dos 
comerciantes -indica Xesus 
Costas. Cómpre entrar na 
cuestión dos horários. O trans
porte urbano é un problema 
que aparece asociado á ·peato
nalización". 

Urbanizar 
para viandantes 

As tentativas de peatonalización 
en Vigo son tímidas. "Compre 
facelo mazá a mazá", di Costas. 
"Os comerciantes pensan que 
entre os clientes teñen un hábito 
de consumo que fai indispensá
bel o coche para ir de compras, 
e non é asi, porque a xente po
de ir paseando, como sucede 
na rua do Príncipe. Teñen un 
exemplo moi próximo e non son 
quen de pensar que se pode 
transladar.Nun dos lugares nos 
que está prevista a peatonaliza
ci ón os comerciantes sóapre
sentan un argumento razoábel 
en contra: a necesidade de ur
banizar a rua de xeito que sirva 
para pasear. Pero detrás desta 
discusión está de feíto a renova
ción do pequeno comércio, que 
ten que se especializar e singu
larizar a sua oferta se quer com
petir cos grandes. Un exemplo 
pode ser o da Favorita, tenda 
tradicional super especializada 
que oferece moi poucos produ
tos e que sempre está ateigada 
de público". 

A peatonalización en Lugo foi 
de ida e volta. Sen nengun trán
sito rodado apenas hai ruas. Al
gunhas teñen regulado o acce
so para carga de descarga de 
mercadorias a determinadas ho
ras da mañá, pero o incumpri
mento é total, non só por parte 
dos transportistas, senón tamén 
dos condutores particulares. 

Duas ruas peatonalizadas ta
ran novamente abertas ao trán
sito recentemente; Xoán Mon
tes e o Progreso, que estiveron 
peatonalizadas durante seis 
meses e que a princípios de 
ano recuperaron o tránsito ro
dado. A xogada foi dupla; por 
unha banda impúxose o siste
ma ORA, e pala outra o conce
lleiro de Tránsito e Transportes 
botou man do argumento de 
que o acceso de veículos ia 
beneficiar ao comércio para eli
minar a peatonalización. 

En Lugo e Ourense 
houbo ruas que se 
peatonal izaron 
para ao pouco 
tempo volveren 
permitir a 
circulación nornal 

Contado, Lugo é un caso pecu
liar. Os comerciantes móstran
se de xeito maioritário a favor 
da peatonalización. O Presi
dente da Deputación Provincial 
luguesa, Cacharro Pardo, ten 
un ponto de vista persoal verbo 
da cuestión. Asi o manifestou 
recentemente. A sua preten
sión é construir un lugar de es
taci on amento baixo chan a 
meio camiño entre os dous xa 
existentes no recinto amuralla
do e unilos baixo terra. "Volve
mos ás catacumbas", ironizou 
recentemente o concelleiro do 
BNG Xoán Carlos Carreira ao 
saber des ta intención. 

Un estudo de tránsito, elabora
do pola empresa asturiana Tra
finsa, por mandato do Concello 
de Lugo, puxo de manifesto un
ha série de particularidades, 
motivadas polo feito de esta ci
dade estar arrodeada pala mu
ralla. Nesta zona están concen
trados todos os edifícios impor
tantes da cidade: civis, adminis
trativos, relixiosos, comerciais e 
financeiros. 

A metade dos desprazamentos 
ao longo da cidade é a pé, e no 
recinto amurallado elévase ao 
80%. No centro e na zona da Mi
lagrosa hai alguns problemas de 
estacionamento, pero hai seis mil 
prazas máis que veículos matri
culados, 39.000 entre coches, 
motos, camións e autobuses. 

Diariamente entran 15.000 co
ches no recinto amurallado de 
Lugo. O 25% deles teñen o cas
co como destino final, entre o 25 
e 30% van facer xestións e mar
chan de contado. Un 30% pasa 
de longo sen se deter. 

Lugo é a cidade da Galiza que 
máis ten abordado a cuestión do 
tránsito. No1991 unhas xorna
das sobre este asunto serviron 
para pór as bases dun plano que 
faga por solucionar o problema e 
do 10 ao 13 de Xuño vaise cele
brar a Feira Galaico Portuguesa 
de Seguridade, Tránsito e 
Transporte, na que se apresen
tará a devandito plano. 

Contado, perviven contrastes: 
nunha parte da Avenida da Co
ruña está permitido o estacio
namento eneal da beirarrua, la
go que non foi derrogado un 
bando promulgado polo alcalde 
Quiroga.+ 
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MEIOS DE COMUNICACIÓN 

Os partidos nacionalistas só interviron du~ante 1 minuto e 26 segundos nos principais informativos de Febreiro 

De cada 1 O noticias que emite a Rádio Galega 
8 proveñen da Xunta ou do PP 
•G.L.T. 

Os informativos da Rádio 
Galega (RAG) padecen 
unha situación de cuase 
monopólio por parte do 
Partido Popular, ignoran 
aos partidos e sindicatos 
nacionalistas e ocultan a 
existéncia de conflictos 
laborais. Estas son as 
conclusións que se 
desprenden da análise de 
dous informativos-tipo da 
RAG, realizada durar;ite o 
mes de Febreiro polo 
Comité de Empresa da 
emisora institucional. 

O traballo do Comité foi entre
gado á Comisión Parlamentária 
de Méios de Comunicación, ao 
Consello de Administración da 
RTVG e ao Consello Asesor da 
TVE que fai as veces de conse
llo asesor en funcións da RTVG. 
O estudo examina os contidos 
de dous informativos tipo da 
RAG, A toda rádio e Galicia ás 
oito, durante o mes de Febreiro 
deste ano. 

Os redactores do inquérito pre
ferirnn non prestar atención aos 
enfoques das notícias, polo que 
terian de subxectivos e discutí
beis, e concentráronse no minu
tado das notícias e anotación 
das testemuñas directas que 
nelas se inserian. 

Da análise dos informativos 
despréndese que a Rádio Gale
ga utiliza como fontes primor
diais (ás veces exclusivas) das 
suas notícias, as distintas con
sellerias. "Pódese dicir -precisa 
o informe- que de cada dez noti
cias relacionadas coa política 
galega, oito proveñen da Xunta 
ou do Partido Popular e só duas 
doutras forzas políticas ou sindi
catos". No tempo de emisión es
crutado, as declaracións de polí
ticos do Partido Popular de Gali
cia ocuparon 45 minutos e 49 
segundos; as de membros dou
tras formacións non chegaron 
aos 8 minutos. 

Non sabe, non ·informa 

No exame dos informativos cha
ma a atención o silenzo sobre 
novas que poden resultar mo
lestas aos intereses do Partido 
Popular. Como exemplo cítase 
a omisión da senténcia do Tri
bunal Superior de Xustiza de 
Galiza contra o decreto da Xun
ta que regula a pesca de cerco. 
En todo o mes observado, a 
RAG adica só un minuto e vinte 
segundos á moción de censura 
contra do alcalde do PP no Bolo 
e non se fai mención da tirapuxa 

As unidades móveis da RAG desprazáronse ás Feiras do Viña e demais eventos gastronómicos, incluidos xantares en Barce
lona, pero nengún redactor cobre as roldas de prensa das organizacións de radicación galega. 

INTERVENCIÓN 
DE POLÍTICOS NA RAG FONTE DAS NOTÍCIASº 

Partido Popular 
PSOE 

41 minutos e 55 segundos Xunta de Galicia 

Outras fontes do PP 

79,6% 

7,4% 

13,0% 

6 
Partidos nacionalistas 1 

• Xesus Costas 
• Domingo Merino 
• Xosé M. Beiras 
• Camilo Nogueira 

no seo do partido da direita en 
Ourense. Os novos dados publi
cados por outros meios sobre o 
procesamento do conselleiro de 
Ordenación do Território , non 
son de interese para a RAG. 

En nengun dos espácios estu
dados, hai lugar para un comen
tário arredor da crise do canee-

4 11 

26 11 

50 11 

15 11 

11 

Outros partidos ou sindicatos 

10 " 
Estes datos retírense unicamente á información de Galiza. Non se tive
ron en conta as notícias nas que aparece máis dunha fonte. 

llo de Pontevedra a causa da 
ubicación da escola de Montes. 
Non se informa da demisión dos 
independentes nen da manifes
tación convocada para defender 
a ubicación de Montes en Pon
tevedra. Os ouvintes da Rádio 
Galega só puideron escoitar as 
opinións do conselleiro de Edu
cación e da COTOP, asi como 

do reitor da Universidade de Vi
go, sobre este conflito. No xuizo 
contra o membro do Exército 
Guerrilheiro do Pavo Galega 
Ceibe (EGPGC) Chao Dobarro, 
informouse sobre a vista oral e 
non se mencionou a senténcia 
absolutória pero difundíronse as 
declaracións do presidente da 
Xunta que respaldaba o dictame 

r---------------------------------------------------------------------------, 
As folgas son para os conselleiros 
A RAG ignora tamén os confli
tos laborais. Só os menciona 
cando algun representante da 
Xunta intervén neles ou cando 
se soluciona o problema. "Po
demos citar moitos exemplos 
para probar esta afirmación -in
dica o Comité de Empresa- Non 
se informa sobre conflitos como 
o de Megasa ou Tite Stone, de 
folgas como a dos mariñeiros 
da frota de arrastre ou dos pa
ros e manifestacións dos traba
lladores da conserveira Massó. 

As protestas da frota de cerco 
só se mencionan cando a Xun
ta chega a un acordo cos afec
tados. Siléncianse as mobiliza
cións do sector naval até que 
os traballadores acuden a ma
nifestarse a Santiago. Dase 
conta desa manifestación, pero 
a información vai precedida da 
declaracións do Conselleiro de 
lndústria. Dias despois retóma
se a cuestión para divulgar a si
n atura dun contrato para a 
construcción de barcos, acto no 

que está presente o Consellei
ro. Os problemas dos emprega
dos do Grupo de Empresas Al
varez (GEA} non son notícia 
para a Rádio Galega até que os 
traballadores reteñen aos direc
tivos da empresa. Este despré- 1 

cio polos problemas laborais 
dos galegas constrasta coa 
atenc.ión que se presta ao pro
blema Fesa-Enfersa. Ese con
flicto é continuamente citado 
nas informacións sobre o Ku
wait lnvestment Office (KIOJ'.• 

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

en 
<t: 
ü5 
U.J 
....J 

º o 
X 
z 
< 

do Tribunal. 

Os partidos e sindicatos galegas 
non existen para a Rádio Gale
ga, segun se extrae do segui
mento dos noticiários de Febrei
ro. Durante o mes, os dirixentes 
dos partidos con sede central na 
Galiza só puideron ser escoita
dos na rádio nacional galega un 
minuto e vinte segundos partilla
dos nas opinións de catre per
soas. Os sindicatos CXTG , 
INTG e SLG non tiveron ocasión 
de se faceren escoitar. O Comi
té de Empresa comenta que 
non debe causar extrañeza este 
feito se ternos en conta que a 
RAG nen adoita cobrer as con
feréncias de prensa convocadas 
por organizacións políticas de 
radicación galega, nen recolle 
os pontos de vista do Grupo 
Mixto e o BNG na información 
parlamentar. 

Os autores do inquérito lembran 
que unha revisión da informa
ción parlamentar da RAG revela 
a seguinte pauta: postura do Go
verno ou do Partido Popular e 
opinión do PSOE, no que se re
presenta a oposición. "O director 
da emisora Xosé Luis Blanco 
Campaña -indica o informe- si
nalou que considera ás minorias 
parlamentárias pouco represen
tativas. De aí que se omita o seu 
traballo parlamentário". 

Outra conclusión principal do 
Comité de Empresa a partir do 
minutado dos informativos é que 
a rádio nacional galega prima a 
presenza dos empresários frente 
aos sindicatos. No tempo crono
metrado, as declaracións dos 
empresários ocuparon case 14 
minutos mentres que as dos sin
dicalistas non atinxian 8 ainda 
que se compute a información 
de Galiza e a estatal. O progra
ma A Toda Rádio que entrevista 
a políticos, intelectuais e perso
eiros de actualidade, levou aos 
micrófonos á 14 enmpresários e 
só dous líderes sindicais. O 
mesmo programa emitiu en duas 
ocasións a voz do representante 
do patronos do taxi de Vigo du
rante o conflito das licéncias, pe
ro non deu a mesma oportunida
de a nengun asalariado ou re
presentante sindical do seitor. 
Como se lembrará, o Partido Po
pular oponse en solitário á con
cesión de novas licéncias. 

O informe advirte tamén que a 
RAG non proporciona informa
ción sobre o que acorre en Lu
go. "Non sabemos se esta cir
cunstáncia obedece a algunha 
razón de política informativa ou 
se simplemente se debe a que a 
emisora non ten delegación ne
sa cidade -observa o Comité
Lugo é a única das sete grandes 
cidades galegas na que a RAG 
non ten correspondentes". • 

·-·- O NOSO TRABALLO SALTA Á . VISTA 
S T NEON 

Esta en todas parles, clesloco polo suo ca/iclade e so1:xe1oc1o "95e. 
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DIAS 

• Xuizo a outro 
insubmiso 

Xosé Luis López Veira foi 
condenado por insubmisión a un 
ano de prisión ao termo dun 
xuízo celebrado o pasado Luns, 
dia 3, nos xulgados novos da 
Coruña. Xosé Luis López Veira 
é natural de Culleredo e fíxose 
insubmiso á mili en Decembro 
do 91, antes de ser aprobada a 
Lei de Reforma do Servizo 
Militar, razón pola que só se lle 
impuxo a pena antes 
mencionada. A auséncia de 
antecedentes penais evitaralle 
ingresar en prisión. Durante o 
xuízo, no que prestaron 
declaración catro testemuñas, 
demostrouse que xa fai traballo 
social. 

Por outra banda, o vindeiro 
Martes, día 11, está prevista en 
Ourense a celebración doutro 
xuízo a un insubmiso, nesta 
ocasión Duarte Crestar Pena. O 
movimento de obxección de 
conciéncia está a tratar de 
aplazalo. Duarte é insubmiso á 
mili e realizou traballos de apoio 
social na Asociación Chavoas, 
de axuda aos ciganos, á que 
pertence. • 

• Gardas civís 
procesados por 
tortura 

O comandante José Pérez 
Navarrete, asesor de Rafael 
Vera en cuestións de violéncia 
armada, e outros catro guardia 
civis están a ser procesados na 
Audiéncia Provincial de Donosti 
acusados de supostos delitos 
de torturas e prevaricación. Os 
feitos producíranse cando o 
garda era capitán, e agora, 
pésie ás denúncias ocupa o 
pasto de comandante. A ONU 
no seu último informe sobre a 
tortura laiábase de que no 
Estado español a 
Administración seguise 
acobillando a torturadores.+ 

•Os sandinistas 
• apo1an o 

Governo para 
un cfiálogo 
nacional 

A Asamblea Sandinista, reunida 
recentemente a porta pechada, 
expresou o seu total apoio ao 
Governo para un diálogo 
nacional en Nicarágua. "A FSLN 
considera que o seu obxectivo 
fundamental debe ser cortar o 
curso dunha nova confrontación 
armada e dar solución á grave 
crise económica e social pola 
que atravesa o povo 
nicaraguano", asegura unha 
nota oficial emitida pola 
organización sandinista. 

Entre os principais asuntos a 
0 

tratar nesta reunión estaba o ex: 

estudo do "estado de cantas ~ 
() 

sobre a situación do património", ~ 

XOSE LOIS 

aspecto que estaba a dividir á 
organización. Sobre esta asunto 
o FSLN decidiu "sancionar 
partidáriamente a aqueles 
elementos que sexan 
responsábeis de abusar dos 
bens patrimoniais da FSLN". O 
mesmo se acordou para os que 
usurparon bens estatais, despois 
da derrota dos sandinistas. + 

•AXunta da 
o visto bo ao 
PXOU vigués 

A Concellaria de Ordeación do 
T erritório e Obras Públicas 
aprobou a Adaptación do PXOU 
de Vigo á Lei do Solo da Galiza, 
meses despois do Concello de 
Vigo remitilo a este organismo, 

tras un periodo de revisión 
debido á suspensión da 
adaptación por parte da 

. COTOP, que estimou, ano e 
meio despois de ser recorrido, 
que o Plano vigués non se 
axustaba á lei. 

Durante estes meses a 
construción sofriu unha parálise 
e ao dar a coñecer o visto bon 
da Xunta, Xosé Guiña loubou o 
traballo desenvolvido polo 
concelleiro de Urbanismo, 
Xesus Costas. Mentres, este 
recordou que o PP de Vigo fixo 
todo o posíbel para ''torpedear" 
o seu traballo. Guiña pretendía 
protagonizar un gran acto de 
masas, ao que se opuxo a 
maioria governante, quedando 
todo nunha recepción no próprio 
concello.+ 

• López Ocaña 
identificado como 
asasino de Santi 
Brouard 

Segundo as declaración da 
enfermeira do pediatra Santiago 
Brouard, militante de Herri 
Batasuna asasinado o 20 de 
Novembro do 84, Rafael López 
Ocaña foi quen efectuou o disparo 
que acabou coa vida do médico. O 
recoñecimento do asasino, xa 
producido no 89, ocorreu no 
decurso do xuizo contra o presunto 
asasino e os seus cómplices. 
Ocaña, igual que fixera Ynestrillas 
na morte do tamén dirixente basco, 
losu Muguruza, ten unha coartada 
na que afirma que o dia de autos 
estaba en Madrid.• 

• Xunta e sindicatos 
unidos polas 
infraestruturas 

As infraestruturas ferroviárias e o 
seu deterioro serviron para os 
sindicatos CCOO, CIG e UGT máis 
a Xunta poñérense de acorde e 
demandar melloras substanciais 
nesta matéria no marco do Plano 
Director de lnfraestruturas. Ambas 
partes traballarán na elaboración 
dun plano alternativo que será 
apresentado en Madrid despois 
das eleicións xerais. 

Segundo a análise na que 
coincidían todas as partes, a 
Galiza está nunha situación de 
desvantaxe a respeito doutros 
territórios do Estado, razón pola 
que as forzas políticas do pais 
deben situar os intereses nacionais 
por riba das ideoloxias e defender 
o tren galego. • 

• Furado de 32.000 
millóns na cesión do 
IRPF 

O concelleiro de Economía, Xosé 
António Orza, estimou en 32.000 
millóns as perdas que para a Galiza 
suporia a cesión do 15% do IRPF. 
A estimación foi dada a coñecer por 
Orza no decurso dun debate 
parlamentar o pasado Luns, dia 3. 
Orza recoñeceu que a cesión 
suporia o incremento na autonomia, 
pero asegurou que precisa de 
medidas corretoras. Xosé Manuel 
Beiras tamén se negou a esta 
cesión sen máis, afirmando que 
perxudicaria a Galiza por ser unha 
zona menos desenvolvida. • 

• O Governo central intervirá a sardiña de importación 
O secretário xeral de Pesca Marítima do Governo central, Xosé Loira, ven de ceder ante as presións 
do sector do cerco na Galiza, e admitiu a intervención do Estado no mercado da sardiña para impedir 
as importacións masivas a baixo prezo, como sucedeu a pasada semana. O compromiso de Loira 
non chegou a concretarase, e anunciou que de momento o Governo non pode solicitar unha cláusula 
de salvagarda diante da CE.+ 

•Acusan á policia 
de golpear a un 
estudante en 
Compostela 

Várias testemuñas prestaron decla
ración ante o xuíz Anxo Pantín, titu
lar do xulgado de lnstrución número 
cinco de Compostela, contra a ac
tuación de dous policías nacionais 
que supostamente golpearon a un 
estudante da Universidade compos
telana cando terciaba nunha discu
sión na que os dous policías trata
ban de identificar a un mozo, 
destacado dirixente da loita anti
sida. A policía xustificou as lesións 
recibidas polo estuidante, que tivo 
que ser ingresado nun hospital , na 
tentativa deste de arrebatar a arma 
dun dos axentes. Os colectivos ci
dadáns están a denunciar a actitu
de dos policias chegados de fara 
para apoiar os fastos do Xacobeo 
que tratan de má maneira a calquer 
que "non lle vexan boa pinta".+ 

•USA quer mandar 
60.000 homes a 
Bósnia 

Os aliados dos EEUU non se poñen 
de acorde a respeito de que facer na 
crise Bósnia. O plano de paz de de 
Cyrus Vanee e David Owen aínda 
está no ar, e a sua aprobación polas 
partes en conflito levaría consigo a 
partición de Bósnia en dez provín
cias e o recoñecimento de tres ele
mentos nacionais constitutivos do 
Estado, que corresponden ás tres 
nacións que conviven no interior. 

Mentres , os EEUU teñen a inten
ción de desembarcar a 60.000 sol
dados , Rús ia presiona a Sérbia 
para que aprobe o plano de Vanee 
e Owen. Franza pon obxección á in
tervención norte-americana e Ale
maña fai negócio coa venda de ar
mas. O que semella claro e que 
faga o que faga o parlamento dos 
sérbios-bosniacos vaise aumentar o 
continxente de soldados, ben sexa 
para garantir o plan de paz (se o 
parlamento o aceita) ou para pór 
ordena zona.• 

• Peche da Casa da 
Xuventude de 
Perillo 

A asociación ecoloxista Biotopo de 
Oleiros denúncía a expulsión desta 
asociación do "seu local sito na 
Casa da Xuventude de Perillo". Afir
man que esta decisión é "a evolu
ción natural dunha situación que es
come z o u o pasado mes de 
Setembro de 1992, cando foi elimi
nada a ponéncia de Médio Ambien
te, para pasar a depender de urba
nismo, que leva o próprio alcalde 
Garcia Seoane". 

Segundo un portavoz do concello o 
que ocorreu foi que o governo mu
nicipal pechou a Casa da Xuventu
de porque cesou a un funcionário 
no proceso de regulación adminis
trativa, "necesitando facer inventá
rio e recento de bens". 

O concello afirma que "a Casa da 
Xuventude vai abrirse de imediato 
con novo personal e nela poderá de
senvolver actividades toda a xuven
tude, prévia cita, e non só uns pou
cos". Fernández Obanza, antíguo 
concelleiro de Médio Ambiente é un 
dos dirixentes locais de Biotopo.• 
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ELEICIÓNS XERAIS 

Ao Congreso 63 e 54 ao Senado 

Apreséntanse un total de 117 candidaturas 
nas circunscricións galegas 
•A.E. 

O Boletín Oficial do 
Estado do 5 de Maio dá 
canta das 117 
candidaturas, 63 ao 
Congreso e 54 ao 
Senado, que se 
apresentan na Galiza. As 
maiores navidades, 
deixando a un lado a 
coalición UG-EU que é a 
que ten máis calado 
político entre estas, 
constitúena a 
apresentación de catro 
listas de verdes, un novo 
partido socialista, o 
Partido do Bierzo e 
Alternativa Galega. A 
CNG só se apresentará 
pola Coruña e Lugo. A 
FPG non concorrerá a 
e_stes comícios mentres 
que a APU pedirá a 
abstención. 

O 4 de Maio quedaron pechadas 
definitivamente as listas que te
rán a sua proclamación definitiva 
o 1 O de Maio, despois de subsa
nar os erras que existan. A Co
ruña é a circunscrición eleitoral 
pola que se apresentan máis 
candidaturas: 17 ao Congreso e 
14 ao Senado. Por Pontevedra 
rexistráronse 15 candidaturas ao 
Congreso e outros tantos ao Se
nado. A Converxéncia Naciona
lista Galega non elaborou lista 
en Pontevedra, e o Partido So
cialista dos Traballadores (PST) 
só o fará pala Coruña. 

En Lugo concorren 16 forma
cións ao Congreso (tamén se 
apresentaa CNG por esta pro
ví ncia) e só 13 ao Senado. En 
Ourense os cidadáns podarán 
votar aos mesmos 15 grupos 
que en Pontevedra á cámara 
baixa e só 12 o farán á cámara 
alta. 

Os 15 partidos ou coalicións 
eleitorais que se apresentan 
nas catro províncias son: Parti
do Popular, Partido Socialista 
Obreiro Español, Bloque Nacio
nalista Galega, Unidade Gale
ga-Esquerda Unida, Centro De
mocrático y Social, Partido Hu
manista, Os Verdes, Agrupación 
Ruiz Mateas, Coalición por un 
Nuevo Partido Socialista, Parti
do de la Ley Natural, Partido 
Comunista do Povo Galega, Al-

ternativa Galega, Los Ecologis
tas, Unificación Comunista de 
España e Partido do Bierzo (de
manda a inclusión da comarca 
berciana na Galiza}. 

Unió Valenciana, Verdes 
e Ruiz Mateos 
Para o Senado unicamente 11 
formacións políticas aportan lis-

TINO VIZJVOZ NOTICIAS 

tas nas catro províncias. A nota 
de cór pana Mercedes Soler 
Mataix que se apresenta, como 
nos anteriores comícios, por 
Unió Valenciana (partido de di-

A PRE-CAMPAÑA QUE NUNCA EXISTID 
/.' 

AEIRÉ 

A campaña para as eleicións do 6 de Xuño é unha 
campaña lanzada. A maioria dos partidos xa esta
ban a competir por converter en votantes seus aos 
indecisos, que, polo de agora, son outros tantos 
como os xa decididos. O pistoletazo de Felipe Gon
zález anunciando a data dos comícios colleu a moi
tos dos contendentes mal colocados, pero non des
pistados. Ainda era o anúncio de 
que comezaba a pre-campaña. 

sión aguilloou os debates entre candidatos. Unha, 
duas, tres, cinco ... , á galega xa ten quen llos faga, 
fanllos en Madrid. Pero non foi só esta circunstán
cia a que está a modificar esta campaña. O PSOE 
atópase, por primeira vez, nunha posición na que 
poderia perder a maioria absoluta (ainda que esta
ña asó tres pontos dela). Sabe que só no carpo a 

carpo eleitoral vai a poder au
mentar as suas expectativas an

Ninguén fixo moito caso. Todos 
os partidos, sen sequer agardar 
a que a equipa de candidatos 
estiver nos seus pastos, deron a 
orde de saída. Pouco importa 
que tivesen anunciado que, para 
aminorar os gastos, por aquilo 
da corrupción e da época de cri
se, se ia reducir a campaña elei
toral. Ao final a que estamos a 
viver é a campaña máis longa da 
história. Pode ser piar? Poden 
acelerar máis? O único que non 
poden é dicer vótanos. Todos 
sabemos que ainda sen usar 
esa palabra está todo dito. 

Moitos galegos 
non se dan conta, 
até o dia despois 
da eleición, de 
que somos "os 
únicos sen 
representación en 
Madrid". 

te un Partido Popular sen pro
grama, sobretodo económico, 
porque o espazo ocupoullo o 
próprio PSOE. Ademais, PSOE 
e PP teñen o mesmo interese: 
polarizar a campaña entre am
bos e dous. Os distintos meios, 
públicos e privados, serven fiel
mente a estes intereses. 

Queda fóra do debate calquer 
outra alternativa que non sexa a 
da posíbel alternáncia partidá
ria, condenada á marxinalidade 
ainda que teñan a capacidade 
de decidir o mesmo Governo ou 

o cenário eleito nesta ocasión é o dos meios áu
dio-visuais. A prensa converteuse en dependente, 
na interdependéncia existente entre os distintos 
meios. A aparición das cadeas privadas da televi-

de imprimirlle un novo senso á própria configura
ción do Estado. A presión é tan atosigante que 
moitos galegas non se dan canta até o dia despois 
das eleicións de que "somos os únicos que non te
rnos presenza en Madrid".• 

reita rexionalista). A Agrupación 
Ruiz Mateas non se apresenta 
ao Senado pola Coruña. Falan
xe lndependente , que non se 
apresenta ao Congreso, conco
rrerá ao Senado potas provín
cias de Pontevedra, Lugo e A 
Coruña. 

Entre as navidades hai que citar 
a apresentación de 4 candidatu
ras calificadas como verdes, que 
pretendían concorrer nunha úni
ca lista (Os Verdes, Partido de 
Ley Natural, Los Ecologistas e 
Partido Humanista, formación 
que foi calificada como secta po
los estudosos do tema). Fuerza 
Nacional, formación fascista, 
non se apresentará nesta oca
sión por "non ter as mesmas 
oportunidades", ainda que desde 
instáncias do PSOE tense de
nunciado un pacto con un sector 
do PP para non lle restar votos. 

A Frente Popular Galega non 
concorrerá a estes comícios, re
alizando un manifesto no que 
orientará o voto dos seus mili
tantes e simpatizantes. A As
sembleia do Povo Unido (APU) 
pedirá a abstención neste comí
cios, "nunha campaña activa" 
por considerar que "a actual 
convocatória eleitoral responde 
ás necesidades do Governo es
pañol e do partido que o susten
ta, o PSOE" e porque "os gale
gas sempre estariamos en mi
noría nas Cortes, polo que o di
reito de autodeterminación non 
ten vias democráticas". 

Unidade Galega
Esquerda Unida 

A coalición máis novidosa, Uni
dade Galega-Esquerda Unida, 
está incrita por esta arde (a 
mesma que aparece no docu
mento de formación) ainda que 
os seus integrantes usen os no
m es respectivos segundo as 
suas preferéncias. Esta forma
ción tamén acolleu con sumo 
disgosto a declaración realizada 
polo coordenador parlamentário 
de Izquierda Unida que, un dia 
antes de terse asinado o acorde 
na Galiza declarou que "de con
seguir deputados integraranse 
no noso grupo parlamentário" tal 
como informou este xornal no 
número 566. O acorde eleitoral 
entre ambas formacións no seu 
ponto catro recolle que de non 
conseguir grupo parlamentário 
próprio "respetarase a persona
lidade política dos deputados e 
deputadas eleitos, sempre ao 
servizo do programa comun". + 
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ELEICIÓNS XERAIS 

"Esta vez non 
haberá 

maiorias 
absolutas. O 

novo governo 
do Estado 

pode ser 
tripartito, con 
preséncia de 

bascas e 
cataláns. 

Galiza ten 
que estar aí", 

sinala 
Francisco 

Rodríguez, 
cabeza de 

lista do BNG 
pola província 

de 
Pontevedra 

que estes 
di as 

compaxina os 
actos 

preparatórios 
da campaña 

coa 
presentáción 
da sua última 

obra, un 
estudo social 

e crítico sobre 
Blanco Amor. 

OsNG, a coalición UG
EU? 

fundamentais. 
Está claro que 
entre un peque
no ou mediano 
empresário e os 
seus emprega
dos vai haber 
discusións im
portantes, pero 
o básico agora é 
defender o noso 
dereito, como 
povo, a producir, 
dereito que está 
a ser negado en 
moitos casos 
polos límites im
postas desde a 

de ter que 
comprometer o 
seu voto, farao a 
cámbio du n trato 

Se o BNG manten 
os votos de comí
cios anteriores es
ta alternativa non 
lle vai influir. Esta
mos ante unha 
forza que cambiou 
seis veces de no-cara ao noso 

país 
completamente 
diferente. 

me, en trece anos. 
É curioso que 
agora se presente 
con Esquerda Uni-
da, despois de ter 
rexeitado unha 
proposta do BNG 
de ir nas suas lis
tas conservando a 
sigla histórica de 
PSG e mesmo a 
de EG. Prefire bo-

CE e desde o 
Estado. É certo 
que o BNG se-
gue a ter unha 
fasquia moi de 
esquerdas, pero á hora de de
fender aos comerciantes en 
Pontevedra o BNG está só. Esa 
é unha evolución lóxica na nosa 
sociedade. Tamén explica a 
pouca releváncia do ·nacionalis
mo até agora, porque tivo que 
agardar ao deterioro das alter
nativas sucursalistas que tiñan 
un voto cautivo e sobretodo un
ha conciéncia cautiva. 

O BNG ten ainda unha lingua
xe demasiado radical para 
eses sectores? 

É un problema. Pero un proble
ma provocado fundamentalmen
te por intermediários interesados. 
O alcalde de Pontevedra ten re
currido a chamamos marxistas
leninistas nun pleno e foron os 
próprios comerciantes os que se 
ergueron a protestar. Cando 
existe unha relación directa, por 

~ exemplo, através dos concellei
~ ros de Pontevedra ou de Ouren
~ se ou dun governo municipal co- · 
-: mo o de Allariz, o problema de-
-i:: saparece. Existe na medida en 

tarlle unha táboa de salvación a 
un partido que ten unha prática 
moi negativa con Galiza. Sarto
rius afirmaba recentemente no 
suplemento cultural dun xornal 
madrileño que o Tratado de Ma
astricht era moi importante por
que garantia a existéncia de Es
paña como nación e que se Ma
astricht non se aprobaba era po
sibel que España desaparecese 
ante a incapacidade para aturar 
as tensións da política autonó
mica. Anguita, á marxe dos res
peito ideolóxico que poida mere
cer neutros aspectos, é un de
nodado defensor da españolida
de moi proclive a caricaturizar o 
que chaman as identidades pe
culiares de España. A realidade 
aparece espida para aqueles 
nacionalistas que coidaban que 
o problema estaba no BNG. O 
resultado foi que desembocaron 
en EU, o que resulta triste por
que preferia velos dentro do 
BNG, nun xogo democrático. 
Agardo que resulte clarifi.cador 
para unha parte dese partido e 
do seu eleitorado que é nacio
nalista. 

Francisco Rodríguez 
que a conciéncia de españoliza
ción foi moi forte, especialmente 
neses sectores, pero cando me
nos pérdenlle o medo ao BNG. 
En concreto, moitos sectores da 
CNG, que non se presenta en 
Pontevedra nen en Ourense, es
tán dispostos a axudarnos. 

Acordos tácticos 

Un deputado do BNG en Ma
drid non pode cair no teste
muñalismo? 

'O importante non será escollar entre unha direita ou 
unha direita ligth, senón saber o que vai pesar Galiza 
na balanza do Estado' 

O voto útil 

O medo á dereita non vai pro
vocar un voto útil cara ao 
PSOE? 

• MANUEL VEIGA 

O bipartidismo seguirá domi
nando nos próximos comf
cios? 

Atravesan un momento crítico, 
máis o partido que detentou o 
poder no Estado español nos úl
timos dez anos que o outro, pe
ro en calquera caso está claro 
que os dous sofriron un gran de
terioro diante da opinión pública. 
Hai un sector da sociedade que 
xa non está disposto a votar a 
nengun dos dous. Ese é un fe
nómeno senlleiro destas elei
cións. En Galiza iso provocará 
unha votación nacionalista inusi
tada a respeito doutros proce
sos eleitorais. Ora ben, a propa
ganda pode dar lugar a unha 
certa recuperación desas duas 
opcións e sobretodo perdura a 
imaxe de que ten que haber un
ha dereita e unha esquerda, ain
da que ben pouco se distingan. 

En Cataluña ou País Basco 
entran máis forzas en xogo. 

Tamén en Galiza, nos últimos 
procesos eleito rais , se deu a 

preséncia dunha terceira forza 
en discórdia que é o BNG. Está 
claro que a oposición ao biparti
dismo vai bascular sobre a idea 
de que Galiza ten que contar 
con representación própria nas 
Cortes do Estado español. Este 
vai ser un cámbio moi importan
te, porque vai rematar, polo me
nos en gran medida, o voto es
quizofrénico dos que votan na
cionalista nas autonómicas e 
PSOE nas do Estado. 

En que se basea para crer que 
esa dobrez de voto xa non se 
vai producir? 

En primeiro lugar porque a situa
ción estrutural do nacionalismo, 
en concreto do BNG, ~on é igual 
que hai catre anos. E probabel 
que manteña a votación das mu
nicipais porque está en correla
ción cunha gran introdución so
cial en vilas e comarcas enteiras. 
lsto incrementa as posibilidades 
de que o voto poida resistir cal
quera tipo de incidéncia. O BNG, 
como organización, tivo un me
dre moi importante desde as últi
mas eleicións autonómicas e cos 
resultados destas ternos os de-

putadas seguros. Por outra ban
da, está moito máis claro que o 
PSOE non é alternativa para Ga
liza. Hai multitude de feítos que 
son intolerábeis para un sector 
da povoación, non maioritário, 
pero si importante. 

O BNG quedou practicamente 
en solitário como organiza
ción nacionalista, non se po
de dicer que o papel que lle 
toca é demasiado grande? 

A inexisténcia dunha alternativa 
nacionalista de 
proprietários ou 
comerciantes é 
indicativa de 
que Galiza non 
ten máis saidas 

lso algo pode afectar. Pero desta 
volta hai unha novidade impor
tante: ninguen vai obter a maioria 
absoluta. O novo governo deberá 
contar necesariamente cos nacio
nalistas cataláns e bascas. O 
BNG, de ter que comprometer o 
seu voto, farao a pral da opción 
menos perxudicial para Galiza, 
pero sobretodo a cámbio dun tra
to cara ao naso país completa
mente diferente a respeito do que 
se veu facendo. O eleitorado ga
lega non se xoga o pan entre o 
PP e o PSOE que teñen unha 
política económica similar, senón 

en coñecer e influir 
nos proxectos do 
Estado para Gali
za. O que está en 
discusión son as 
cuotas lácteas, os 
tratados internacio-que a de carác

ter antimonopo- · 
lista e iso abo
ca a eses sec
ta res ao BNG . 
A coincidéñcia 
dunha gáma 
tan ampla den
tro do Bloque 
provoca contra
dicións pero es
tas nunca son 

D nais de pesca etc. 

t le.c"o' ns Destas eleicións es as e 1 1 sairá unha nova si-

sairá unha nova 
situación 
política, case un 
proceso 
constituinte. 

tuación política, ca
se un proceso 
constituinte. Todo 
depende do que 
pese Galiza naba
lanza do Estado . 

Outra novidade é 

Será difícil, porque se parte 
dunha minusvaloración do feíto 
galega e isa afecta tamén a na
cí analistas bascas e cataláns. 
Nós non seremos comparsas de 
ninguén, aceitaremos a colabo
ración con organizacións homó
logas sempre, que exista un tra
to recíproco. A marxe de que as 
intervencións deban ter o im
pacto necesário en defensa de 
Galiza, non descuidaremos os 
acordes tácticos necesários, so
bretodo se hai un governo tri
partito con forzas nacionalistas. 
Procuraremos todos os meca
nismos necesários para non cair 
no isolamento que seria se ca
dra o que ao poder lle gastaría. 

O BNG estivo até agora centra
do en Galiza, pero o eleitorado 
descoñece a sua visión do Es
tado e mesmo de Europa? 

O problema non é ese. Polo con
trário, os méios de comunicación 
preocúpanse moito de dicer que 
ternos unha alternativa de rees
truturación do Estado que pasa
ria polo dereito de autodetermi
nación, namentras non se men
ciona o naso programa económi
co. Nós inicialmente non irnos alí 
a falar da autodeterminación, se
nón a defender propostas moi 
delimitadas: as cuotas lácteas, o 
INI en Galiza, o sector pesqueiro, 
a política creditícia. Ese son os 
eixos. Non irnos colocar o carro 
antes dos bois. • 



OIA INTERNACIONAL DOS TRABALLADORES 

·Algo se move no fondo da sociedade', afirman os sindicatos 

O Primeiro de Maio 
máis concorrido que en anos anteriores 
•B. LAXE 

Galiza viveu un Primeiro 
de Maio dos máis 
concorridos da sua 
história. Os sindicatos 
mostraron a sua ledícia 
por este feíto, botándolle 
a culpa á "profunda crise 
que está atenazando aos 
traballadores galegas'', e 
afirmando que "algo se 
está a mover no fundo da 
sociedade galega que xa 
rachou o tópico de queda 
e calada e sae á rua a 
reivindicar o que é xusto". 

No Día Internacional dos Traba
l/adores celebrado na· Galiza 
cada vez teñen máis presenza 
os emigrantes. Por unha parte o 
número de emigrantes retorna
dos que reclaman condicións de 
regreso dignos e axudas ao 
efeito, e cada vez maior, para
petándose detrás das suas pan
cartas. Por outra banda están 
os emigrantes á Galiza, sobreto
do africanos, que demandan ta
mén nesta data internacionalista 
mellares condicións de traballo 
no naso país. 

Este ano a reivindicación unitá
ria dos sindicatos, por terceira 
vez nos últimos anos, tiña como 
ponto fundamental a demanda 
de emprego, ao tempo que lan
zaban unha mensaxe esperan
zadora: "Galiza ten solución". 
Unha solución concretada no 
manifesto elaborado ao efeito 
(ver recadro). 

António Ramilo, o presidente da 
patronal galega, encarregouse, 
como case sempre, de facer a 
campaña, descalificando a cele
bración que, afirmou, "non ten 
sentido" e acusando aossindica
tos de "crispar as relacións". Se
mella que os traballadores se 
empeñaron en levarlle a contrá
ria, até o ponto de a celebración 
do 1 de Maio de 1993 ter sido 
unha das máis importantes da 
tiisforia da Galiza, superando 
amplamente o número de mani
festantes, aos de edicións pre
cedentes. Os organizadores ci- • 
fran a participación nas cito ma
nifestacións en perta de 25.000 
persoas, ainda que o número 
real está máis perta dos 15.000 
manifestantes. 

Unha grande 
resposta social 

Para os sindicatos, que se mos
tran moi ledos pola capacidade 
de convocatória, esta grande 
resposta social non foi unha sur
presa pois xa o 2 de Abril (Xor
nadas de Acción Europea) as 
mobilizacións da Galiza, concre
tamente a de Vigo foi a maior de 
Europa. Outro antecedente es
taba na manifestación celebrada 
en Compostela o 2 de Marzo 
polos traballadores de empre
sas en crise. Ainda que partici
paron os candidatos das forma
cións de esquerda nas distintas 
manifestacións, os sindicatos 
negan que o éxito tiver algo que 
ver coa precampaña eleitoral. 

Os sindicatos trataron de oferecer unha i.maxe esperanzadora para a Galiza. ANXO IGLESIAS. 

Esta situación seria, precisa
mente, segundo os sindicatos, a 
que fai mobilizar a tantos gale
g os. O líder da CIG Manuel 
Mera afirma que "a nível social 
hai un forte cansáncio da situa-

As demandas 
sindica is 
As principais reivindicacións sindi
cais no Primeiro de Maio de 1993 
céntranse na demanda dun Plano 
lndustrfal para a Galiza que con
temple: 

a) Medidas concretas a curto e mé
dio prqzo para facer frente á crise. 

b) Novo deseño na política de in
fraestruturas (autovias, ferrocarril, 
gas, etc.) para a sua dotación no 
prazo máis breve posíbel. 

e) Adicación efectiva do aforro ga
lego, tanto nas institucións públicas 
como privadas, á criación de indús
trias no país, incluindo un sector 
público galega. 

d) Maior compromiso e investimen
to na economía galega por parte 
dos grandes grupos empresariais. 

e) Medidas de infraestrutura agrária 
e ordenación produtiva do sector. 
Criación dun Grupo Lácteo Galega. 

f) Defensa e potenciación do sector 
pesqueiro frente ás limitacións e 
atrancos comunitários. 

g) Medidas· urxentes de carácter 
social (na sanidade, no ensino, na 
vivenda, no transporte, etc.) que 
mellaren a calidade de vida dos 
gal egos. 

Tamén solicitaron o desbloqueo da 
negociación colectiva, un convénio 
colectivo para o sector da pesca e 
para todos os traballadores que nos 
distintos sectores ainda carecen del. 
T amén exixiron coas manifestacións 
do 1 de Maio a aprobación polo pró
ximo Parlamento español do proxec
to de Lei de Folga, ao tempo que 
demandaron a solidariedade con 
aqueles povos que loitan pala paz, a 
liberdade e a democrácia. + 

ció:n sócio-económica, este can
sáncio leva aes traballadores a 
dar unha resposta na rua". Os 
diversos dirixentes sindicais 
coinciden en afirmar que "algo 
se está a mover na sociedade 

galega, a proba é que aqueles 
sectores máis perfurados pala 
crise son os que están a dar 
unha resposta maior nestas ce
lebracións". Alguns destes ca
dros sindicais reflexionan en voz 

Un estraño fotógrafo faise pasar por re
dactor de A Nosa Terra. A persoa que aparece en pri
meiro plano foi vista obtendo fotografías en varias manifestacións. A 
última vez no 1 º de Maio celebrado en Vigo. Anteriormente foi obser
vado en Tui nunha mobilización de traballadores de Álvarez. Ao re
matar o acto subiu a un coche da Garda Civil. Afirma chamarse 'Cé
sar' e ser fotógrafo de A Nasa Terra. + 

alta se "non serán os dirixentes 
sindicais quen son máis pesi
mistas e están máis cansos que 
as suas próprias bases". Un afi
liado da INTG comentaba nun 
corro ao rematar a manifesta
ción de Vigo que "hai quen anda 
á procura de novas fórmulas 
mobilizadores cando neste cam
po xa está todo inventado". 

Ourense, acto central 
Unha proba da capacidade mo
bilizadora que os sindicatos tive
ron neste Primeiro de Maio esti
vo en Ourense. CIG, CC.00 e 
UGT elexiron precisamente esta 
cidade para celebrar o acto cen
tral, sobardando a manifesta
ción o número de 2.000 perso
as. A eleición foi decidida, se
gundo expuxeron os distintos 
oradores ao rematar o acto, 
para "denunciar a secular marxi
nación das zonas do interior". 

Vigo foi a cidade que congregou 
a máis manifestantes, superando 
os 5.000. A Coruña reuniu a 
máis de 2.000. Ferrol superou os 
2.500. En Santiago mobilizouse 
un milleiro. Igual cantidade per
correu as ruas de Marin e Lugo, 
senda menor en Vilagarcia. 

A celebración 
no resto do mundo 
En España, CCOO e UGT cele
braban unitariamente por quinto 
ano consecutivo, reivindicando 
un cámbio da política económi
ca para combater o paro , ao 
tempo que mostraban o seu re
chazo á política de direitas, fren
te á cal tanto Nicolás Redondo 
como António Gutiérrez afirma
ron que "non se pode permane
cer neutrais". 

Tamén en Catalunya CCOO e 
UGT celebraron este primeiro 
de Maio conxuntamente, men
tres que en Euskadi, CCOO e 
ELA-STV manifestábanse con
xuntamente, mentres que UGT 
e LAB facíano por separado. 

En Moscova, o novo réxime re
batizou a data como a da "soli
dariedade e traballo", tentando 
proibir que esta data, clave no 
calendáro soviético durante sete 
décadas, fose celebrada na tra
dicional Praza Vermella. As tro
pas leais a leltsin tentaron impe
dirlle o paso aos máis de 40 mil 
manifestantes, producíndose un 
morto e máis de 150 feridos. 

Na Alemaña os sindicatos cen
traron as suas actividades na 
antiga RDA,onde os traballado
res do sector metalúrxico come
zaron esta semana a primeira 
folga en máis de sesenta anos. 

(J) Unha manifestación de máis de 
~ 5.000 anarquistas en Berlín en
~ frentouse con 4.000 axentes. 

º 
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de económica do governo, non 
celebraron na rua esta data, 
mentres que en Portugal a lnter
sindical e a UGT celebraron 
o"dia do internacionalismo pro
letário" por separado. NoXapón 
manifestáronse máis de 3,4 mi
llóns de traballadores en máis 
de 1.200 cidades para pedir me
llares condicións laborais. + 



INFRA-ESTRUTURAS CULTURAIS 

Frente á caréncia do resto do país, Compostela disporá en 1994 de tres instalacións 

Da cidade-catedral á cidade dos auditórios 
•VÍTOR MÍGUEZ 

Santiago de Compostela 
contará con tres auditórios 
no ano 1994. Un novo 
pazo de Congresos, o 
recinto do monte do Gozo 
e o actual "Auditorio de 
Galicia" conformarán unha 
oferta de instalacións 
desproporcionada para 
unha cidade de escasos 
100.000 habitantes. Estas 
novas infra-estruturas 
aumentan a distáncia con 
outras cidades e vilas do 
noso sistema urbano. 

Estas actuacións veñen inseri
das no macro-proxecto que a 
Xunta da Galiza e o Consórcio 
de Santiago artellan para a cele
bración do Xacobeo 93. Neste 
senso, unha das principais di
rectrices que motivaron as deci
sións do capítulo de obras por 
parte de todas as institucións foi 
a criación de infra-estruturas 
que consolidarán a Compostela 
na sua faceta histórico-cultural. 
Esta idea chea de expectativas 
nun primeiro momento, rematou 
por ser unha filosofía do derro
che, trenca visibelmente en di
versos aspectos. 

Centrándonos no temporal com
pre salientar que o novo Pazo 
de Congresos e o pavillón mul
tiusos de Sar ainda non están 
comezados. No tocante á cues
tión das prioridades, a experién
cia nos últimos tempos dicta 
que a construción de dous no
vas auditórios resulta un pouco 
acorde coa oferta sócio-povoa
cional da cidade. No que atinxe 
á solidariedade non é difícil con
cluir o desamparo presente de 
moitas cidades galegas frente 
ao destrago do 93. 

As tres ideas de Estévez 

Os proxectos de dous novos au
ditórios e o do pavillón multiusos 
de Sar -todos eles xurdidos e 
programados desde a alcaldia
resu ltan un luxo para Compos
tela. O caso do "Palacio de Con
gresos de Galicia" é o máis sig
nificativo, habida canta de que 
son moitas as cidades en paí
ses moi desenvolvidos que non 
dispoñen dun auditório como o 
que disfruta Santiago. A este 
respecto, a construción dun no
vo Pazo de Congresos, segun
do declararon fontes do Consór
cio " ... ven dado pola intención 
de absorber a grande demanda 
congresística que ten a cidade e 
que o actual auditório non é 
quen de absorber ... ". Os xesto
res e coordenadores do Consór
cio inciden unha e outra vez na 
necesidade de descarregar a 
programación congresística do 

Santiago conta cunha chea de espacios adecuados para grandes espectáculos. Na foto, Milton Nascimento en Xullo de 1992 
representando a Misa dos Quflombos no Obradoiro. DELMI ÁLVAREZ 

actual Auditório de Galicia; pro
gramación que paradoxicamen
te non foi capaz até agora de 
· encher a reserva de congresos 
dun dia para outro como se dei- · 
xa intuir detrás destas urxén
cias. No tocante á posibili-

todas as suas actividades nun 
- único "Palau de la música". 

Similares malformacións padece 
outra das obras faraónicas do 
Xacobeo; se para o pazo ,de con-

gresos se prevé o gasto de 
2.700 millóns de·pesetas, o pavi
llón multiusos de Sar eleva o seu 
custe a 3.171 millóns. Fálase 
dunha suposta idoneidade da 
instalación para concertos e acti-

dade de o novo pa_zo de 
congresos poder albergar 
concertos de música clási
ca, como insinuou o seu 
arquitecto no seu día, es.
tariamos diante dun ana
cronismo, pois cidades de · 
un millón de habitantes e 
con seis ·veces máis con
certos de música clásica, 
como Valéncia, albergan 

'No Auditório do Monte do 

vidades culturais "de asis
téncia intermédia" como 
concertos de rock e simila
res que tradicionalmente 
están vinculados co casco 
vello non só pala sua areo-·Gozo non callen 30.000 

espe;ctadores cunhas · 
mínimas medidas 
de seguranza' 

la excéntrica, que terá o no
vo pavillón-, sito nun extre
mo do polígono das Fonti
ñas. No tocante ás activida
des deportivas hai unha re
alidade que salta á vista: 

mentres Compostela é a única 
cidade galega que non dispón 
dunha equipa de élite que xogue 
en pavillón de deportes coa inau
guración do multiusos pasará a 
dispar do segundo polideprotivo 
máis grande do país. 

Por último, a obra financiada po
ta Xunta, o Auditório do Monte do 
Gozo, afonda en erras paralelos. 
Non só non colleu 30. 000 espec
tadores cunhas mínimas medi
das de seguranza, senón que a 
sua situación nun alto sito a tres 
quilómetros do centro da cidade 
fai-na incoerente co marco climá
tico-ambiental que a arrodea e a 
azouta, sobretodo en inverno. 
Ademais, está abocada a ser un
ha instalación deficitária polo alto 
presuposto investido en susten
tar como moito dous ou tres ma
cro-con ce rt0 s anuais, e pala 
competéncia que en inferioridade 
terá que suportar Compostela 
coa Coruña e Vigo. 

Un novo centralismo 

Mentres unha cidade como Vigo 
non posue un auditório público 
de grande capacidade, ou urbes 
como Ferrol, Ourense ou Ponte
vedra carecen hoxen en día dun
ha instalación á altura das exi
xéncias dunha grande orquestra 
sinfónica, en Compostela o único 
problema, en breve, será a elei
ción do cenário. Máis paradóxi
cas poden resultar outro tipo de 
actuacións que alberguen un 
aforo mediano de 2.000 ou 3.000 
espectadores se en cidades co
mo Lugo seria difícil atapar a sa
la tipo, no Santiago do 1994 po
derase optar entre o novo pazo 
de Congresos, a praza da Quin
tana, a do Obradoiro, o multiusos 
de Sar ou o auditório do Monte 
do Gozo, mesmo deixando de la
do o Auditório de Galicia. 

Para Encarna Otero, concelleira 
do BNG, no caso do Pazo de 
Congresos "o problema ven de 
atrás, xa que o Auditório de Ga
liza non foi pensado como recin
to de usos múltiples pois non só 
se errou na capacidade, se_nón 
que se obviaron detalles funda
mentais como as cabinas de tra
dución simultánea. lndependen
temente disto, e en contra do 
que quer vendernos Estévez, 
Santiago non é unha cidade de 
congreos desde que el está na 
alcaldia, senón que xa o foi des
de sempre segundo unha opi
nión xeralizada". No tocante ao 
Monte do Gozo a concelleira na
cionalista opina que "está na li
ña de obras faraónicas e investi
mentos millonários que inciden 
sempre nun mesmo tema e 
abandonan outras prioridades, 
como infra-estruturas viárias ou 
similares. Na zona do Monte do 
Gozo hai núcleos sen servizos 
de águas residuais, e sen írmo
nos tan lonxe, onde está o plan 
especial do casco vello ... ?"• 

-·A LIMGUA DO Al.UMNADO E PltORSOIADO MAS FaAMXAS 
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Xost Rubál Rodríguu; Daniel Veiga M111tínez; Neves ArZ4 ArZJJ. 

~- · 

~ -
1t-tlfºNSELLO - • A IWVIHDIC.\CIÓN DA UMGUA GAl.lGA.NO REXUlDIMENTO 

(1840-1191). ESCOLMA DlTEXTOS 
Cttrml!: Hermida 

- • O UPUTORIO GALl!GO DOS REFRANES O PROVERBIOS l!N 
ROMANCE DO COMENDADOR HUNÁM NÚÑE% (15!11) 

Santi¡igo;Alfooso L6pez Navia 

: ! DA CULTIJRA 
· ·GALEGA 

Rúa do Vilar, 30. 15705 Santiago de Co!Jl1l()Stela 
Teléfonos: 58 80 88 / 58 97 09 • Fax: 58 86 99 



12 ~º~~~~~~~0E1993 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~-----r--~~~~~~~~~~-

V U EL TA CICLISTA A ESPAÑA 

A Vuelta 
regresará á 
Galiza para 

rematar a sua 
andaina en 

Compostela. Os 
erros deben 

estar 
subsanados 
para aquela. 

GALEGOS?, NEN SE SABE 
PuCHEIRO 

A terceira etapa da Vuelta 93 chegou a Orense. Así 
cintilaba o cartel lumínico pendurado da pancarta 
de meta. Antes tiña pasado por Carba/lino e Puen
teareas. Ao día seguinte sairian de La Gudiña e, o 
anterior, a caravana deportivo-publicitária, circulara 
por Villagarcía, Ordenes e o Alto del Cordero. 

meios de comunicación (TVE é parte importante 
na existéncia da própría Vuelta), sen que nas ca
tre primeiras etapas rectificasen o seu comporta
mento, pola desídia ou má fe dos responsábeis. 

A INEFICÁCIA DA XUNTA 

A Xunta e os respectivos concellos xustifican os 
case mil millóns de aportación a este evento publi
citário para dar a coñecer Galiza ou a vila e cidade 
en cuestión. Analisado, simplesmente desde o as
pecto da promoción a conseguir 

Nesta campaña de promoción que seica é o pa
trocínio da Vuelta, ninguén se preocupa tampou
co de facer un labor informativo entre os centos 
de xornalistas que cobren informativamente o 

co contrato asínado coa axéncia 
publicitária Unipublic, a promoción 
está a ser un total fracaso, pois a 
maioria dos nomes non se corres
ponden coa realidade, nen cos 
carteis que aparecen na estrada. 
Están sometendo aos seguidores 
da Vuelta a unha diglósia esquizo
frénica que impede que cada lu
gar que se pretende publicitar, 
coa sua própria fisonomía, se fixe 
na memória dos seguidores ciclis
tas. A primeira imaxe que debería 
dar Galiza é a da sua própria 
identidade, da que forma parte a 
sua toponímia. Algo que non oco-
rreu nengun destes anos en Cata-

Quedan etapas 
para andar 
polas nosas 
estradas e ruas 
e parte <lestes 
erros poden 
ainda correxirse. 

evento. Asi os comentários de 
moitos destes profisionais, a 
maioria das veces por descoñeci
mento, non só caen nos tópicos 
(o da chúvia vai directamente 
contra o turismo) máis ao uso, 
senón que dan unha imaxe do 
naso país fictícia e alonxada da 
realídade. Menos caramelos e 
vinchas e máis información aos 
xornalistas teria sido moito mellar 
para a imaxe da Galiza que pre
tende exportar a Xunta. 

Pero ainda quedan etapas para 
andar palas nasas estradas e 
ruas. Así que parte destes erras 
poden ainda correxirse. Hai unha 

lunya, pésie a que a Generalitat non gastou eses 
centos de millóns de pesetas en patrocínio. 

A Xunta e o seu representante na Vuelta-93 asina
ron o contrato patrocinador e non se preocuparon 
de que nos libros de rota figurasen adecuadamen
te os nomes. Esqueceron, máís unha ve.z, cumprir 
coa lei e esixir o uso dos nomes oficiais, que son 
mudados a comenéncia dos organizadores ou dos 

esixéncia insubornábel: debaixo das pancartas ofí
ciais terán que aparecer os nemes correctos. De 
non ser así, a Xunta poderá pedir danos e prexuí
zos. Se non o fai a Administración, deberán facelo 
os cidadáns, pero incluindo tamén aos responsá
beis poi íticos. 

TELECOMUNICACIÓNS 

Orense?; non, Ourense. Carba/lino?; non Carba/li
ño. Español?; non, Galega.• 

Ante os intentos do PP por capitalizala 

Telefónica afirma que non hai preferéncias 
na instalación de telefonia rural 
•A.E. 

O Secretário da zona galega de 
Telefónica, Manuel Fernández, 
afirmou que "non hai nengun ti
po de preferéncías, agás as es
truturaís da própría compañía, 
na instalación da telefonía ru
ral". Estas declaracións foron 
realizadas a perguntas de A No
sa Terra despois de ter recibido 
diversas denúncias de solicitan
tes de telefonía rural ante unha 
nova rolda dos recadadores de 
votos do PP que pretenden ven
der como un favor deste partido 
a instalación de teléfono no mé
dio rural ao mesmo précio que 
na zona urbana. 

Manuel Fernández declarou que 

a orden na que se instala esta 
telefonía ven dada pola "cons
trución das 60 emisoras de rá
dio base previstas". Até de ago
ra, segundo o Secretário da zo
na galega de Telefónica, "ainda 
non se puideron construir máis 
ca 27". 

Cando o 7 de Abril de 1992 a 
Compañia Telefónica Nacional 
de España e a Xunta de Galícia 
firmaron un convénio para de
senvolver un amplo programa 
de telecomunicacións, diversos 
afiliados do PP andaron casa 
por casa por distintas zonas, 
vendéndolle aos viciños a colo
cación do teléfono. Agora, nal
gunhas zonas, están a decirlle 
aos viciños que se o PP gaña lle 

van instalar o teléfono, porque o 
acordo seria entre o PP e a Te
lefónica, poñendo como exem
plo concellos nos que governa o 
PP e que xa teñen o teléfono 
funcionando. 

O citado convénio contempla a 
instalación de 107 mil teléfonos, 
e até de agora, segundo Telefó
nica ainda só están en funciona
mento 12 mil. O prazo de insta
lación finaliza, segundo o acor
do, en 1994. Dos 45 mil millóns 
que se van gastar 10.000 serán 
aportados pala Xunta. Nestes 
últimos dias Fraga lribarne ina
gurou vários destes centros de 
telefonía rural por acceso celu
lar, que permiten a instalación 
de teléfonos sen cabo.• 

N 
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Máis f alantes de catalán 
"O noventa e tres por cento da povoación afirma que entende o 
catalán e o 68,3 di que sabe falalo. Pujol presenta un inquérito 
francamente positivo sobre a situación do idioma", titula o diário 
AVUI nas páxinas de cultura e espectáculos do 4 de Maio. "Os 
dados do censo de 1991 referentes ao catalán amasan un 
incremento na comprensión, fala, leitura e escrita. De 1986 a 
1991 reduciuse nunha terceira parte o número de persoas que 
dínque non entanden a língua. Agoran son só 6 por cada cen 
cídadáns.( ... ) Segundo o censo do 91, un 93,8 por cento dos 
cataláns dinque entanden o catalán, mentres que en 1986 só o 
90,6 por cento aseguraba entendelo e no ano 1981 o 81 por 
cento. Tamén houbo evolución progresiva sobre o número 
declarado de talantes que no ano 86 eran o 64,2 e no censo de 
1991 son un 68,3". 

A televisión perde público 
"Sociólogos mercadotécnicos de autoridade enorme, por que 
non dan canta ao público en xeral dese dado agachado, case 
segredo que teñen gardado baixo sete chaves? Nos tres últimos 
anos, case dous millóns de españois deixaron de ver a 
televisión. En causa de tres anos, a televisión en España deixou 
no camiño a case o 15 por cento do público potencial". Quen 
facilita o dado é António Fraguas Forges, nun artigo que publica 
no suplemento de comunicación de EL MUNDO o 30 de Abril. O 
autor, memebro da Plataforma de Ciudadanos para la 
Radiotelevisión Pública retírese no seu traballo aos índices de 
audiéncia con dous exemplos: "Exemplo A: xuntanse as obras 
todas de Gaya nunha grande exposición ... nunha vila semi
incomunicada de Almeria, con 36 habitantes, á que se chega por 
un camiño de cabuxas. Aos tres meses de inaugurada a 
exposición só pasaron por ela 30 habitantes do lugar e once 
forasteiros cheos de vontade. Ecopeople, suposta empresa de 
medición de asisténcías tirará a seguínte conclusión: Goya non 
interesa. Exemplo B: un avión especial armado cun intelixente e 
monumental dispositivo permite pasear polo ceo da península 
ibérica unha reprodución enorme dun mediocre cadro do 
descoñecido pintor Mariano Romerales( ... ) Nunha semana, 
segundo a medición de Ecopeople o director xeral de Bellas 
Artes chegará a esta léxica conclusión: máis de trinta millóns 
viran o cadro de Romerales que polo tanto é un ídolo. Eis o que 
pasa coas programacións televisivas de España: arrumban 
programas de mérito en horários de madrugada e deitan lixo 
televisivo nas horas de máxima audiéncia". 

Exportación de cultura 
"A exportación de mercaderías culturais é un ha das fontes 
príncipais de acumulación de capital e benefícios mundiais para 
o capitalismo norteamericano e desprazou ás exportacións de 
bens manufacturados", afirma James Petras no seu traballo O 
Imperialismo cultural a finais do século XX que publica a revista 
de comunicación de Barcelona VocES Y CULTURAS no seu 
número 4. "Medra a porcentaxe dos norteamericanos máis ricos 
que tiran o seu gaño dos meios de comunicación. Nun estudo 
prévio constatamos que entre os norteamericanos máis ricos, a 
porcentaxe dos que se beneficiaban dos meios de comunicación 
de masas medrou desde o 9,5 deica o 18 por cento durante a 
década de 1980. Hoxe, case un de cada cinco norteamericanos 

máis ricos 
tiran o 
benefício da 
comunicación 
e desprazan 
outros 
sectores 
industriais. Os 
meios de 
comunicación 
convertéron se 
en parte 
integral do 
sistema norte
americano de 
control político 
e social e 
nnha das 
principais 

James Petras. fontes de 
obtención de 

super-benefícios. Asi que aumentan os níveis de explotación, 
desigualdade de pobreza no Terceiro Mundo, os meios 
controlados por os Estados Unidos actuan para converter a un 
público crítico nunha masa pasiva. ( ... ) Existe unha relación 
directa entre o incremento de televisores por habitante na 
América Latina, a reducción dos ingresos e a disminución das 
loitas populares. Entre 1980 e 1990 o número de televisores por 
habitante Na América latina incrementouse nun 40 por cento 
mentres o promédio real de ingresos desceu nun 40 por cento e 
unha moitedume de candidatos neo-libarais dependentes das 
imaxes de televisión conqueriron a presidéncia". + 
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Desde hai moitos séculos, 

Galicia recibe ós peregrinos e visitantes 

por moitos camiños. 

Acólleos con hospitalidade, con atención. 

Aberta a diversas 

culturas, 

a diferentes maneiras 

de ver o mu11do ... 
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OIAGNOSE E ALTERNATIVAS Á CRISE 

Xavier 
Vence 
'Os partidos estatais 
pasaron dez anos 
silenciando os efectos 
negativos da CE, 
simplesmente porque esa 
era a política do Estado' 

"O liberalismo é a piar das ortodoxias", 
considera Xavier Vence. "Ternos dereito a 
defender a via da intervención pública en 
Galiza -sinala tamén- toda vez que 
douscentos anos de mercado libre non 
sacaron ao país do subdesenvolvemento". 
Autor en 1985 da obra Capitalismo e 
desemprego en Galiza (Edicións Xerais), 
pronto dará a coñecer un novo traballo sobre 
Innovación e cámbio tecnolóxico na 
indústria, baseado na sua tese doutoral. 
Recentemente o Informe sobre a Economia 
Galega (1991-1992), elaborado polo Instituto 
de Estúdios e desenvolvemento de Galiza 
(IDEGA) que el mesmo dirixe, tracexaba as 
duras condicións que está a padecer a 
economia galega. 

• MANUEL VEIGA 

A crise pola que atravesa a 
economia galega é ben patente. 
Como é posíbel que ao mesmo 
tempo o discurso optimista se
ga imperando nos dous gran
des partidos, PP e PSOE? 

lsto é normal nos últimos dez 
anos. Os políticos tenden a dulci
ficar a situación como forma de 
lexitimar o sistema e máis o seu 
próprio papel. As veces fan esfor
zos sobrehumanos por modificar 
nas su~s palabras a realidade vi
xente. E un flaco favor que lle fan 
ao país e á democrácia. Ao final, 
cando é demasiado grave, non 
lles queda outro remédio que se
ren alarmistas, como foi o caso 
de Solchaga. Resulta que España 
estaba case na mellar situación 
de Europa e de súpeto, cámbia a 
tecla do discurso, e atopámonos 
á beira da bancarrota. Mesmo 
chega a dicerse que non hai alter-

nativas, pasando entón ao catas
trofismo que é a base do confor
mismo. No caso de Galiza é moi
to pior. O discurso político tratou 
de soslaiar alguns dos problemas 
máis graves. Os partidos estatais 
dulcificaron alguns dos efectos 
derivados da estratéxia interna
cional do Estado. Estaba claro 
que a estrutura produtiva galega 
podia soportar moi dificil.mente o 
embate da integración comunitá
ria. Desde a fase de preparación 
até a entrada na CE e · economia 
foise deteriorando ano a ano e os 
políticos, tanto os do PSOE como 
os do PP, vianse na abriga de 
non recoñecer a incapacidade da 
economía galega para resistir o 
golpe, porque a entrada na CE 
era unha opción de Estado e o 
que habia era que silenciar ao 
máximo os problemas reais. 

A teoria oficial di que cada país 
debe procurar o seu nicho no 
mercado. En concreto, para Ga-

liza, as alternativas serian a 
produción forestal e o turismo? 

É certo que paises pequenos ()U 
rexións económicas poden mello
rar no mercado mundial se ato
pan produtos nos que posuen al
gunha ventaxa competitiva. Pero 
hai que ter claras duas causas: 
que esas sempre serán solucións 

'Os xaponeses 
tardan até dez anos 
en conceder 
os permisos de 
instalación dun 
hipermercado'. 

marxinais e que compre ter po
der político suficiente para esco
ller esas opcións. Non se lle pode 
pedir a Galiza que tome un cami
ño en política industrial cando es
ta é competéncia do Estado. A 
respeito das duas alternativas 
que citas, hai que dicer que o pró
prio enunciado demostra a sua li
mitación, por duas razóns: o sec
tor forestal xa é hoxe importante 
e non van ser decisivos os au
mentos que se poidan facer e se 
se entende como parte do ramo 
xeral agropecuário, as posibilida
des de expansión tamén son limi
tadas, non senda que se faga a 
costa do próprio sector agrário e 
gandeiro -que ao mellar é a pro
posta dalguns dos xestores da 
economía-. As rentas que se per
den dunha banda mal se van 
compensar coas que se gañen da 
outra. Se hai que escollar entre 
agricultura e bosco irnos aviados. 

Dada a internacionalización da 

Fotografias: ANXO IGLESIAS 

economía, os Estados e canto 
máis unha comunidade autóno
ma, teñen escasa capacidade 
de manobra? 

É certo que a marxe de manobra 
é menor, mais tamén é verdade 
que a capacidade de aproveitar 
as próprias posibilidades depen
de: do poder. que cada unidade 

'Dous séculas de 
capitalismo e de 
mercado 
non foron capaces de 
sacarnos do 
subdesenvolvementc · 
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administrativa teña e da intelixén
cia que amasen os rectores desa 
institución. A maiores das limita
cións que impon a integración co
munitária e a preséncia de multi
nacionais, o espácio de manobra 
da autonomia é moi limitado. lso 
non quer dicer que non teña al
gun. De feito Cataluña, cun nível 
de competéncias semellante, 
aproveita moito mellar as suas 
posibilidades de facer deseño in
dustrial próprio, de apoiar o de
se nvol vi mento tecnolóxico e 
agrário. Os dirixentes galegas ca
recen de vontade política e de ca
pacitación técnica suficiente para 
facer outro tanto. 

Que impide a dirixentes empre
sariais e políticos galegos to· 
mar medidas máis audaces? 

O sistema produtivo de hoxe é o 
resultado dun proceso histórico 
que no caso de Galiza canta moi
to. Somos un país xeografica
mente excéntrico ... 

Por terra, pero non por mar, 
pasto que Citroen está en Vigo 
por mor dun porto que o comu
nica directamente co Reino 
Unido, por exemplo. 

Si. O que pasa é que a referén
cia que se utiliza sempre é a te
rra. lso resta capacidade para en
trar nos mercados. Pero hai fac
tores máis importantes. O capital 
humano está mal orientado. Hou
bo unha drenaxe através da emi
gración e, por outra parte, o nível 
de cualificación é baixo. Tampou
co existiu nunca unha política de 
infraestruturas pensada para pro
piciar o desenvolvemento endó
xeno. Por último, Galiza chegou 
sempre tarde a todas as revolu
cións industriais. Dados os pro
blemas que o mercado tiña para 
desenvolverse, o único xeito de 
levalo a cabo era a través de ac
tuación s públicas, pero Galiza 
sempre careceu de institucións 
próprias para facelo e este é o 
cerne do problema. Hoxendia, o 
tecido empresarial é unha conste
lación de micro empresas, con 
escasa profesionalización. Hai 
unha parte do empresariado que 
está a cambiar, pero o comun é a 
escasa formación, o conservadu
rismo e un maior interés polo en
riquecimento que pola consolida
ción da empresa. lso anula, por 
exemplo, a capacidade de inno
vación. En Galiza só hai 15 em
presas que canten cun departa
mento de investigación. 

Con que ventaxas conta Galiza 
para competir? 

Téñense aproveitado moi ben os 
recursos da pesca. Nese sector 
somos unha poténcia mundial. O 
que sucede é que, neste caso, 
as limitacións veñen do exterior, 
dos acordes comerciais do Esta
do español con outros paises e 
da política comunitária de pesca. 
O sector agroalimentário medrou 
con certo retraso. Hai exemplos 
de éxito como Coren, pero ese 
modelo non se xeralizou. No sec
tor lácteo hai empresas con es
tratéxia clara, pero feble. En todo 
caso, danse condiciór;ts para de
senvolver este ramo. E positiva a 
idea dun grupo lácteo. Pero ain
da é máis necesária unha estra
téxia no eido da comercializa
ción. Os xaponeses, por exem
plo, teñen un modo de proteción 
do mercado nacional baseado 
na defensa do pequeno comér
cio. Apenas hai. hipermercados. 
O governo chegou á conclusión 
de que a via máis doada para os 
produtos exteriores penetraren 
.era através das grandes superfí
cies. Este é un dos temas nos 

r------------------------------------------------------------------------------, 
1 Esta non é unha crise cíclica, é 
unha crise do modelo económico' 
Estase a falar dunha crise eco
nómica mundial, após duns 
é!nos de esplendor financeiro. 
E inesperada esta situación? 

Non coincido nen coa visión ha
bitual dos méios de comunica
ción, nen coa dos economistas 
oticiais. A economía mundial es
tá en cri~e desde os primeiros 
setenta. E unha crise, moi fon
da, do modelo que se veu confi
gurando desde a posguerra. As 
bases deste desenvolvemento 
comezan a agotarse, tanto nos 
métodos de produción, como 
nas relacións dentro da empre
sa ou no tipo de regulación mo
netária imperante. O problema é 

1 que até hoxe non hai unha alter
nativa ao modelo fordísta. Se
guimos mergullados na mesma 
crise que se iniciou daquelas, 
ainda que polo médio houbo in
tres de recuperación e de rece
sión. Para sair dela compria li
gar o aumento da produción co 
crecemento da demanda, pero 
como todos os paises intentan 
afortalar a sua produción a cos
ta dos demais, o que resulta é 
que os únicos que se recuperan 
algo son os máis ricos e o que 
se destrue é todo o sistema pro
dutivo dos paises subdesenvol-

vidas. En consecuéncia, os ci
dadáns do Terceiro Mundo non 
teñen capacidade para consu
mir os produtos que xeran as 
economias desenvolvidas. O 
panorama mostra un mercado 
mundial moi tasado, onde se 
produce unha loita a morte entre 
os capitais de vários paises. Pe
ro mentres a tarta de mercado 
non aumente seguirán producín
dose crises nalgunhas fracións 
dese capital. 

O Leste pode ser un novo 
mercado? 

Potencialmente si. Pero non o é 
porque non ten capacidade de 
compra. lncorpórase ao sistema 
coma se fose terceiro mundo. 

Porque fracasou o modelo 
fordista? 

Porque é un modelo moi ríxido. 
Os progresos técnicos que se 
poden introducir son a cada me
nores. Non tivo tampouco capa
cidade para adaptarse a merca
dos saturados. Funcionaba ben 
cando a demanda absorbia to
do. O que se necesitan agora 
son estruturas flexíbeis, capa
ces de producir causas distintas 

e de aumentar ou disminuir facil
mente a produción segundo as 
necesidades. Existen ademais 
outras razóns, como o desfasa
mento das relacións laborais, a 
crise do sistema monetário inter
nacional e o aumento do poder 
das multinacionais que limitou a 
capacidade dos Estados para 
intervir na economia e aliviar al
guns dos seus problemas. 

Polo menos a primeira parte 
coincide coas razóns que le· 
varan tamén á crise ao siste· 
ma socialista? Trátase da cri· 
se da gran factoría? 

Lenin detiniu o socialismo como 
tay/orismo máis soviets ou ta
mén soviets máis electrificación. 
Un dos erras do sistema soviéti
co foi tomar como modelo in
cuestionado o taylorista ou for
dista. Acrise foi máis acentuada 
mesmo que no sistema capita
lista, porque a centralización ab
soluta deu lugar a un xigantismo 
de empresas ainda maior. O ca
pitalismo, mália ser ríxido, non o 
foi tanto, hai unha descentraliza
ción algo meirande na toma de 
decisións que permite que haxa 
sempre un sector de empresas 
abrindo novos camiños.+ 

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

que presionan os norteamerica
nos. Os xaponeses tan moi lento 
o proceso e tardan até dez anos 
en conceder os permisos de ins
talación dun hipermercado. A 
Xunta poderia apoiar a criación 
dunha rede única e própria de 
distribución, seria máis rentabel 
que esas campañas de Galiza 
calidade. 

'En Galiza só hai 
quince empresas 
que conten cun 
departamento de 
investigación'. 

Moitas das alternativas a deba
te, principalmente tocantes á 
intervención pública, son des
calificadas de contado por al· 
guns sectores. Semella que o 
ideoloxismo do que hai anos 
era acusada a esquerda, pasou 
agora á dereita? 

lso é certo. Ao mellar é que a es
querda perdeu iniciativa ideolóxi
ca. Pero tarnén reflexa que a de
reita, que sempre se quixo facer 
pasar por neutra e aséptica, ten 
os seus dogmas moi asentados. 
A ideoloxia defendida de forma 
máis sectária é o liberalismo. O 
Estado é unha besta negra, ainda 
que se demostre, coma no caso 
de Galiza, que dous séculas de 
capitalismo e de mercado non fo
ron capaces de sacarnos do sub
desenvolvimento. Penso que é lí
cito, xa que logo, pensar neutros 
instrumentos. En todos os paises 
desenvolvidos houbo unha gran 
intervención do Estado. Na Ale-

maña, desde Bismark até hoxen
dia, o desenrolo produciuse a gol
pe de intervención estatal, en co
laboración coa empresa privada. 
A estratéxia económica xaponesa 
foi sempre marcada polo Estado, 
desde a revolución Meiji a fins do 
século XIX, ate o Ministério de ln
dústria e Comércio Internacional 
criado a partir da 11 Guerra Mun-

'A política dos anos 
oitenta foi dictada 
polo capital 
financeiro e non polo 
capital produtivo'. 

dial que marca as pautas dos 
sectores que se deben promover 
etc. Outro tanto sucede en. Corea 
e Taiwan. O pior enemigo dos 
paises subdesenvolvidos é o libe
ralismo, porque é o que mellar 
protexe aos grandes e cercena 
as posibilidades dos que irnos por 
tras. Tristemente, é na dereita 
dos paises máis periféricos onde 
prenden máis doadamente as 
ideas simples do dogma liberal. 

A inflación: un engano á 
opinión pública 
Durante os últimos anos a úni
ca preocupación que escoita
mos foi a da inflación. Agora a 
inflación moderase, sen embar
go a recesión acentuase? 

Centrar todos os problemas da 
economia nun único indicador, co
mo son os précios é un engano á 
opinión pública. Desde o ponto de 
vista dos técnicos é unha demos
tración de incompeténcia, en reali
dade foi unha febre que se espa
llou entre os economistas nos 
anos oitenta. No Estado español 
preocupáronse da moeda, pero 
non de criar riqueza e isto último é 
o fundamental, o que preocupaba 
aos economistas clásicos. O re
sultado é que se derrubou o siste
ma produtivo e xa non hai remé
dio. A consecuéncia é o paro. 

Pero pódese talar de torpeza 
dos rectores da economia? 

De torpeza e dos intereses dun 
sector do capital. A política dos 
anos oitenta foi dictada polo capi
tal financeiro e non polo capital 
produtivo. Para a banca foron moi 
bons anos, pero non para a em
presa. O PSOE optou polo ramo 
co que lle parecia máis fácil con
temporizar. Logo hai razóns hu
manas. Os que governan non te
ñen porque ser intelixentes e es
tán influidos polos sectores cos 
que se relacionan. Boyer e Sol
chaga miran polos ollas da ban
ca. Tampouco é tan doado acer
tar coas solucións para un país . 
As veces cálcase unha política 
centrada na inflación que é boa 
para Alemaña porque ten outras 
necesidades cubertas, pero non é 
oportuna para aqui. 

O 18 de Maio celébrase o novo 
referendo danes sobre Maas
tricht. Cal é a sua opinión so
bre o Tratado? 

G Tratado é funcional para os 
grandes Estados, pero pódelle 
criar graves problemas aos paises 
máis pequenos. A configuración 
dun espácio único cria unha ten
déncia forte á homexeinización e 
polo tanto á concentración naque
las áreas máis competitivas. lso 
favorece aos que xa están desen
volvidos. A uniformización econó
mica non é, en si mesma, unha 
ventaxa. A cada hai máis econo
mistas, incluso hortodoxos, que 
defenden a diversidade dos siste
mas produtivos. Un sistema é tan
to máis flexibel canta máis varie
dade teña no seu interior. Se to
dos fan o mesmo en todos os sí
tios a capacidade de inovación é 
mínima. Os mellares especialistas 
e a própria realidade demostraron 
xa que as zonas de Europa que 
máis progresaron nos últimos 
anos: o centro de ltália, o sul da 
Alemaña, rexións do Norte e Sul 
de Fráncia, rpmperon co modelo 
dominante. E comprensibel que 
un país queira asimilarse aos 
máis ricos, pero compre decatar
se de que para chegar a onde 
chegaron eles hai que percorrer 
un camiño próprio e non abrir a~ 
portas aos seus capitais que van 
curtar as tuas posibilidades.+ 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

"As armas de 
destrución masiva 
apreséntanse con 
atributos humanos 
(bombas intelixentes), 
mentres que as vítimas 
do Terceiro Mundo son 
"agresores terroristas", 
sen rosto". É unha 
observación de James 
Petras, profesor de 
Ciéncias Sociais na 
Universidade Estatal de 
Nova lorque. 

A linguaxe está 
corrompida, sinala 
Petras, nun artigo que 
publica Voces y culturas. 
Os especuladores do 
Leste son reformistas. 
Os mafiosos 
empresários 
inovadores. A 
inseguridade dos 
traballadores, 
flexibilidade laboral. 
Reconversión e axuste 
estrutural obedecen ao 
mesmo exercício 
habitual de roubo de 
palabras. Un debe 
esquecer os seus 
costumes para ser 
moderno e non resultar 
acusado de tradicional. 
A rebeldía adolescente 
cai na argallada 
consumista: Sé ti 
mesmo con pantalóns 
tal ... A esquerda 
necesita poetas que 
revitalicen o dicionário. 

Maio mes da 
comuñón. É a 
terceira notícia do 
telexornal da TVG. Os 

1 º 4e Maio light 
"Qué divina la moderna moda 

moderada de lo light' 

Esta estrofa dunha canción do 
Aute, e a celebración do 1 º de 
Maio en Lugo, inspiráronme pa
ra escreber. 

Ultimamente todas as manifes
tacións, -refírome a aquelas 
que se veñen repetindo ano tras 
ano (ou o que é 
o mesmo, que 
están institucio
nalizad as)-, 
están a perder 
todo o seu ca
rácter sócio-rei
vi n di ca ti vo. O 
1 º de Maio es
tas e a conver
ter paulatina
mente nun sim
ples dia festivo, 
só falta empa
droar un santo 
nesa data, qui-
zá a Escrivá de 

A pergunta é: 
que está a 
pasara gora 
coa xente? 
porque non 
berra polos 
seus direitos? 

Balaguer que ainda non ten 
pasto, xa que os outros teñen o 
seu dia asignado. 

A pergunta é: Que está a pasar 
agora coa xente? Por que non 
berra polos seus direitos? Con
firmarase a teoria do señor Ra
milo, que mantén que os sindi
catos son simples xestorias? 

A verdade é que algo está a pa
sar, existe unha descoordena
ción entre os/as traballadores/as 
e as centrais sindicais, que cada 
vez aparentan seren máis light. 
Nunha época de crise laboral, 
onde se está a potenciar por 
parte do governo o despedimen
to libre eufemísticamente cha
mado "regulación de emprego"; 
certas centrais sindicais ainda 
se sentan a negociar o xeito de 
levalo a cabo con poucos custos 
sociais. Tamén se negociou a 
lei de folga, que consiste en 
manter uns servizos mínimos, 
ou o que é o mesmo, unha rei
vindicación ao 50%. 

O que nestes intres lles preocu-

GONZALO 

pa a certas organizacións sindi
cais é a politización: non peden 
o voto para ninguén; por que? 
Será que non poden, loxicamen
te, apoiar o voto direitista, pero 
tampouco o poderian pedir para 
ese governo "sociolisto"; grave 
problema se lles apresenta a al
guns ! A estes, porén, non lles 
preocupa facerlle "favores" ao 
poder para flexibilizar o despedi
mento libre, nen lles preocupa 
defender a Grande Europa dos 
"Duce", que está a desmantelar 
o naso País, causando unha re
conversión que poderá chegar, 
se seguimos asi, ao 50% da po
voación (o outro 50% serán poli
cias para poderen controlar a fa
me da outra metade). 

toNJ 
MRNDO 

SE.ttl 
MANDO 
J/ 

F.E DE ERROS 

O porto ao que se retire a in
formación da páxina 5 do nú
mero anterior non é Muxia 
senón Malpica. 

Na páxina 11 do mesmo nú
mero sinálase que Miguel Pi
ñeiro foi acusado de ser autor 
das listas negras da TVG, 
cando o que se debería dicer 
é da RAG.+ 

Até tal ponto chegou a perda da 
identidade? Ou só se trata dun 

xogo para poder acceder a co
brar máis subvencións cando 
chegue a hora do reparto? Non 
podo dicer que se aspire a un 
escano, pois como pretenden 
ser apolíticos ... ! 

A identidade tamén nola queren 
facer perder alguns sindicatos 
aos que participamos nestas 
mobilizacións. Nen sequer nos 
deixan entonar o naso Hino, 
acaso lle teran medo á estrofa 
que di: "Pois só os iñorantes, e 
feridos e duros, imbéciles, es
curas, non nos entenden, non"? 
Supoño que máis de un se sen
tiría ofendido. Pero a gota que 
desborda o vaso é que impidan 
coa sua desbandada entonar o 
Hino da Internacional dos traba
lladores/as, un cántico fermoso 
que se ven recitando desde hai 
moitos anos, e no que se mani
festan os direitos da clase tra
balladora. 

Para min, isto é unha agresión a 
este movimento, e sen lugar a 
dúbidas ten intencionalidade de 
cosernos a boca, co fin de que 
non podamos expresarnos. Son 
parte dos nasos representantes 
os que o están a facer. 

Esta crítica vai para todos, por 
unha banda dirixida a eses que 
se teñen por líderes, e por outra 
aos/ás que participamos nestes 
actos: as masas. 

As bases, que son o verdadeiro 
sindicato, deberíamos integar
nos máis nos debates internos 
das organizacións, e na toma 
das decisións; para que non se
xan somente os dous líderes os 
que "corten o bacallao". Esta 
participación é a que salvará o 
sindicalismo. 

En resumo, a algun sindicatiño, 
as bases vanno ter que adiantar 
pola esquerda, como é o caso 
da Franza no Maio do 68, e co
mo está a acontecer en Dina
marca co Referendo sobre Ma
astricht. + 

XURXO ÁLvAREZ PÉREZ 
M EMBRO DO C.N. DA U.M.G. 

(LUGO) 

r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carta zona denominada Costa da Vela, sofrer as nasas costas; limitaré- dubidamos , señor Ministro de 

no Morrazo, para a recuperación monos sen embargo a unhas que vostede sabe da existéncia 

a berta das praias da comarca vilagar- poucas ainda que significativas. de núcleos de povoación tan im-
ciá, actuación que non só care- portantes como Pontevedra, Ma-

ao señor Ministro 
cia do preceptivo estudo de im- Dirémoslle en primeiro lugar, rin, Estribela , Praceres , Louri-
pacto ambiental, senón que ten que na nosa ria existe desde a zán, ... dentro des te área dos 2 
provocado un negativo efeito so- década dos 60 unha fábrica de Km. 

de Obras bre a pesca e o marisco da zona pasta de papel 
e sobre o ecosistema do fondo (ENCESA) Non é menor a agresión sofrida 

Públicas mariño da mesma na sua globali- xunto dunha pala nosa ria no Porto de Marin, 
dade. Non irnos entrar tampouco planta fabrica- Semellaqueo no que se están a levar adiante 

e Transportes -por máis que entendamos que dora de Cloro 
señor Ministro 

uns impresionantes recheos que 
na meirande parte dos casos as e Sosa (ELNO- van supor a desaparición non só 
actuacións neste sentido son ne- SA); ambas as descoñecea das xa maltratadas praias ane-
gativas- no tema da realización duas fábricas 

realidade 
xas, senón tamén de boa parte 

Sr. Ministro: de paseos marítimos na parte son proprieda- dos recursos pesqueiros e maris-
superior das praias. de maioritaria- -cando queiros da zona; non semella 

Ternos lido co maior interese as mente do INI e tampouco que a Lei de Costas for 
suas declaracións publicadas na lnterésanos dun xeito moi espe- incumpren fon- menos- quen de evitar tan brutal agresión 
prensa, nas que entre outras cial abordar unha cuestión moi damente a ac- das costas da meio-ambiental. 
causas di que "Las playas son el concreta, cal é a da seg u ridade tual normativa 
activo principal de la primera in- que manifesta vostede, señor non só en ma- Gal iza, Poderíamos talar -como xa di-
dustria del país, el turismo, y sin Ministro, cando tala da acción téria de verti- das que non se xemos- da multitude de agre-
ellas España no podría seguir protectora da Lei de Costas so- dos senón ta- sións á ria e ao rio Lérez , pero 
siendo una potencia de primer bre a totalidade das costas do mén polo que pode dicer que en todos os casos seguiríamos 
orden" asi como a sua aprecia- estado. Semella que o señor Mi- fai á sua ubica- estexan perguntándolle se a Lei de Cos-
ción verbo da protección que a nistro descoñece a realidade de ción, estricta- tas fixo algo desde a sua promul-
Lei de Costas ten que exercer -cando menos- as costas da mente proibida protexidas. gación no 1988 por impedir estas 
sobre as praias do litoral espa- Galiza, das que non se pode di- polo Regula- ou outras agresións semellantes 
ñol. Valoramos positivamente as cer que estexan protexidas fren- mento de Acti- ás sofridas nas costas da nasa 
intencións ve.rtidas sobre a nece- te á multitude de agresións vidades Moles- ria; moito nos tememos que non 
sidade de recuperación das meio-ambientais ás que están tas, lnsalobres, Nocivas e Peri- poda chegar o señor Ministro 
praias, ainda que discutimos en submetidas. Como Asociación gasas (RAMINP), que estabele- máis que á nasa conclusión xa 
moitos casos os métodos utiliza- Ecoloxista preocupada pola de- ce a obrigatoriedade de este tipo ex posta. 
dos a tal efeito palas diferentes tensa da Ria de Pontevedra, po- de fábricas se ubicaren a máis 
administracións do estado; tal é daríamos enumerar un bon nú- de 2.000 metros do núcleo de Fala vostede señor Ministro, de 
o caso da extracción de area na mero de agresións que están a povoación máis cercano. Non que Punta Umbría (en Huelva) 
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Guillem Agullo, 
a morte 
dun soño 
Os Skinheads Anti-racistas Ga-
1 egos, e a nosa organización 
S.H.A.R.P. (Galiza) mostramos 
o noso e máis fondo sentimento 
de rechazo ao asasinato ocorri
do contra a persoa de Guillem 
Agullo. Asi como tamén mostra
mos o ódio máis grande contra 
a basura que o perpetrou. 

Unha vez máis pomos enriba da 
mesa a impunidade con que se 
están a cometer estes actos 
contra persoas da nasa organi
zación e outras que pensan co
ma nós. Ternos que pedir per
miso para pensar. 18 anos, un
has ideas e uns sones foron 
brutalmente 
acoitelados. 
Mais isto non 
vai facer que 18 anos, 
troquemos a 
nasa atitude e unhas ideas e 
o naso orgullo, 
mais ainda le
varemos a ca
beza máis alta 
e daranos máis 
forza para se
guir combaten
do contra todo 
o que signifique 
fascismo cu ra-

uns soños 
foron 
brutalmente 
acoitelados. 

cismo. Tomando o mensaxe 
que deixou Malcolm X o cal di : 

"A violéncia usada como respos
ta a unha agresión, non é vio
léncia, é: Autodefensa".• 

S.H.A.R.P. 
(GALIZA) 

Diglósia 
televisiva do 
señor Fraga 
Hai uns dias lin nun periódico ga
lega que o governo central vai 
'inxectar' uns sesenta e dous mil 
millóns de pesetas para a televi-

·---------------------------, 
~ria que ser protexida para recupe
n "Lo que siempre deberia ser: un 
ien público" nas suas próprias pala
ras; suxerímoslle desde a nasa 
lsociación pota Defensa da Ria, que 
iga o preciso para que a Ria de 
'ontevedra sexa tamén zona de in
~rese pota sua singularidade ecoló
ica que ninguén se atreveria a pór 
n dúbida, e que como tal teña posi
·ilidade de voltar a ser un ben públi
o para o uso e lecer dos cidadán, e 
>a pasaría señor Ministro, polo ime
liato peche do complexo ENCE-EL
JOSA e a posta en prática dun plano 
ificaz de recuperación da ria e rios 
le Pontevedra. De calquer outro xei
o teremos que entender que non 
nerece para vostede a nasa zona o 
ne me tratamento que outras zonas 
lo litoral do Estado español, posición 
1ue desde lago non alcazaríamos a 
intender nunha persoa que como 
•ostede ten responabilidades a nível 
le todo o estado, e que se debe polo 
anta á totalidade da povoación que 
1el está a viver. 

~a seguridade de poder contar ca 
;eu interese palas nasas preocupa
:ións, quedamos na espera da sua 
:ontestación. • 

LEONOR GoNZAI.EZ PRIETO 
PRESIDENTA DA ASOCIACION 

POLA DEFENSA DA RIA 
(PONTEVEDRA) 

SILVAR 

sión española, e que, aparte, 
subvencionará os gastor de Rá
dio Nacional de España e outros 
organismos. Ninguén, que eu 
saiba, se surprendeu o máis mí
nimo por esta nova informativa. 
O partido popular, presidido polo 
señor Aznar, quer privatizar al
gunhas cadeias de televisión, pe
ro deixando a primeira como in
tocábel. Representa algo asi co
mo a cadea 'oficial' de España. 

No dia de hoxe leo neutro xornal, 
tamén galega, que Fraga vai pri
vatizar a TVG se surxe unha 
oferta "séria". O calificativo de 
sério é tan utilizado por Fraga lri
barne que dá a sensación de ser 
o cabaleiro andante da seriedade 
en persoa. Xa dá a sensación de 

que quer convencer a outros de 
algo no que non abonda. Na na
sa terra calquer paisano chama 
sério a quen cumpre a sua pala
bra, extremo totalmente .alleio ao 
señor Fraga. Repetiu moitas ve
ces que non se privatizaría a 
TVG, e supoño que seria cando 
xa estaba a estudar esta medida. 
O Consello da Cultura Galega 
pedira que se criase a segunda 
canle da televisión na Galiza, pe
tición non só non tida en consi
deración por este governo senón 
que pretende facer exactamente 
o contrário. Deixarnos sen a úni
ca cadea pública de que dispu
ñamos. Os bascas teñen duas 
cadeas públicas, ao igual que os 
cataláns, que desfrutan tamén, 
ao parecer, dalgunha canle por 

F. G. 
NANINA SANfOS 

Un home asi é o soño de centos, rnilleiros de mulleres. Mesmo 
agora que os homosexuais van saindo á luz, tamén o soño pa
ra centos de homes. Porque é único, singular, un, "one": Quen 
de espertar do tédio, ratina e inércia a un país inteiro se fai fal
ta, quen de outorgar vitalídade e pór direiro e erguido o que 
parecía de todo decadente e decaído. 

Somella que vai ao seu, que só se inteira lendo os xomais, que 
está por riba do cotián e do comun das xentes. Hai quen, 
cheio de envexa, di que é Narciso, megalómano, ambicioso, 
demagogo, oportunista, mentireiro. Faladoriasl 

É un home e, sempre, sempre, sempre, ten un bico nos bei
zos:A espertar a bela durminte, a reconverter ao feo sapo en 
príncipe ou princesa , a compór e casar outra vez e once anos 
despois á princesa-raiña coa ilusión dos 800.000 tules, broca
dos, carmesis e adamascados. 

Ternos que confesalo: É o naso home. Capaz de surprender e 
surprendemos pésie aos 11 anos que levamos coñecéndoo (e 
aturándoo). 

Tan é o noso home que cando manda ao emisário cos zapati
ños a probar, é moitísima a xente a estirar e encoller o pé por 
calzar o zapato e ter oferta matrimonial e agardar voda e pazo 
e coche e foto e agasallos. Chófer, despacho, cuartos, mando ... 
Moitísima xente. Demasiada!• 

A ALDEA 

satélite, pero aes galegas queren 
sacarnos a única que tiñamos. 
Política ben sintomática. 

Unha cultura e unha língua sub
metidas a un longo proceso de 
deterioración e colonización pre
cisan da axuda de todos os ga
legas para converterse en 'nor
mais', para que podan recuperar 
os seus usos, para que os gale
gas nos convirtamos nun pavo 
que cante como 'suxeito históri
co de seu', que só se fará posí
bel se é capaz de conservar a 
sua língua e a sua cultura, ade
mais de adquirir o controle dos 
seus recursos económicos. 

Pois ben, podemos observar co
mo aqui se cumpre a parábola do 
evanxello que di "Porque a quen 
ten, se lle dará máis e gozará de 
abundáncia; e a 
quen non ten, 
. ainda aquilo que 
ten lle será qui- A cultura e a 
tado"(1>. A cultu-
ra e a língua língua 
española están españolas 
non só normali-
zadas, senón están non só 
sobredimensio- normalizadas, 
nadas, porque 
se expanden a senón 
costa, entre cu- sobredimensi
tras, da nasa 
língua e da no- onadas. 
sa cultura, con-
tribuíndo a ma-
tar a nasa alma 
colectiva, e, non obstante, todos 
os españois, inclusive os que 
somos agredidos por esta domi
nación alleia, xa ternos pagado 
e teremos que pagar do naso di
ñeiro para sostela máis do que 
estamos a pagar por manter a 
nasa própria televisión. Agora 
ao señor Fraga non se lle acorre 
outra causa que defender, non o 
mantimento de unha televisión 
pública nas comunidades con 
língua de seu, nen a privatiza
ción da primeira cadea de televi
sión española, que seria o lóxico 
se crese na Galiza como nación 
e priorizase a sua língua e cultu
ra frente ás da nación española 
cu polo menos, a nível prático, 
uns centos de pastos de traballo 
para os nasos compatriotas, se-

27160 NADELA·LUGO 
TEi. 82 22 99 40 FAX: 25 02 05 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

gastos dunha comuñón. 
Canto custan os traxes? 
As nais opinan: "gastaria 
o que fixese falta". É a 
ilusión da nosa vida, 
escóitase dicer. Arturo 
Maneiro, xefe de 
informativos, milita no 
Opus Dei. Inflamación 
relixiosa nun Estado 
laico. 

Rodrigo Rato debate 
con Solchaga o pasado 
Luns sobre alguns 
problemas da economia. 
"As autovias non 
estarán rematadas no 96 
-sinala o líder do PP
cando tiñan que estar xa 
no 93". Comentaríalle o 
mesmo a Fraga? 

Dirección Provincial 
de Traballo. Vigo. 
Xoves, 29 de Abril. 
12.30 horas. O 
controlador Díaz atende 
nun fermosísimo galega 
a un traballador 
autónomo que lle aporta 
certa documentación. 
De súpeto o controlador 
venta a posibilidade 
dunha infracción por 
parte do administrado, 
nese mesmo intre 
cámbia a un castellano 
descalificador, 
ameazante, 
perfeitamente 
burocrático que axiña lle 
fai dominar a situación. 

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

Telefax (981) 34 27 51 
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No mapa que aparece 
en pantalla na TVE, 
Catoira é denominada 
Catoria. Asi era 
pronunciada para indicar 
ademais que cadraba xa 
próxima a Villagarcía. 

, Foi un topónimo máis 
entre tantos outros 
masacrados 
seguramente porque 
non estaban na lista de 
vilas que pagan o canon 
correspondente aos 
exclusivistas da axéncia 
que tanta tallada lle 
sacou ao Xacobeo 
(Ksacobeo, na habitual 
locución dos cronistas). 
Porque, se cadra, aos 
que pasan por taquilla 
non lles bailan tanto as 
letras. 

Eh, eh! O home, con 
aspecto nervoso e 
camisa desabotoada, 
duns 35 anos, berra, 
pero ninguén fai caso. 
Unha moza fuxe. Está 
diante da farmácia 
Carrascal (ruado 
Príncipe. Vigo) Só quer 
que lle digan a que está. 
de garda. O home non 
sabe ler.+ 

••••••••••••• ••• 

nón que quer destruir o axente 
potencialmente máis dinamiza
qor dos nosos valores galegos. 
E comprensíbel que esta política 
sexa defendida polo PP estatal 
pero máis dificilmente asumíbel 
que sexan os próprios galegos, 
que desde logo non son coma 
min, os que se. fagan cómplices 
de semellantes medidas. lsto 
compaxínase, por outra parte, 
co maior destrago e dilapidación 
de fondos públicos nunca coñe
cido na nosa comunidade. 

Moitos dos que estivemos á ex
pectativa das medidas do señor 
Fraga, e inclusive, por que ne
g alo, cunha certa esperanza, 
aínda que rece.osa ·e céptica 
porque mantemos un mínimo.de 
memória histórica, de que con
tribu ise a dinamizar o proceso 
político galego, estamos total
mente decepcionados. Que di
rán alguns intelectuais; como o 
Sixto Seco, que pensaron topar 
nel o salvador da Galiza e que 
non escatimaron louvanzas para 
o nouveau venu? 

Se algunha vez se escrebe a his
tória da nación galega desde un
ha clave 'galega', será desde lo
go porque o señor Fraga non foi 
capaz de dinamizar o noso ser 
colectivo pero o seu contributo 
negativo non poderá ser esqueci
do: ruptura do consenso sobre a 
lei eleitoral, sobre o regulamento 
da cámara, sobre a TVG, etc .. + 
(1) Mat. 13, 12. 

R. CARVAUAL 

(SANTIAGO) 

É esta a E~ropa 
[em] que nos 
introduziram? 
Os sócios (e outros) sabem que 
em Margo de ·1992 a Asso
cia9áo de Amizade "Galiza-Por
tugal" dirigiu a Comissáo de Pe-

ti9óes do Parlamento Europeu 
um escrito que lembrava as lns
titui9óes europeis que O idioma 
da Galiza, sob o nome de Portu
gues, já é oficial na Europa. 

Outras entidades, como Izquier
da Unida, a Mesa pota Normali
zación Lingüística e a Asso
cia9om Galega da Língua, e 
após eles o Parlamento galego 
e a Universidade santiaguesa, 
em vez de usufruirem para a 
"língua própria" a oficialidade do 
portugués na Uniáo Europeia, 
reclamavam da Comissáo justa
mente o contrário. 

(Provisoriamente: em política 
nada é definitivo) lograram-no, 
talvez porque 
na democracia 
ocidental, se 
convém a mi- o que essas 
noria dirigente, 
SÓ a "maioria" entidades nao 
prevalece, con- buscariam 
tra a legalidade 
até: é a mar- mas 
gem do Direito, conseguiram, 
espanhol e co-

• r • e' "leg1't1'mar" a' munitano , que 
a Comissáo "Xunta". 
considerou o 
pedido dessa 
"maioria": "que 
la lengua gallega debe recibir el 
mismo trato que la lengua cata
lana". 

O "isolacionismo" recebe assim 
sanc_;:áo (provisória) da "europei
d ad e" por intercessáo da es
querda (progressista) espanho
la, do nacionalismo (galego) or
ganizado e, mesmo, duma as
sociac_;:áo "reintegracionista", que 
se diz mais numerosa. 

O que essas entidades náo bus
cariam ·explícitamente, mas con
seguiram, é "legitimar" a "Xunta" 
o seu instinto básico por reprimir 
osgalegófonos que procuram 
gratar corretamente o galego, 
i.e., que se conduzem como lu
sógrafos. Se as previsóes náo 

r------~---------------~-, 
1 Hai <;ousa de 15 ou 20 anos era tan pouco 1 
1 o que se sabia sobre esta cultura que facer · 1 

un libro sobre ela non tiña demasfados · 
1 · proble~ás. Os avances, as investigacións · 1 
1 sóbre tantos aspectos fan que teña _mud~_?o 1 
I . . a s1tuac1on. I 
1 Con este-volume preténdese levar ao 1 

· grande público uns coñecirnentos sobre o . 
1 que foi a Cultura Castrexa, introducindo 1 . 
1 nalguns apartados ideas novidosas. 1 
1 Numerosas citas e a principal bibliografia 1 
1 sobre cada tema divulgan e facilitan o 1 

camiño aos leitores interesados. 

1 1 

: A : 
Amll.DBU 
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eram tais, essas entidades háo
de dar pública explica9áo do 
seu proceder estúrdio. 
A Associa9ao de Amizade "Gafi
za-Portugaf" confía em que a 
melhor Europa, a seriamente 
democrática, acabe prevalecen
do e, neste recanto do Reino de 
Espanha, se reconhec_;:a publica
mente aos Ga/egófonos (ao me
nos por ser cidadáos europeus) 
o direito a conduzirem-se como 
. Lusógrafos. + 

AssocIAC;A.o DE AMlzADE 
GALIZA-POR1VGAL 

A Sección 
Española de 
Amnistia 
Internacional 
noné 
democrática 
En Abril de 1992 apresentei na 
Asamblea da Sección Española 
de Amnistía Internacional un pe
dimento para que se estudase o 
caso do preso político de con
ciencia José Balmón Castel!, di
rixente do Partido Comunista de 
España (reconstituído), que leva 
dez anos na cadea, onde reali
zou várias folgas de fame. Sal
món Castel! non nega as suas 
ideas políticas, pero afirma in
sistentemente que non é mem
bro dos GRAPO. Na Asemblea 
da Sección Española de Amnis
tía Internacional acordouse que, 
segundo os estatutos, o tema 
debia ser remitido ao señor Da
vid Braham, do Secretariado In
ternacional de Amnesty lnterna
tional, con sede en Londres. 
!mediatamente enviei un primei
ro informe a este señor, que, se
gundo parece, se extraviou en 
Correos. En Xuño mandei un 
segundo informe que, segundo 

... 
1 l' ... J' 
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manifestou telefonicamente o 
próprio señor Braham, xa tora 
recebido e estudado. Chamei 
máis tarde insistentemente a 
Londres para saber que pasaba 
con este informe, e non puden 
falar nunca co señor Braham. 
Debido ao meu traballo non po
do dedicar todo o meu tempo a 
tratar de localizalo. Non recebin 
nengunha resposta de Londres 
en todo o ano, polo que intentei 
que retomase o tema a Asam
blea da Sección Española de 
Amnistía Internacional na sua 
reunión de Alicante, celebrada o 
pasado 17 de Abril. Para a miña 
surpresa os membros da mesa 
que moderaba a asemblea im
pedíronme, por todos os meios 
posíbeis, que apresentase o 
meu problema, 
apesar de ter 
percorrido máis 
de mil quilóme
tros, de Vigo a 
Alicante, para 
tratar de que a 
Sección Espa
ñola requirise 
de Londres un
ha explicación 
ao seu siléncio. 
Os dirixentes 
da Sección Es
pañola de Am
nistía Interna
cional proibí-
ronme contar o 

Os dirixentes 
da Sección 
Española de 
Amnistia 
Internacional 
proibíronme 
contar o caso 
na asembles. 

caso na asemblea, polo que ti
ven que abandonar a sala e vol
ver a Vigo sen resolver a cues
tión, coa evidente suspeita de 
que en Amnistía Internacional 
non se respeita a mais mínima 
democrácia e ademais tratan de 
ocultar os problemas e o mal 
funcionamento dalguns dos 
seus órgaos, como é o caso do 
Secretariado da Sección Inter
nacional.+ 

MIGUEL liERNANDEZ BERNARDEZ 
MEMBRO DO GRUPO DE VIGO DA 
SECCION ESPAÑOLA DE AMNISTIA 

INTERNACIONAL 
(VIGO) 

Eduardo Blanco Amor 
LETRA, TERRA E LIBERDADE 

ANOSA TERRA 
XA Á VENDA 

AN 

J 



A NOSATERRA 

A estrea de Fuxidos 
demorou tres anos, 

para afinal of ere cernos 
unha história 

descafeinada que 
renxe no argumento e 

na dirección 
cinematográfica. A 

película ambientada 
na Galiza, con guión 

de Carlos Reigosa e 
dirección de Sancho 

Gracia, estreouse 
simultaneamente nas 

principais cidades 
galegas, pero en 
nengun caso foi 

dobrada ao galego, 
apesar do apoio 

económico de 
diferentes institucións 

galegas. 

Fuxidos, a versión despolitizada 
da guerrilla antifranquista 
Apesar do apoio institucional non houbo unha versión en galego 
• XAN CARBALLA 

Tres anos, vários directores -Ma
nuel Matji, José Luis Cuerda e 
Benito Rabal, abandonaron antes 
ou despois o proxecto, até asumila 
o productor Félix Sancho Grácia-, 
e case 300 millóns non serviron 
para endereitar unha película 
acorde coa história épica da gue
rrilla antifranquista. Fuxidos (Hui
dos na única versión realizada, a 
castellana), ten sobretodo unha 
leitura política , que o próprio 
guioni ta Carlo G. Reigosa preci-
ou explicar por escrito (La Voz 

de Gaiicia, 2-Maio-1993), para 
evitar a confu i6n que produce a 
película. Pensada inicialmente co
mo biografía de Benigno Andrade 
O Fouceilas, concentrando nel a 
realidade violenta dun periodo 
hi tórico traumático que e pro
longou durante décadas en Galiza, 
foi de botada e convertida nunha 
deslabazada história, debedora do 
éxito principal do seu director, 
Curro Jiménez, e na que non se 
logra ca e nunca a vero imilitude. 

Confusión 

Na construcción de Fuxidos non 
pode esquecerse que, mesmo 
abordando só a perspectiva huma
na, ninguén pode falar da situa
ción criada polo golpe militar de 
Franco o 18 de Xullo de 1936, 
trunfante en poucos dias, sen dar 
algunhas claves política e históri
cas. O manifesto dos sublevados 
remataba cun Viva a República! 
que na altura só os máis avisados 
souberon interpretar como a arti
maña que era. Os militares que se 
opuxeron nalgunhas guarnicións 
de Galiza, que os houbo, foron fu
silados, e a improvisada e apenas 
armada resisténcia dos civís orga
nizados -comunistas, anarquistas, 
galeguistas e republicanos- tardou 
en callar, e ainda asi protagonizou 
episódios heroic;:os en moitas cida
des e vilas galegas, finalizando os 
aillados combates o 25 de Xullo 

en Tui. Comezou entón unha durí
sima represión, que sementou de 
sangue gáveas e valados, e que é o 
momento imediatamente anterior 
á fuxida ao monte e o artellamen
to da guerrila anti.franquista, que 
na realidade durou, se se toma o 

caso de F oucellas até os primeiros 
anos 50. 

Todos estes aspectos non son co
ñecidos previamente polo especta
dor da película que apenas recebe 
información deles. Os fuxidos son 

tales cando na primeira hora, se se 
quer nos primeiros meses, saen 
como pode das suas casas para 
salvar a vida. Son dias de terror, 
que senón fose pola banda sonora, 
na película apenas producirían 
tensión. 

FUXIDOS PARA ESQUEC:ftR 
Fuxidos non é que sexa feble, 
simplesmente non é. Se no seu 
arranque parece anunciar certa 
forza -cenário, paisaxe, música
º que despois sucede non s6 non 
se sostén por nengures, senón 
que semella o despertar dun mal 
soño. As responsabilidades desta 
desfeita hai que sinalalas no 
guión de Carlos G. Reigosa e na 
dirección de (Félix) Sancho Grá
cia. Non gosto diferenciar roles 
nun traballo que entendo colecti
vo, pero por unha vez vou esque
cer este princípio. 

O guión de Reigosa, sendo bene
volentes, hai que calificalo de in
consistente. Teño para min que o 
escritor decidiu meter no chapeu 
de prestidíxitador os seus coñe
cimentos sobre este momento da 
nosa história -guerra, posguerra, 
epopeia guerrilleira, tempo dos 
fuxidos) e adicouse, en exclusiyi
dade, a tiral()S tal. como vifü1,,n 
sen nengunha outra ·operación de 
meirande rigor e fídelidade aos 
feitos. Un persoaxe de aqui e ou~ 
tro de acolá, unha circunstáncia 
ou situación dun momento e ou.
tra doutro, un :episódio imaxina
do con oµ.tro recriado ... e asi "ad 
nauseam". Ao meu entender non 
hai coeréncia dramática, nen es._ 
trutura literária ·nen adecuación 
ao soporte da linguaxe cinemato
gráfica. ,Por non haber nen ~e
quer está Galiza expresamente 
indicada como referente históri
co dos acontecementos, como 

CEISO X. LoPEZ PAZOS 

decorado tráxico do drama dos 
protagonistas e só a complicida
de do espectador galego iniciado 
será quen de desv~o. quedando 
ignoto e irrecoñecíbel para os 
olios foráneos. Un drama que 
ademais carga as tintas en aspec
tos laterais -amorosos- que nos 
que debian ser cerne do relato. 

Incoeréncia, desestruturación e 
nula escrita cinematográfica son 
os adxectivos máis momos para 
describir o traballo de guionista 
de Reigosa, no que se.observa un 
escaso esfotzo por acadar clari
dade histórica. Uris feitdS nos 
que adiviñamos, con máis volun
tarismo que concreción das ima
xes, as imaxes egréxias dos mi
neiros de Lousame e de Fouce._ 
Uas, do Ladrillo ou de Ponte, de · 
Gaioso ou de Mário de Larigullo. 
A rébelión e a loit~ heroica dos 
antifa.s~istas contra a ditadura, 
erp.er~y no filme i;~n sustáncia, · 
só aparente, episódiCa~ case de 
ficción, como en sombras~ aga
cbada nunha anécdota pueril é 
co111ercial, inverosímil e ridicu
lam~nte feriada,. t · · ·.· · · 

Rbigosa non soubo aproveitar a 
forza do cine para axudar a re
constrillr a nosa própria concién
cia histórica. Cabe explicar esta 
caréricia polo predomíniO que 
exer~eµ no filme o director coa 
sua imperícia técnica, posibel- " 
mente l.nsuperábef Mesmo asi a 
respónsabilidade de Reigosa non 

se matiza e nos créditos aparece 
como responsábet único do 
guión. 

No que atinxe ao traballo de 
Sancho Grácia a ringleira de de
fectos que mqstra en Fuxidos é 
inacabábel: desc.ofiecimento da · 
sintaxe cinematogrlifica · (o filme 
avanza a saltos, a pálpitos desor
dead os, como se fosen as se
cuéncias anúncios dispersos de 
publicidade); non sabe situar a 
cá':mara, nen planificar, nen equi-

· librar os planos { qmdo non t-0pa 
solueións para dirlfu o seu ollar, 

.. faino sempre c'ara. abaixo .• 'iios 
pés, e faino rep~tidas veces) . 
Tampouco sabe o actor de orixe 
galega dirixir aos actores -nen a 
el m~smo- corno movelos nas se
cuéncias, como situalos nos· pla
nos; :nen coñece as claves tempo-

. rais~' os mecanismos de paso, as 
transjcións, os espaz;os en off ... 
'Pareee como se este actor metido 
' á difeetor concebise Fuiidos- co-
. ma eiemplo escolar do que os . 
alumnos de dirección endexa
mais deberan facer. Por non ha
ber nen hai .acción;' iso que tanto . 
gosta a qtien enca.nlou, con inne
gábeI acerto, o persoaxe de Cu
rro Jiménez, CUX<J-S peripécias 
quixo trasladar a esta película. A 

. diferéncia é que 6 bandido _de 
Sierra Morena tiña como narra
dor a un home de gran profisión 
como Mário Camus, do que San
cho Gracia non é, precismente, o 
alumno mellar dotado.+ 
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O guionista utiliza duas histórias 
persoais distintas (o anarquista 
Juan -Sancho Grácia- e o comu
nista Marcial -Fernando Valver
de), para sinalar que nos montes a 
loita por sobrevivir e por enfrentar 
o franquismo tiña conceicións di
ferentes. A da adaptación de Juan, 
frente á contraditória posición de 
Marcial, que é retratado en trazos 
grosos coma unha espécie de 
irresponsábel, que só se redime 
cun suicídio heróico. 

Non ferir 
susceptibilidades 

Na estrea de película de Lalin es
taba presente o govemador mili
tar de Pontevedra, algo impensá
bel se a película puxera alguns 
acentos importantes no que supu
xo a represión de posguerra. Pre
cisamente ese pasar coa ponta do 
pé por riba de feitos históricos 
tan importantes, permite que Fu
xidos sexa vista con bons ollos 
por todos, pensándose máis nun 
cine de aventuras que propria
mente político. Non se pode sa
ber claramente se a violéncia, e a 
forma de ser tratada polo direc 
tor-actor Sancho Grácia, é alixei
rada a pé feíto, ou se preferiu dei
xar sen carregar as tintas nas res
ponsabilidades daquela onda de 
terror que encheu Galicia e todo 
o Estado. 

Outra pexa, e moi grave, é que 
unha película que recorre a nosa 
realidade teñamos que vela e ou
vila nunha língua a11ea por com
pleto ao que está describindo. A 
crítica é pertinente porque no 
seu orzamento hai cartas públi
cos. Segundos os dados da pro
ductora 60 millóns aportounos o 
Ministério de Cuitura, lO a Con
selleria de Cultura -etapa Alfre
do Conde-, 5 a Deputación de 
Pontevedra -etapa Cuiña- e di
versos concellos da comarca do 
Deza aportaron entre 500.000 e 
l millón de pesetas.+ 

' 
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DIAS 

•Reabrirá o 
Instituto Padre 
Sarmiento 

Despois de tres anos, o Instituto 
Padre Sarmiento, herdeiro dunha 
parte dos fondos do antigo 
Seminário de Estudos Galegos, 
voltará a abrir as suas portas en 
Compostela, sendo de imediato 
transferido polo CSIC á Xunta, 
segundo un acordo do Parlamento 
de Galicia a instáncias da deputada 
do BNG Pilar Garcia Negro. 

Segundo a parlamentária 
nacionalista "seria bon que non 
houbese demasiados enredos 
burocráticos que impedisen a 
transferéncia e a completa 
administración con toda a cobertura 
humana, técnica e financeira".+ 

•Cid Cabido 
demanda por 
pláxio a Juan 
Madrid 

O escritor galego Xosé Cid 
Cabido ven de apresentar unha 
demanda solicitando a retirada do 
mercado da novela de Juan 
Madrid, Días contados 
(Alfaguara), por plaxiar o título 
dunha anterior obra sua, que 
obtivera o Prémio Cidade de 
Lugo, con duas edicións no 
mercado (Xerais) e que mesmo 
está rexistada como série de 
ficción de televisión. 

Na argumentación do seu 
avogado, Manuel Cidrás, ante o 
Xulgado de Primeira Instáncia de 
Vigo, abóndase en que tanto o 
autor como o director da editorial 
foron advertidos previamente de 
que o título xa estaba rexistado a 
todos os efectos. Cid Cabido 
tivera coñecimento do posíbel 
pláxio por unha entrevista na que 
Juan Madrid anunciaba, con case 
dous meses de antelación, o título 
da sua obra. "A conducta de Don 
Juan Madrid, e moi en particular 
dos seus editores, constitue unha 
flagrante infracción do meu 
direito de autor, toda vez que o 
título da obra, cando sexa 

Aspecto da apresentación de Arianrod, de Xavier Cordal en Cervo. 

orixinal, como é o caso da miña, colaboración de Amália Gómez, 
está expresamente incluido no Gustavo Pernas, Maria Mosteiro, 
obxecto de protección da Lei de Manuel Lourenzo, Antonio 
Propriedade Intelectual, segundo Simón, X.L. Saqués, Flor 
o seu artigo 10.2", afirma na sua Mace iras e Carlos Santo como 
argumentación o escritor galego. • actores profisionais e coñecidas 

• Apresentación 
de Arianrod 

Convocados pola cooperativa 
Pero Meogo, ltda,. criada na 
Mariña luguesa para dar servizos 
culturais, apresentouse o poemário 
de Xavier Cordal Arianrod (Bahía 
Edicións), nun acto multimédia, 
con música de rock, danza, 
proxección de diapositivas, e 
recital dos poemas do libro 
realizada polo grupo F actoria 
Teatro. Interviron no acto (na foto 
de esquerda a direita), Bernardo 
Penabade, Chus Pato, Xavier 
Cordal e o xornalista Xe Freyre. + 

• Homenaxe na 
rádio a 
Blanco Amor 

Radio Nacional de España e a 
Aula de Cultura de Caixa Galicia 
repiten unha experiéncia que 
realizaran hai dous anos con 
Alvaro Cunqueiro, e que consiste 
na dramatización radiofónica de 
duas obras teatrais e outros textos 
de Blanco Amor. As pezas 
esco11idas e adaptadas por Lino 
Braxe son Romance de Micomicón 
e Adhelala e An.xélica no umbral 
do ceo, incluidas no volume 
"Farsas para títeres". Tamén 
estarán en antena Os baralláns e A 
medosa Blandina, asi como 
fragmentos de A Esmorga. 

As emisións, que se realizarán 
entres os dias 11 ao 14 de Maio, 
de 19,05 a 19,45 horas, contan coa 

voces de RNE. A programación 
completarase coa emisión dunha 
mesa redonda sobre EBA o 
mesmo dia 17 de Maio. • 

• Salón do Disco 
O Domingo 9 de Maio no Hotel 
Bahia de Vigo (de 11 a 21 horas 
ininterrompidamente ), celebrarase 
o Salón do Disco & Compact Disc 
no que estarán expostos e á venda 
máis de 40.000 pezas de todas as 
épocas e estilos, con tendas 
especializadas vindas de Madrid, 
Barcelona, Valencia e Bilbao. 
Poñeranse á venda moitos discos a 
prezos por baixo do habitual e 
ademais o salón estará aberto a 
aqueles afeizoados que desexen 
vender ou trocar cos expostiores 
os ~eus próprios discos.+ 

• Pintores da 
Costa da Marte 

Segundo informa Xosé Manuel 
Lema o sete de Maio será 
inaugurada unha mostra de 
pinturas de artistas da Costa da 
Morte no local social da 
Asociación Cultural P X. da Ponte 
do Porto (Camariñas). Cinco xoves 
artistas (Encama Rodríguez, 
Eduardo Reimóndez, Rafael Lema, 
Anxo Fernández e Henrique 
Xaviña), membros do clube de arte 
alternativa Bias Espin da Costa da 
Morte apresentan na vila porteña o 
seu colectivo artístico, que 
pretende criar novas formas e 
expresividades utilizando toda 
sorte de materiais: madeira, tea, 
papel, latas, ... + 

Manuel Ferreira, 
/ 

nos latexos da Africa 
• XOSÉ LOIS GARCÍA 

O 17 de Marzo fixo un ano que fa
lecia Manuel Ferreira (1917-1992), 
o incansábel profesor portugués 
que abriu as grandes rotas da cultu
ra portuguesa por boa parte do 
mundo. O mestre e o amigo que 
sempre manifestou a sua predispo
sición para axudar, informar e edu
car a moitísimos alunos e a simples 
curiosos preocupados pota realida
de da Áfiica. Nas suas longa expe
riéncias e polos diversos roteiros 
das literaturas africanas de expre
sión portuguesa xamais monopoli

Manuel Ferreira. 

de comportamentos e a ser crítico 
co poder salazarista, que o afasta 
da vida castrense. Ferreira, que con 
anterioridade frecuentara as facul
dades de Farmácia e Ciéncias So
ciais e Política Ultramarina, douto
rouse pola Faculdade de Letras de 
Lisboa e, como profesor da mes
ma, entra a colaborar nas revistas e 
publicacións máis prestixiosas de 
Portugal e do estranxeiro, e o seu 
compromiso na loita anti-fascista é 
manifesto. Foi un dos fundadores 
(e máis tarde presidente) da Asso
cia~ao Portuguesa de Escritores. 
Como intelectual mantívose fiel á 

loita anticolonia
lista e en contac
to cos máximos 
líderes da inde
pendéncia de ca
da unha das coló
nias portuguesas 
na África. 

zou o património 
que el tiña criado 
coa sua pormeno
rizada investiga
ción sobre as lite
raturas das ex co
lónias portugue
sas. A preponde
ráncia e o coñeci
mento que se ten 
destas literaturas 
no estranxeiro, 
esa lexión de alu
no s que agora 
ocupan postos 
claves en moi di
versas universi
dades de todo o 
mundo lusista e o 
espallamento de 
traballos, confe
réncias, coló
quios, pequenos 
artigos e estudos 
especializados 
sobre as diversas 
literaturas que 
conforman os 
PALOP, debé
mosllo a el. 

'Ferreira deixou 
un grande legado 
de obras sobre os 

A el debemos 
obras de narrati
va: ("Grei", "A 
Casa dos Mo
tas", "Morna", 
"Morabeza", 
"Hora di Bai", 
"Voz de Prisao'', 
"Terra Trazida" 
e "Nostalgia do 
Senhor Lima"); 
antoloxias poéti
cas dos PALOP 
("No Reino de 
Calibán" -tres 
volumes- e "50 
Poetas Africa
nos") e ensaios 
de investigación: 

Ferreira deixou 
un grande legado 
de obras funda
mentais para es
clarecer e confir
mar calquer refe
rénc i a sobre os 

procesos 
históricos a 
literatura africana 

("Fabulário de 
Ultramar", 
"Aventuras 
Crioula", "Lite
raturas Africanas 
de Expressao 
Portuguesa ", 
"Que Futuro pa
ra a Língua Por-

de expresión 
portuguesa'. 

diversos procesos históricos polos 
que ten pasado a literatura africana 
de expresión portuguesa. Foi ta
mén un incansábel loitador pola 
dinamización e normalización des
tas literaturas que, moitas delas, 
estaban en fases moi dispersas e 
maltratadas polo control colonial. 

As súas múltiples convivéncias coa 
realidade africana: Cabo Verde 
(onde casa coa escritora cabover
diana Orlanda Amarilis ), Goa, An
gola, entre outros países, lévano, 
sendo militar, a deplorar unha série 

tuguesa en Áfri
ca?"). Todas estas obras forman 
parte dun longo repertório criativo 
e orixinal, fruto dunha vida dedi
cada a unha investigación prolífe
ra sobre variadísimos temas cultu
rais, lingüísticas, literários e artís
ticos das ex colónias portuguesas. 

Ademais, Manuel Ferreira puxo en 
marcha a editorial "ALAC" (Áfri
ca, Literatura, Arte e Cultura), así 
como a revista "África" que foron 
dous expoñentes básicos na divul
gación criativa dos países lusófo
nos no continente negro.• 



Programas 
xacobeos 

feréncia que 
suscita "Pasiño 
a pasifío". 
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Comezou un programiña (pola sua 
curta extensión) de hai tempo 
anunciado na própria TVG, un 
concurso de perguntas e adivifías 
arredor do camiño de Santiago ou 
máis ben do fenómeno do "Xaco
beo". O seu apresentador, con "lo
ok" máis ou menos de PNN seme
llaba ou quería parecer máis solto 
e simpático nos "spots" promocio
nais do que resulta no programa 
diário: Polo visto nos primeiros es
pazos, resposta á média do apre
sentador/a da tele galega: pouco 
dinámico, un tanto aturrullado no 
falar, causa que non lle reprocha
remos especialmente. Semella por 
veces defecto "de fábrica" máis 
que falta de profisionalidade, por
que similar empanada afecta de 
cando en vez a xente como Gayo
so, dito sexa con todos os respeitos 
debidos, e non será por que non le
ve anos saindo diante das cámaras. 

Falando de ca
m iños e de 
"Pelegrín", om
nipresente ente 
que non acaba 
de coller "per
sonal id ade", 
anuncian no 
CGAI (n·a fil
moteca galega 
ubicada na Co
ruña) a proxec
ción dunha cur- AlfredQ Conde. Cena de Como auga para chocolate de Alfonso Arau. 

Polo demais, este Pasiño a pasiño 
é un concurso discreto, onde ao ci
tado apresentador acompañan un
ha azafata desas que fan honra ao 
nome de ' floreiro" en canto abren 
a boca para dicer o que gañaron os 
concur antes e outros reducidos 
cometidos. Tamén un entrevista
dor de rua con pretensión de alou
cado, un tanto na liña de programa 
da TVE "Sin vergüenza", un mo
delo a imitar escasemente lustroso. 
Tamén teñen un apartado un tanto 
máis interesante consistente en 
adiviñar definicións de verbas. Ne
sa prática autofáxica tan usual en 
todas as canles (pola que se nutren 
dos seus próprios personaxes. co
ma neste espazo, no que habia que 
adiviñar a cara de Torre Iglesias) 
non estaría nada mal que neste 
apartado de acertar coa definición 
correcta participasen esas azafatas, 
apresentadoras e outro persoal da 
própria televisión- pois os resulta
dos poderian dar ao programa un 
carácter máis divertido que a indi-

tametraxe titu-

lada "Aventu- E,. curi'oso 
ras do Pele-
grín". Tamén é. ver como 
protag_on is.t_a · pagan 
d_unha tira d1a- cachés de 
na nun xornal . . 
sen outra apa- guionista 
rente función hollywodia
que quen a de- no ªº que 
buxa se gañe as 
fabas, aldo do 
máis respeitá
bel. Pero alén 
da insipidez 
connatural á 
mascota, o de
buxante empre
g a o truco de 
debuxarlle pu
pulas aos olios 
e unha boca. 
elementos bási-

como 
Conselleiro 
de Cultura 
atrancou a 
viabilidade 
do cine 
gal ego. 

cos para dar expresión a un bone
co. Ainda que asi traiciona o dese
ño oficial, o que seguen os debu
xos prévios á Vuelta a España, 
cos resultados manifestos de ob
xecto inanimado, robótico, de in
secto disfarzado de cura ou coco 
con faldas que fixese chorar ahon
do, na sua versión inflábel e xi
gantesca, á filia do gañador da an
terior edición da volta ciclista. 

Do cal vai un concluindo que a .tal 
mascota non é inapropriada para o 
evento que simboliza: non se sabe 
ben o que é (tampouco se sabe ben 
que é o Xacobeo, similar cripticis
mo ); non ten boca coa que falar, 

nen ollada, o que lle·dá un aspecto 
tristeiro e vado; os faldóns danlle 
un ar curil, que é o único elemento 
(o relixioso) que apareée claro no 
"Xacobeo". Polo demais o Pele
grín, que é ao que ia con tanta vol
ta, non é nada. Coma o "Xacobeo". 

O que si é bastante é o que se em
bolsou Alfredo Conde das arcas· 
públicas (as da televisión sono) 
por asinar e suponse que tamén e~
creber os guións de sete capítulos 
dunha série coproducida pola 
TVG e a TVE actualmente en ro
daxe. A série, que combina a fic
ción co documental, fai un perco- . 
rrido polos distintos camiños que 
levan a Compostela, máis ao pare
cer nos guións, polos que se paga
ron vinteun millóns ao autor, son 
frecuentes os olvidos de determi
nados lugares, as descricións ine
xactas doutros e a excesiva dura
ción da prosa de Conde con rela
ción ao tempo asignado a cada 
episódio. Os resultados haberá que 
velos, pero aparte do indicado, re
sulta interesante ver como por aqui 
se pagan "cachés" de guionista ca
se hollywoodiana a quen cando es
tivo de conselleiro de cultura, 
atrancou considerabelmente, se
gundo opinións de xente do meio, 
a viabilidade do cine galego, saín
do adiante aquetas tres películas 
longas de hai uns anos cando o da
quela conselleiro deixou as cousas 
en mans dos seus axudantes. + 

GONZALO VILAS · 

Xantar-de 
liberdade 
Como auga para 
chocolate 
de Alfo ns o Ara u 
Macando e Comala, realismo má- . 
xico e tipismo folclorista, Bernarda 
Alba e un certo Bufíuel, revolución 
mexicana e atavismos históricos, 
máxia e superstición, costumismo e 
éstruturas autoritárias, saga familiar 
e rebeldia, Pedro Páramo e os 
Buendía ... Velai as imaxes e as sen
sacións, os referentes literários e os . 
horizontes históricus que alumean, 
Como agua para chocolate, nesta 
deliciosa película que se debruza, 
como un refulxente raio de luz, por 
uñhas carteleiras que só buscan as 
taquillaxes millonárias e os benefí
cios das multinacionais. Dirixida 
por Alfonso Arau e baseadá nunha 
novela da sua muller Laura Esqui
. vel, esta produción mexicana ama
sa ben ás claras ---<:orno xa fixera 
Un lugar en el mundo-- que o cine 
americano é tamén o outro, o que 
non se fai desde o cerne do impé
rio. Seguindo unha estrutura de co
médiá crítica e costumista, cun esti
lo narrativo funcional e directo e 
cun traballo de actores e actrices 

·efic~ e de conceición coral, a fita 
de Arau déixanos a todos un bon 

6.400 textos. 2. 900 inéditos. O esforzo máis notable de sistematización e estudio 
da nosa poesía popular dende as primeiras recoffeitas do 

A POESÍA POPULAR EN GAUCIA. 
1745 - 1885 

Domingo Blanco 
Dous volumes. 

Padre Sarmiento ó Cancioneiro de Pérez Baffesteros. Unha obra fundamental para 
os estudiosos e amantes da nosa literatura. 
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Carmen Blanco 

gost.o no padal; porque de padal e 
outras causas trata o filme. De pa
dal e de tacto, de sabores e de aro
mas, de olores e de gastos, de ten
rura e vinganza, de verdades e 
mentiras, de visións e aparecidos, 

. de soños e realidades, de amores e 
desexos, de paixóns e de morte. 
Todo este conglomerado de ele
mentos constituen parte da urdime 
nec~sária para construir un filme 
excélente que circula por un mundo 
onde a metáfora sobre a complexi

. dade das relacións humanas, asenta 
no papel que na vida dos seres hu
manos xoga o rito litúrxico e paga
no dos xantares. É a mesa de Lú
culo o que deixa abraiados os nosos 
ollos. Os paspallás con pétalos de 
rosa, os chiles con granada, as chu
las, as torrixas, o arouia do perixel 
e o tomiño, os sabores do almíbar e 
as bágoas das cebolas, o aceite, o 
ourego, o viño, serven de fio con
dutor e emarcan a existéncia das 
criaturas do filme de Arau .. Con 
eles como testigos, ou con eles co
mo provocadores, céibanse os sen
tidos e os dese-
x os achegando 
as personaxes 
da história ao 
camiño da li
berdade. Asi, 
ao contrario que 
en La grande 
bouffe onde os 
xantares eran 
unha coartada 
para a autodes
trución e o sui
cídio colectivo, 
en definitiva, 

Tita será 
capaz 
de darlle 
a volta 
á relación 
histórica 
de 
submisióne 
escravitude 
que a 
muller para a morte, 

neste gastronó
mico filme, os mantivo · 
xantares simbo-
lizan un exercí-
cio de autenticidade á procura da feli
cidade, da ledícia da sexualidade ple
na e do pracer da vida en liberdade. 

Visión feminista 

Porén, con ser importante esta sim
biose de elementos históricos e et
nográficos, simbókicos e literários, 
máxicos e folclóricos que están 
presentes no filme, non radica aqui, 
na miña opinión, o verdadeiro al
cance do traballo de Arau. Por iso, 
por ser múltiples e variados os án
gulos de mirada cos que se pode · 
abordar a leitura dunha película tan 
rica e suxerente, interésame anali
sala desde a perspectiva vital do 
_seu personaxe protagonista, o da
quel que centra e cataliza toda a na
rración: unha muller. 

Tita é a filla menor dunha nai auto
ri tária que vive incrustrada nun 
mundo de represións e medos, de 
costumes ancestrais cuase-feudais, 
de hipocresias e falsidades. Habita 
nunha sorte de latifúndio que ten a 
sua nai como (m)patrona, non só 
dos l~bregos que o traballan, senón 
das suas próprias fillas as que ten, 
como en Bernarda Alba, suxeitas a 
un férreo control vital que converte 

(continua na páxina segulnte) 

(, 
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'B[anco .9Lmo1J 
diante dun zy,íz ausente. 
'Biografía. 

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, nonº 27 
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal 
foi fillo lexítimo de Víctor Blanco, natural 
da Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor. 
Foi bautizado cos nomes Eduardo 
Modesto ... 

Asi 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. 

1(f,cordos do mozo Afosquera, 
quinto do 98 

Os escritos de Cesáreo Mosquera (1.876-
1.955) recollen as lembranzas da aldea, 
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. 

Os libros que todos os galegas 
deben coñecer!! 

NIGRA IMAXE S.L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 

(ven da páxina anterior) 
as suas existéncias nunha tortura 
chea de subordinacións e derrotas. 
Pola sua condición de filla menor e 
porque asi o exixen unhas normas 
de comportamento imemorial, está 
condenada de por vida ao coidado 
da sua nai. Dentro <leste rol impos
to, ten tamén ao seu cargo o manti
mento da saúde gastronómica da 
familia, para quen ten a obriga de 
cociñar e procurarlle asi os praceres 
que dá a boa mesa. Para iso, apren
deu desde nena os segredos que na 
arte de cociñar lle desveou unha ve
lla criada índia que, entre maga e 
sacerdotisa, nunca, nen morta, dei
xará de estar ao seu carón. E así, 
entre os sabores dos manxares que 
Nacha preparaba, Tita foi conver-

tendose na deusa maior dun oficio 
que desde tempos imemoriais lle 
correspondeu, por imposición do 
varón, ao universo das mulleres. 
Porén, esta xove convertida en es
crava e vítima do domínío omní
modo da nai, sabedora e coñecedo
ra do seu poder e dos segredos 
"máxicos" do seu oficio, non se 
adicara a reproducir mimeiicamen
te o seu papel histórico de subordi
nación, senón que instrumentaliza
rá eses segredos para provocar un 
cataclismo interior no magma es
clerotizado desde microcosmos de 
autoridade e poder. Tita decidirá 
pois utilizar os xantares coma un 
arma cuspída na cara dos que enca
dean os seus anceios de liberdade e 
será capaz de aproveitar o seu po-

tencial subvertidor para trastocar o 
lento e caluroso discorrer dunhas 
vidas anodinas e grises. E asi, des
de a cociña, cenário tipico e habi
tual onde a muller ten sido escrava, 
comezará. Unha loita sen cuartel e 
ceibadora através da que será capaz 
de acadar a liberdade dinamitando 
o statu quo existente. Empregando 
como campo de batalla un dos ce
nários paradigmáticos desde os que 
o varón concretou o seu domínio, 
Tita sera capaz de conquerir a liber
dade e recuperar sinais de identida
de, pero tamén será quen de darlle a 
volta á relación histórica de submi
sí ón e escravítude que a muller 
mantivo nel. • 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

--1~11 L========eit========uras~llll------
Un poeta 
"soedoso" 
Pastora 
de sorrisos 
de Fiz Vergara. 
Desde a publicación do seu pri
meiro libro de poesía, alá polo ano 
1971, Pra vós, a cada entrega Fiz 
Vergara Vilariño acada maior in
tensidade poética. En 1976 sur
prendera cun libriño, Orfo de ti te
rra adentro que ia marcar unha 
certa viraxe na sua poesía. Non 
unha viraxe violenta, senón unha 
víraxe na que o poeta da Lóuzara 
Xabreira traballaba máis a palabra 
e, se iso é posíbel en poesia, o 
conceito. As suas posteriores en
tregas, Poeta muiñeiro á deriva 
(1983) e Nos eidos da Bremanza 

(pasa á páxina seguinte) Fiz Vergara Vilariño. SANTI LÓPEZ 

----------1111 conta de libros 11--------

Unha cala 
en Magritte 
Edicións Laiovento publica 
un libro de tres autores, 
Francisco Sampedro, 
Alberto González Alegre e 
Xosé M~ Alvarez Cáccamo, 
con prólogo de Méndez 
Ferrin que tratan de entrar 
na explicación da 
fascinación da obra de 
René Magritte. Co título de 
Magritte x 3, o volume 
non intenta inventariar a 
obra do pintor senón 
oferecer algunhas das 
claves que expliquen a 
forza magnética da sua 
obra, "por médio dun 
achegamento rigoroso ao 
pensamento, a arte e á 
dimensión poética dun dos 

contemporáneos que máis 
detestou a deglución 
litúrxica da arte, e que 
propuxo o paradoxo visual 
coma metáfora do 
escándalo da existéncia". t 

Artigas de 
Pasolini 
Escritos corsários é o 
título do último libro de 
Edicións Positivas, que 
recolle un mangado de 
artigos publicados en 
vários xomais italianos. 
Temas como a falsa 
toleráncia e o conformismo 
dos progresistas, o papel da 
lgrexa na sociedade actual, 
a posición frente o aborto, 
a homosexualidade, a 
desaparación das línguas e 
das culturas tradicionais 
son abordadas polo 
intelectual italiano, que se 
atribue o papel de 
"semiólogo corsário" que 
tenla describir as novas 
xeracións que medraron 
baixo a sociedade de 
consumo.• 

Patagónia 
dos galegas 
Ven de sair publicada por 
Xerais a última novela de 

Victor F. Freixanes, A 
cidade dos césares, 
galardonada co Prémio de 
Narrativa Torrente 
Ballester-1992, que 
convoca a Deputación de 
A Coruña. No trasunto da 
obra o intento de 
colonización da Patagónia 
por famílias galegas a fins 
do XVIII, narrada desde a 
memória dun defunto, o 
piloto noiés Basilio 
Vilariño, mentres os 
exércitos arxentinos do 
xeneral Lorenzo Vintter 
entran na aldea da Nosa 
Señora do Carme, cen 
anos despois ( 1885), 
nunha noite de auga e 
medos.t 

Revista Galega 
de Economia 
Coeditado pola Universidade 
de Santiago e a Consellaria 
de Economia, saeu o ll 
volume da Revista Galega 
de Economia, que ademais 
de artigos individuais e 
colectivos está aberta a 
resumes de teses de 
doutoramento, recensións 
bibliográficas, discusións, 
notas sobre libros, etc No 
número recibido hai 
traballos de Carlos Otero 
(Natureza e función dos 
Tribunais de Cantas), 
Manuel Ortigueira (lmaxe e 
prosperidade urbana), 
Enrique Ballestero 
(Compromiso e teoría 
económica da utilidade), l. 
Blanco Dopico (Obrigacións 
contábeis das sociedades 
cooperativas), X. Álvarez 
Corbacho (Políticas de 
converxéncia e facendas 
territoriais en España), X. 
Femández Leiceaga (O 
impacto das empresas 
transnacionais nas 
economías de acollida). X. 
A. López Taboada, E. Neira, 
Cannen Castro, X. Henrique 
Vázquez, son nomes dalguns 
outros colaboradores. Os 
interesados poden dirixirse 
ao Servicio de Publicacións 
da Universidade de 
Compostela.• 

/ 
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(1990) confirmárono como unha 
voz sólida dentro do panorama da 
poesía galega actual. 

Neste 1993, Vergara Vilariño en
trega un novo libro, Pastora de 
sorrisos<I) , prologado por Xavier 
Rodríguez Barrio no que nos avisa 
que é un "poemario a redundar en 
cantas temáticas ten abordado Fiz 
Vergara en libros anteriores". Te
máticas que o poeta lugués des
crebe para os leitores do prólogo. 
Temáticas que, estando de acordo 
con Rodríguez Barrio, resumire
mos nós de outra maneira. 

En Pastora de sorrisos pode o lei
tor albiscar as tres direccións 
constantes de Vergara Vilariño 
desde o seu primeiro libro: a) o vi
ver; b) en conexión con este, o 
amar; e c) a paisaxe (máis que a 
paisaxe no conceito moderno -
luz, cores, matices, etc.-, o terri
tório, o entorno, considerado sob 
o perfil das suas características fi
sico-ambientais). Se a paisaxe é, 
en cerra maneira, unha criación de 
Renacimento italiano, unha cria
ción, xa que logo, intelectual, o te
rritório é onde vive o home, que 
non intelectua-
liza -de pri -
meiras- o seu 
entorno, senón 
que o tripa e o 
vive, sínteo. 
Non se entende 
a si próprio 
lonxe (ou fora) 
dese território. 
que é o que lle 
acontece a Fiz 
Vergara co te
rritório da Lóu
zara Xabreira 
("Déixase que 
te queira ós mil 
quereres / e 
qu e r é ndote 
alongue canto 
outoño / deica 
os confíns da 
Lóu zara Xa-

O viver é 
proclama 
erótica, 
pero 
tamén 
pode ser 
desolación. 
Solstício 
clamoroso 
de goce, 
pero 
tamén 
penumbra. 

breira", páx. 43. "Quero ser ente
rrado na Xabreira, / xunto ós meus 
devanceiros benamado , / nun sar
tego de terra viva e fértil / onde ti 
tripes sen notarse", páx. 57). Para 
o poeta, o território non é paisaxe, 
el comprende a terra, ama a terra 
campesiña, e mesmo despois de 
morto, se nela está enterrado, será 
capaz de amar, poema da páx. 57). 

O território é, xa que logo, lugar 
de nacimento, vida e morte. É un 
lugar imperturbábel porque pre
séncia os amores, as dores, as ale
grías e os sacrificios e nunca cám
bia. Mais tamén é lugar que se 
anova co humus dos mortos. Lu
gar que mesmo pode ser belo para 
se suicidar. O território é para 
Vergara Vilariño un lugar selvaxe, 
abrupto e, tamén, amoroso. Pero 
non é un lugar de cores ou mati
ces. Non é un lugar para contem
plar, senón para viver. 

O viver -unha das constantes da 
poesía de Fiz Vergara- é procla
ma erótica, pero tamén pode ser 
desolación. Solstício clamoroso 
do goce, pero tamén penumbracz>. 
As imaxes do mar, a presenza do 
vento, dan base para crer no vita
lismo do poeta. Pero tamén pe
numbra melancólia porque o poe
ta sabe que se pode morrer, ainda 
que non lle teña medo á morte: "á 
morte non lle teño ningún medo", 
poema da páxina 35, todo un poe
ma -vitalista!- sobre a morte. 

A terceira constante, o amar, en 

conexión co viver -ainda que o 
poeta, en comuñón coa terra di 
que pode amar despois da morte. 
Amar cunha paixón subtil e per
manente (páx. 47), cunha paixón 
mesurada (páx. 39). Paixón subtil, 
permanente e mesurada para po
der ser feliz con ela e "e facermos 
felices ós demais a reo" (páx. 93). 
Paixón que permite elevar (sic) "a 
doró mínimo exponente". 

Mais en Fiz Vergara, o amar non 
é só amar ao outro individual 
(quer dicer, ao ser amado), senón 
amar aos outros, colectivamente: 
"Man sobre man, amor./ Xungu
rémonos ó carro / das labouras co
munitárias" (páx. 93). Amar a to
dos "Porque vivemos nunha patria 

maceirada / á forza de aldraxes / e 
nos afundiremos na bosta social 
ata o cocote, / e confiamos ser tan 
uteis / coma o pan centeo e as ga
melas, / loitamos por facer reali
dade a miña razón, / ergamos a 
nosa voz senlleira e beremos: / 
'Tan só amor é revolución!"'. O 
poeta, ao cabo, formando un só 
corpo co ser amado, proclama a 
sua razón que quer ser, profetica
mente, a razón de todos. 

Pastora de sorrisos é o canto ale
gre e solidário dun poeta solitário, 
un poeta que se coñece e se apre
senta ao leitor desta maneira: "po
eta muiñeiro, anos e anos soedoso, 
xunto o vello muíño, en terra 
adentro". En terra adentro, á beira 
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do mar ou lonxe da nación, com
pre escoitar a voz do poeta.• 

XGG 

(1) Sons Galiza. Lugo, 1993. 98 páx. 
O volume consta de tres partes: "So
netos de amor ó vello xeito", quer di
cer, en decasílabos e rimados . Nesta 
parte compe avisar ao poeta que repi
te nun mesmo soneto as mesmas ri
mas, por exemplo o poema da páx. 21 
ten cinco versos que acaban en -
ada, o da páx. 29 sete que acaban en 
-iño, etc. "Sonetos de amor ó meu 
xeito", en decasílabos brancos. E "De 
amor simplemente" en verso libre -e 
branco. 

(2) "A vida, oh a vida, I a vida vén ser 
un vieiro cativo, / unha congostra estrei
ta ! onde me perdería a cadera I senón 
tivera o norte da túa voz, I que de algu
res me chega e me sulaga", páx. 89. 

O ESPAZO COMO REALIDADE DETERMINANTE 
NO PROCESO HISTÓRICO 

Periodicamente a História rece
be ataques; o saber histórico é 
discriminado como inferior a ou
tros. Hoxe acontece tamén; de 
feíto estes ataques son unha me
dicina contra o abuso da história 
e contra saberes que incumpren 
a sua finalidade. 

FRANCISCO CARBAllO 

Na história "positivista" e mes
mo na máis cientffica dos anos 
vinte, ao lado de cuantifica
cións, de estatísticas e de con
clusións razoábeis, moitos his
toriadores permitíanse alegatos 
ideolóxicos. L. Ferreiro apro
veitaba cada secuéncia para ata
car o liberalismo e para defen
der apriorísticas ttiioranzas me
die vai s . Torres , en obras de 
apariéncia tan aséptica corno O 
reino Suevo, multiplica as páxi- O espazo é a variábel máis determinante da história dun povo. 

nas de admiracións a imigrantes que "podian, 
di, enfrentarse ás necesidades duo país mellor 
que os naturais porque estes non vian o bos
que senón só árbores". Este " ideoloxismo" 
omnipresente inda era e é máis dominante nas 
aulas. Uns profesores toman de memória in
xentes dados do pasado a base de libros de 
textos, verdadeiras sumas indixestas. Outros 
declaman perante os alunos os seus eslógans e 
as suas teimas. A história queda reducida a es
candalosas prevaricacións. 

Pero ese mal uso non pode destruir un saber 
digno e gratificante. Fontana acaba de apostar 
pola história; debemos apostar tamén nós. 

Ternos que dicer que se empeza a escreber a 
história. Concretamente a história das nacións. 
U nha grande equipa portuguesa está a realizar a 
proeza dunha nova história de Portugal. Aqui 
ternos o mesmo reto. Que aspectos faltan case 
totalmente por incorporará nosa história? 

Entre outros, a do espazo tanto da Galiza como 
das suas rexións internas. Hai só intentos. Por
tela dedicou á "rexión de Tui" un belo traballo. 
R. Galdo e P. Saavedra á de Mondoñedo, etc. 
Ternos estudos comarcais. Son estes ensaios 
unha primícia. Porque compre engadir o resul
tado da arqueoloxia á dos dados documentais 
que estes historiadores utilizan. De arqueoloxia 
medieval e moderna case non hai nen comezos. 
Aspecto grave, necesidade urxente. Porque os 

•••••••••••••••••••••• 

O espazo suma e resta 
a participación na vida 

comunal, produce e 
sostén para unha 

demografia dinámica 

"documentos escritos" contan a cara dos domi
nadores e defenden as ideas dos que mandaba. 
A arqueoloxia pode damos o marco da viven
da, unha guia da alimentación, as pisadas das 
vereas co comércio e transaccións locais ... 

O espazo non é só a marca xeográfica que con
diciona clirnaticamente; é moito máis. Suma e 
resta a participación na vida comunal, produce 
e sostén para unha demografía dinámica ou pa
ra outra estancada. Ternos que lograr eses espa
zos deseñados do noso pasado cos camiños, ro
tas, portos, construcións, flora e fauna, irnaxe e 
movimento. Veremos asi que o noso proceso 
histórico non é a anédota de Xelmírez ou o de
creto dos Reís Católicos; iso foi pura nube tor-

mentosa. Debaixo a vida des
corría en comun e xeraba rios 
de cámbio. 

Partindo do estudo do espazo 
compéndese a continuidade 
que desde o "castrexo" chega 
a nós. Non se necesita identi
ficar a parróquia co castro, 
nen nos limites, nen na fun
ción._ O que interesa é a diná
mica espacial que vai reali
zando a sociedade para que 
sirva a cada uso segundo tem
pos e circunstáncias. 

A intuición de Otero da conti
n uidade castro-parróquia é 
parcial ; case que non serve 
para a comprensión do proce
so histórico galego. O castro 
tiña unha determinada función 

no espazo, diferente antes da presenza de Roma 
e despois. As novas entidades povoacionais ro
manas e pos-romanas deseñan outros miradoi
ros; sobre destes advén a parróquia lentamente e 
acaba articulando Galiza nos séculos X-XII. 

Pero esta Galiza crece noutra rede máis ampla 
coas vilas e cidades da Baixa Idade Média. A 
modernidade non pasa en van; Galiza Moderna 
non é xa as da parróquias, é a de núcleos urba
nos e de señoríos. Logo, na contemporaneida
de, son as comarcas a trama comercial e de co
municación que comparten coas cidades a con
figuración nacional galega. 

Achámonos en plena reformulación do espazo 
galego, tanto desde si mesmo como desde os 
intereses europeus. Unha ordenación do territó
rio sucursalista ou clientelista seria un obstácu
lo á vertebración nacional da Galiza. Para pen
sar esta ordenación é obrigado ler a realidade 
coas raíces históricas e o coñecimento dos inte
reses europeus coa sua forza e capacidade de 
devoradoras. Cada país ten que dialogar, auto
decidirse, colaborar en pé de igualdade no es
pazo europeu, sen clientelismos familiares, nen 
servilismo de minusvaloración do próprio. 

O espazo é a variábel máis determinante da his
tória dun povo, porque é a natureza e o ser hu
mano umbilicados nunha constante interrela
ción e imprescindíbeis na constitución de cal
quer colectivo.• 
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A IGREXA ROMANA DA SUSPEITA 
1 

DOMINGOS GARCIA F'ERNANDEZ 

e Que permite con gosto que se fale de 
Deus, sente certo desacougo cando o centro 
é Xesus-Cristo, moléstase moito ao ser ela a 
cuestionada e non suporta que se poña en 
interdito o poder eclesiástico. En poucas 
verbas: tolera a abstracción e rexeita a con
creción que recusa o seu imperialismo tra
vestido de falso amor cristián. 

e Que é pouco fraterna, que descualifíca, 
que anatemiza, que afasta con orgullo -in
da que o mascare baixo sinais de benevo-

Ainda vive na memória de todos a inter
vención de Benjamím Forcano na X Se
mana Galega de Filosofia apresentando un 
relatório de Leonardo Boff sobre "Reli
xión, xustiza societária e reencantamento 
da criación" e participando de seguido 
nunha mesa redonda verbo de "A Teoloxia 
da Liberación". Non se pode dicer que a 
notícia da sua expulsión, e de cinco com
pañeiros máis, da orde claretiana - dada a 
coñecer hai poucos dias- fose para a Aula 
algo novidoso, pois xa tiña coñecimento 
das dificuldades deste 1 énc ia e de resigna

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ción- aos que contragrupo anovador coa 
cúria romana. Tamén 
se aleda da decisión de 
acollida do bispo Pere 
Casaldáliga que permi
tirá que sigan adiante 
co seu labor. A Edito
rial Nueva Utopía, a 
Revista Misión Abierta 
e outras múltiplas ini
ciativas non deben de
saparecer. Sen entrar 
en casuísticas, e dei
xando que sexan os 
próprios interesados os 
que oferezan as perti
nentes explicacións, 
non é posíbel, nen se 
quer que o sexa, non 

Estamos 
din os seus desígnios. 

ao voso lado 
para reivindicar 

igualdade, xustiza e 
fraternidade nun 
mundo que só 

parece entender e 
seguir os ditames dos 

monopólios 

e Que non repara en 
proclamar que o proble
ma de certos teólogos 
díscolos é o de non ter 
unha muller que os tor
ne mansos. Un evidente 
desprécio antifraternal 
para o teólogo e unha 
patente misoxínia que 
liga muller e pecado. 

e Que suspeita das no
vas teoloxias, dos novos 
movimentos sociais al
ternativos ou alter-acti-

pronunciarse a respeito da atitude retrógra
da da Igrexa oficial católica-romana e moi
to menos non amosar toda a solidariedade 
e amizade cos afectados. 

e Que predica unha moral arcaica e a-histó
rica, transgredida constantemente polos 
fíeis que se ven na obriga de asumir unha 
condura de dobre moral e de hipocresía a ní
vel individual e colectivo. 

e Que é autoritária, hierárquica e vertica1is
ta, indo en contra do senso comunitário e dos 
movimentos de base. Unha Igrexa que, en lu
gar de viver co povo e ser povo, pratica sobre 
ese povo un doutrinamento patemalista. 

e Que é depositária dunha fe morta, dun 
credo, desdeñando a criatividade e unha fé 
viva construída colectivamente. 

vos e que olla as víti
mas co supradito patemalismo. 

e Que condenou a Galileo, a Savonarola, a 
Miguel Servet e a tantos outros, que atacou 
a Marx e a Freud, que prestou o seu apoio 
ás monarquías frente ás democrácias e logo 
ás democrácias frente aos movimentos re
volucionários ... Sempre en disposición de 
perder o tren da história e facendo boas mi
gas cos podereosos <leste mundo. 

e Que amargou a vida dun bon número de 
teólogos que inspiraron o Vaticano 11 - vá
lia o exemp1o de Teilhard de Chardin- e 
que está na actualidade en guerra aberta ou 
disimulada cos teólogos da liberación. 

Amigo Benjamím e demais compañeiros: es
tamos ao voso lado e non para facer carnaza, 
senón para reivindicar igualdade, xustiza e 
fratemidade nun mundo que só parece enten
der e seguir os ditames dos monopólios. + 

DOMJl'iGOS Af\TOI\ GARCJA FERl\AJ\DEZ. 

e Que conxela a fé, que ten por armas os 
dogmas, que foxe do compromiso de cada 
dia cos pobres e marxinados, facendo popu
lismo e substraíndose á democratización. Porta-voz da Aula Castelao. A presión vaticana contra a Teoloxia da Liberación é norma no papado de Xoán Paulo 11 DAN DRY 
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DEN, Jusi around the window 
O grupo móis anovodor do folk 
actual. C.D. 
Jacky Molard, Patrick Molard, 
Sóig Sibéril, Jean-Michel Veillon 
e Alain Rouquette. 

BARZAZ, Ec'honder 
Folk de novas tendencias. C.D. 
Con Yann-Fanch Kemener, Jeon
Michel Veillon, Gilles Le Bigot, Alain 
Genty, David 'Hopi' Hopkins ... 

MYRDHIN POL HUELLOU, 
Harp & Bamboo 
Arpa céltica de novas 
tendencias. C.D. 

WORLD'S GREATEST PIPERS, 
Escolma dos millores gaiteiros 
solistas escoceses. C.D. 
An~us Mee Donald, lain Mac 
Fadyen, Murray Henderson ... 

BATrLEFIELD BAND, Quiet Days 
Clásico do Folk escocés. C.D. 
Alan Reíd, Austair Russell, 
John Wv::. Cusker, len Mcx. Donald. 

ARCHETYPE 
Folk de avangarcla da Bretaña. C.D. 
J. Molard, C. Lemaifre, F. Landre
au, Y. Rouget, P. Lecompte, 
P. Lemou, H. Bertho e T. Moreau. 

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 



Que hai de verdade na crítica da razón 
Thomas McCarthy e o debate na teoria político-moral contemporánea 

• MIGUEL V ÁZQUEZ FREIRE 

Thomas McCarthy pasa por se-lo 
máis aventaxado discípulo do ale
mán Jürgen Habermas(!). Non obs
tante, nesta obra non se conforma 
con defende-las posicións do seu 
mestre contra as obxeccións deriva
das dalgunhas das principais op
cións rivais, senón que tamén suxi
re importantes modificacións que 
poderían mellorar algúns dos pun
tos máis febles da Teoría da Acción 
Comunicativa (T.A.C.) haberma
siana. Habermas, que é considerado 
como o representante actual da Es
cola de Francfurt, imprime un sig
nificativo xiro á tradición da "teoría 
crítica" herdada dos Adorno, Hork
heimer, Marcuse, opoñéndose radi
calmente ás correntes postnietzs
cheanas que teñen a Heideggerco
mo gran inspirador e adoitan ser in
tegradas dentro do chamado pensa
mento posmodemo. 

A xenealoxia 
foucaultiana como 
complemento 
da teoría crítica 

A primeira parte do libro que aquí 
comentamos concéntrase xusta
mente na crítica, dende os presu
postos da T.A.C., de tres dos auto
res máis influíntes desta corrente: 
Rorty, Foucault e Derrida.Esta 
crítica xa fora feita polo propio 
Habermas en O discurso filosófico 
da modernidade, polo tanto ¿que 
aporta agora McCarthy? Funda
mentalmente unha importante ma
tización: aínda que as "metafísicas 
negativas" que caracterizan ás dis
tintas variantes posmodemas non 
ofrecen alternativas válidas ós dis
cursos racionais (ilustrados) sobre 
a vida social, si poden proporcio
nar, adecuadamente reorientadas, 
e tratexias compensatorias das 
tendencias idealizante que a pro
cura do "univer al, perenne e ne
ce ario" introduce inevitablemen
te no modelo racionalizadores 
da acción político-moral. lsto é 
especialmente notorio na análise 
da xenealoxía foucaultiana, que 
merece para McCarthy un xuízo 
moito máis favorable do que me
recera para Habermas. 

Isto non obsta para que ó tempo se 
faga constar unha crítica clara da 
"etopoética" foucaultiana como 
opción político-moral. Crítica que 
se fai estensible á proposta de W. 
Connolly de construír unha "teo
ría democrática" inspirada en 
Foucault. McCarthy admite que a 
desviación da ollada que este re
clama sobre o "outro" excluído 
nos discursos racionais universa
listas (os discursos das democra
cias fundadas no desenvolvemen
to científico-técnico) pode e debe 
contribuír a atenua-los excesos or
denancistas, disciplinares deriva
dos deses discursos. Pero, fronte a 
unha opción puramente negativa, 
de resistencia, de apoloxía unilate
ral da disidencia, son lexítimas as 
preguntas: ¿quen resiste?, ¿en que 
dirección se disinte? Quizais, ad
virte, esta moral negativa está a 
caer na "tentación de percibir ro
manticamente ó outro excluído" 
(p. 89), tentación para a que suxi
re procurar unha terapia oportuna 
na psicanálise da cultura. 

Jurgen Habermas. 

Rorty, Derrida, 
Heidegger 

En calquera caso, Foucault sae 
moito mellor parado ca Rorty, De
rrida ou o propio Heidegger. Este 
é o obxecto dun capítulo no que se 
analiza a súa recepción por parte 
dos autores da Escola de Francfort 
(e en particular Marcuse) que re
mata con esta nídia conclusión: 
"os problemas básicos que sepa
ran a teoría crítica da ontoloxía 
heideggeriana non se plantexaron 
post hoc como reacción ás fecho
rías políticas de Heidegger, senón 
que estaban alí desde un princi
pio" (p. 106). 

Por outra parte, o "ironismo libe
ral" de Rorty, que conduce de feí
to a un aberto conservadurismo 
político reivindicador dunha de
mocracia tecnocrática que reclama 
a non pertinencia da intervención 
do intelectual en política, non é, 
para McCarthy, máis convincente 
que a "política da amistade" derri
diana, que baixo o presuposto dun 
escepticismo ético-político remata 
por oscilar entre herméticas alu
sións próximas a unha "teoloxía 
política" e a fascinación polo pen
samento de figuras protonazis co
mo Car! Smitt. Finalmente, o que 
sobresae é a convicción do autor 
de que no pensamento político, 
como na ciencia, as nocións de 
responsabilidade persoal (polo 
tanto de suxeito), de obxectivida
de e de verdade son "presuposi
cións pragmáticas" sen as cales 
non é posible fundamentar ningún 
tipo de discurso que aspire a sus
citar arredor de si o consenso. E, 
desde logo, a opción. ó consenso 
só podería consistir en formas de 
imposición coactivas. 

A cuestión do 
eurocentrismo 

A segunda parte céntrase xa na 
exposición da T.A.C. habermasia
na. Esta teoría ten sido criticada 
como "eurocentrista" desde posi
cións posmodernas. Habermas 

pretende escapar desta crítica . 
adoptando unha "perspectiva evo
lucionista", en certo modo un he
gelianismo sen metafísica. A ética 
comunicativa que se deriva da 
T.A.C. fundamenta as súas preten
sións de universalidade - fronte ó 
estricto contextualismo dos her
meneutas e posmodernos en xe
ral- nos datos aportados polas 
cienci~ empíricas, como a psico
loxía. E aquí onde McCarthy in
troduce significativas precisións a 
Habermas: tanto o evolucionismo 
piagetiano como os estadios do 
desenvolvemento moral de Kohl
berg, que constitúen fontes que 
Habermas ten adoptado para ela
bora-la súa propia "reconstruc
ción" da racionalidade, presentan 
limitacións desde o punto de vista 
da súa pretensión de universalida
de. O estadio do pensamento for
mal, no primeiro caso, e o da mo
ral posconvencional no segundo, 
non está probado que constitúan 
banzos superiores na evolución da 
especie, e non modalidades de de
senvol vemento específicas de de
terminadas sociedades. Da refle
xión sobre estas limitacións derí
vanse implicacións metodolóxicas 
e epistemolóxicas para as ciencias 
sociais que, en opinión de Mc
Carthy, teñen tamén consecuen
cias para as teses habermasianas. 

Do mesmo xeito, o paso do pensa
mento mítico ó pensamento mo
derno (fases do modelo evolucio
nista habermasiano) presenta pro-

'Focault sae 
moito mellor 
parado ca Rorty, 
Derrida ou o 
propio 
Heidegger'. 

blemas en relación coa actitude ca
ra á natureza; o pensamento mo
derno -presentado por Habermas 
como o estadio superior da racio
nalidade no seu cadro evolucionis
ta- caracterízase por un obxecti
vismo que deriva nunha actitude 
de dominio. As consecuencias des
ta actitude teñen sido reiterada
mente criticadas desde posicións 
ecoloxistas, así como tamén desde 
os discursos posmodemos (que to
man como punto .de partida a críti
ca da técnica en Heidegger). Mc
Carthy propón neste punto un 
cambio do punto de vista respecto 
da natureza "desde a dominación á 
harmonización" (p. 162), o que 
podería se-la base dunha ética eco
lóxica que debería complementa-la 
ética comunicativa. 

Entre Marx e Weber 

A T.A.C., en opinión de Mc
Carthy, non ten resolto de xeito su
ficientemente satisfactorio o pro
blema central do "potencial eman
cipatorio da racionalidade moder
na'' (p. 165). A teoría crítica tiña 
- con Adorno e Harkheimer-'- · 
abañdonado, respecto deste punto, 
o optimismo racionalista do mar
xismo clásico_ pola desconfianza 
weberiana. Habermas, pola contra, 
rt'.cupera de novo a perspectiva de 
Marx: a "reificación" da vida mo
derna non se debería a unha conse
cuenciacons ustancial á xeraliza
ción darazón instrumenal, senón ó 
seu emprego no contexto do desen
volvemento capitalista. A profun
dización desta perspectiva debería 
conducir a "unha teoría crítica da 
sociedade moderna" que permita 
explica-las deformacións do "mun
do da vida" pola súa crecente su
bordinación ós intereses dos sub
sistemas económico e político (p. 
166). Habermas persegue esta pro
fundización complementando o 
modelo clásico marxista coas ayor
tacións da teoría de sistemas. E es
ta orientación o que McCarthy dis
cute, advertindo que quizais Ha
bermas, "ó coquetar coa teoría de 
sistemas'', esta deixándose seducir 
pola versión moderna da mesma 
ilusión que xa el tña criticado en 
Marx: a de concebir a teoría daso
ciedade como unha "ciencia rigo
rosa" ó modo das ciencias da natu
reza, é dicir, o cientifismo que logo 
o "dia-mat" soviético levaría ó seu 
extremismo paroxístico. 

O libro péchase con dous capítu
los que analizan aspectos particu
lares da T.A.C . Nun McCarthy 
apunta unha crítica do modelo ha
bermasiano da formación racional 
da vontade nas sociedades demo
cráticas coa que busca atenua-la 
concepción excesivamente restric
tiva do consenso que prevalece en 
habermas. Noutro reflexiona so
bre a apropiación da teoría crítica 
por parte dos chamados "teólogos 
políticos", que veñen sendo algo 
así como a versión alemana da te
oría da liberación.+ 

THOMAS McCARTHY. Ideales e ilu
sións. Reconstrucción y deconstruc
ción en la te01ía critica contempo
ránea. Tecnos. Madrid 1992. 

1. É autor da xeralmente considerada como 
mellor introducción ó pensamento haberma
siano: la teoría crítica de Jiirgen Habermas 
(Tecnos, Barcelona 1990). 
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Este libro fo¡ concebido como 
axuda para quen poña interese 
_en escribir correctamente. Así 
como a fala lle debe respecto 
ás variedades locais da lingua 
·-pois por algo existen-, na 
escrita debemos atemos con 
precisión á normativa vixente. 
O obxectivo, esta vez, fíxase no 
aspecto morfolóxico, reducindo 
a información teórica ó mínimo 
estrictamente indispensable, en 
beneficio da práctica, e abúndase 
en datos ordenados de consonte 
as características en que se repa
ra. Son conxuntos selectivos que 
se forman cos elementos marca
dos pala experiencia docente co 
risco de propensión ó erro. 
Mais non se trata dunha lista de 
erras para evitalos. Pala contra, 
clise como se escribe, non como 
non se debe escribir cada vocá
bulo. Neste libro non se pensou 
maiormente en corrixir, senón 
en formar. 
Preséntase unha cantidade consi
derable de termos correctamente 
grafados, dispostos en series ho
moxéneas que facilitan a com
prensió~ e estimulan as asocia
cións con mira á súa aprendizaxe. 
A finalidade <leste libro é axudar 
a fixa-la grafía correcta das na
sas palabras. 

16 x 22, 240 páx. 995 pta. 

cu mio 

Distribúe: 
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 

Ramalleira (Cruce de Bértola) 
T elefóno (986) 70 93 40 

36140 VILABOA (Pontevedra) 
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O trinque 

Libros 

Escritos corsários. Edicións 
Positivas ven de editar esta 
obra do italiano, máis 
coñecido como cineasta, 

Convocatórias 

Cómic negro 
A Semana Negra, ca colaboura da So
ciedad Cultural Gijonesa convoca o 
IV Concurso de Cómics Semana Ne
gra, onde entra banda deseñada poli
ciaca, de intriga ou de mistério. A con
vocatória é de carácter internacional, 
poden participar todos os traballos iné
ditos de série negra cunha extensión 
máxima de 6 páxinas. Os orixinais vi
rán en branca e negro (tamén admiten 
grises), cunhas dimensións máximas 
de 30x40 cm. Hai un primeiro prémio 
de 100.000 pta., e catro accesits de 
15.000 pta. Para participar compre en
viar os orixinais xunto cos dados per
soais dos autores (nome, apelido, en
derezo, cidade e país), até o 25 de Xu
ño , aos locais da Sociedade Cultural 
Gijonesa: R/Belmonte de Miranda 4, 
entrechán dereita. 33.206 Gijón. O tra
ballo gañador publicarase no periódico 
A Quemarropa, e unha selección dos 
presentados pasarán a formar parte 
dunha exposición pública. 

III Certame Ourense de 
Banda Deseñada 
O Concello de Ourense e a Casa da 
Xuventude de Ourense; convocan o lll 
Certame de Banda Deseñada, ao que 
poden acceder todos os xóvenes entre 
os 14 e os 30 anos con traballos inédi
tos. O tema e a técnica son libres, os 
textos en galega ou portugués. Admí
tese branco e negro ou cor, en formato 
DIN A3 e a extensión dos traballos ten 
que andar entre 2 e 6 páxinas. A-entre
ga farase acompañada dun sobre pe
chado no que figurará o nome da obra 
e que levará os dados persoais no inte
rior, na Oficina de Infonnación Xuve
nil do Concello de Ourense, rua Arce
dianos 9. 32.001 Ourense. Cada autor 
poderá presentar as obras que desexe, 
para acceder ao primeiro prémio de 
J00.000 pta. ou aos catro accesits de 
25.000 pta. O prazo de presentación 
remata o 10 de Xuño. 

Deseño de Anagramas 
A Mesa pola Normalización Lingüís
tica, convoca o primeiro Concurso de 
Deseño gráfico de anagramas para a 
promoción de produtos comerciais vá
rios e a sua comercialización. Pódense 
apresentar todos os deseños inéditos ou 
publicados non sometidos a propriedade 
de terceiros. Os orixinaís enviaranse por 
catriplicado (a non ser que estexan fei
tos con técnicas que non o permitan) e 
con plica, antes do 15 de Maio a: R/ do 
Vilar 68, 32• Santiago. Apartado de co
rreos: 247. Teléfonos (981) 56 38 85/58 
64 22, e Fax (981) 58 64 22. Hai tres 

Pier Paolo Pasolini. Libros 
frescos (non frívolos) e 
incitadores, tan necesários 
no noso idioma, os que 
esta dando a coñecer esta 
editorial...+ 

prémios, 50.000, 30.000 e 20.000 pta; 
os traballos premiados pasarán a ser 
propriedade da Mesa, que os imprimirá 
en vários artigos. O fallo do Xuri daráse 
a coñecer o 1 de Xuño do 93. 

Xornadas 
de Ciéncias Sociais 
A Asociación Socio-Pedagóxíca Galega 
(AS-PG), coa colaboura da UTEG
INTG, organiza unhas Xornadas de 
Ciéncias Soci.ais, no LB. Santa Irene de 
Vigo, do 7 ao 9 de Maio. Nas xornadas· 
trataranse temas coma arqueoloxia, urba
nismo, Comunidade Europea en relación 
con Galiza, exílio galego, arte románica 
e barroca, movimento obreiro na Galiza, 
dinámica da paisaxe galega e outros. A 
matrícula das xornadas custa 3.000 pta. 
para estudantes e parados, 2.000 pta. para 
membros da AS-PG ou da UTEG-INTG 
e 6.000 pta para o resto. Máis informa
ción na AS-PG: (981) 27 82 59. 

Oficina Xuvenil 
de Información 
Sociolaboral 
A Oficina Xuvenil de Información So
ciolaboral, é unha iniciativa dos Co
lectivos da Mocedade Traballadora 
Galega da CXTG, que nace co com
promiso de infonnar dos seus dereitos 

r---------------------, 
fnvie os seus avisos, anúncios, 

actos e todo tipo de convocatórias 
con 7 dios de antelación, 

por correo ou polo número de fax 
(986) 22 31 01 

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

Publicacións 

O moucho 
As Aulas de Meio Ambiente dos Cole
xios Públicos de Carnota e Louro, ve
ñen de sacar do prelo o primeiro Nº da 
revista O moucho. Conteo os traballos 
dos alunas dos colexios de Camota e 
Louro, banda deseñada, poesías, narra
cíóns, etc; asi como unha chea de arti
gas adicados ás nosas árbores onde ex -
plican como plantalas e recoñecelas. • 

laborais e sociais a todos aqueles mo
zos ou mozas que se achegen ao mer
cado laboral por primeira vez; e en es
pecial estudantes e demandantes de 
primeiro emprego. Temas que contem
pla a oficina son: Tramitación da ob
xección de conciéncia, insubmisión, 
contratos de traballo, salários, convé
nios, despidos, liberdade sindical, di
reito de sindicación, e outros. O res
ponsábel de asesorar e infonnar é un 
Diplomado Universitário en Graduado 
Social. Para calquer consulta dirixirse, 
Luns e Mércores de JO a 14 h., aos lo
cais da Mocedade Traballadora Galega 
de CXTG-CIG: R/ Xeneral Franco 7, 
12 D. Lugo. (982) 22 90 13. 

IV Mostra Galega 
de Música Folk 
A Asociación Cultural Cidade Vella 
convoca a IV Mostra Galega de Música 
Folk Cidade Vella á que poderán con
currir todos os grupos que interpreten 
música folk galega e non posuan nen
gunha casette, LP, CD ou vídeo no 
mercado. A inscrición faise mandando 
unha solicitude acompañada de curricu
lo, relación nominal dos intérpretes do 
grupo, fotocópia do Documento de 
Identidade, maqueta, títulos dos temas, 
foto , anagrama, no caso de habelo; en
derezo e teléfono de contacto á A. C. 
Cidade VeJla (R/ Antealtares 12. San
tiago). O xuri escollerá entre os partici
pantes un máximo de catro grupos ou 
solistas que intervirán con catro can
cións na monstra. Os gastos da viaxe e 
da estáncia dos seleccionados corren 
por conta da organización. Hai catro 
prémios en metálico e a posibilidade de 
gravar un LP. Os conxuntos ou solistas 
que acaden algun prémio darán un con
certo con artistas profesionais de reco
ñecida categoría. Máis infonnación na 
A. C. Cidade Vella (981) 56 34 47. 

Programa de 
promoción comunitária 
O Concello de Vigo pon en marcha 
un programa de formación comunitá
ria dirixido aos bairros de Cabra!, 
Candeán e Lavadores ; que com
prende cursos de Organización bási
ca de bibliotecas veciñais, animado
res deportivos, animadores sociocul
turais, técnicas de busqueda de em
prego; animadores do tempo libre , 
mediadores sociais, ximnásia de re
laxación e outros. Poden matricular
se todos os que o desexen e señan da 
zona. Os cursos son de balde e a ma
trícula pode facerse na Unidade Bási
ca de Acción Social de Lavadores: 
(986) 27 25 98 .• 

Anúncios de balde 
Alúgase ou véndese piso amoblado, 
moi grande e en boa zona (Avda. Sa
mil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37. 

"A Treu" a revista das Juntas Gale
gas pola Amnistia (JU.G.A.), distri
bue material para a solidaridade. 
Solicita infonnar.;om no Apartado de 
Correios 875 de Compostela. 

Véndese cachorro Boxer, con duas 
vacinas postas. Pai gañador de várias 
exposicións de beleza. (986) 85 62 97. 

Desexaria manter comunicación escri
ta ou telefónica, con aquelas persoas 
que gostan da figura e obra do poeta 
Enrique Labarta Pose. Contacto: Xo
sé Manuel Varela Varela. R/ Ventorri
llo 78 . 15.113 Malpica. A Coruña. 
(981) 72 JO 85. 

Desexo receber pegatinas, folletos ou 
páxinas informativas de temas ecolo
xistas, políticos ou musicais. Enviar a: 
Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa 
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña. 

Vendo discos e casettes do LP Rom
per el cascarón, do grupo alicantino 
Badana. (981) 23 33 08. Manolo. 

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentante na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LP's editados. Endere
zo: Manoel. R/ San Vicente 43, 4º I. 
15.007 A Coruña. 

Ceramista imparte classes de cerámi
ca criativa a mao (incluí aprendizado 
em moldes para desenhos em porcela
na). Forno a gas de baixa e alta tempera
tura. Cocr.;óns a particulares de obra em 
barro (pequenas esculturas, alfareria, 
etc). Baírro do Polvorim 14, 12 dta. Ou
rense. (988) 23 54 25. Cándido Ventim. 

Vendo piso en Ourense. Zona de San 
Francisco. Todo exterior. (988) 22 33 22. 

Teléfono Verde. Servício de informa
ción instantánea e gratuita sobre meio 
ambiente, medicinas alternativas, ali
mentación natural, produtos ecolóxi
cos, turismo alternativo; e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. 

Véndese órgao Hammond. Perguntar 
por Javi no (981) 57 55 17. 

O grupo ZAUM está a realizar o ve
llo proxecto da Bibliografw da Con
tracultura. Contamos con medio mi
lleiro de exemplares de publicacións 
marxinais comentadas e analisadas. 
Solicitamos nos mandedes un listado 
de direccións para poñernos en contac
to. Ternos a intención de abranguer 
outros campos: maquetas musicais, co
lectivos, okupacíóns , etc. ZA UM, 
Apartado 2.228. 18080 Granada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente interesada nos 
problemas do meio ambiente. Rubén 
Chao Franco. Povoado do Barreiro G-
3, 3º dereita. As Pontes. A Coruña. 

Véndese piso en Ourense. Evencio Ba-
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ños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde. 

Véndense discos e casettes. Gran 
oferta. Evencio Baños. Xoan XXIII, 
13-711 Direita. Ourense. (988) 21 05 85. 

Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase os 3 millóns de pta. 
Agradecemos toda infonnación. Digna 
Hermo Vilas, R/ Menéndez Pida! N2 
18- 62 - 15007 A Coruña. 

Véndese caravana en óptimo estado. 
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod. 
395 serie Europa. Chamar despois das 
3 da tarde ao (988) 41 31 01 , pregun
tar por Berto. 

Véndese semanário A Nosa Terra, 
desde o Nº 415 en diante. Prezo 150 
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

Desaparecen Opel Corsa branco. 
P0-2199-T. Se o vedes chamade ao 
(986) 42 20 93. 

Particular vende piso en construción, 
praza de garaxe e tra teiro. É de pro
tección oficial. Zona de San Roque en 
Vigo. Para roáis infonnación chamen 
ªº (986) 47 17 03. 

O Concello de Chantada pretende 
facer unha recopilación de foto an
tigas. Con este obxectivo chama a to
dos os chantadinos que teñan foto an
teriores ao 1975 e que presenten unha 
temática de intere e xeral nun estado 
de con ervación aceitábel para que , 
proporcionándoa temporalmente , o 
Concello poida reproduci la para unha 
expos ición e, de er posíbe l, unha pu
blicación específica. Entregar na Ca a 
da Cultura xu nto ca data de realiza
ción, referéncia ao motivo representa
do, nome do autor e nome da persoa 
que a proporciona. 

O Cineclube Lumiere-Vigo fai unha 
chamada a todos os amantes do cine. 
Pretendemos facer realidade a idea 
dun cineclube coas persoas que teñen 
unha paixoal afeizón polo cine. Ató
pasnos en: Lopez de Neira 22, 12 B, 
Mercares de 7 a 1 O da tarde, ou ben 
chámanos ao teléfono (986) 43 67 73 
de 15 a 18 h. 

Desde hai unha longa década veño 
recollendo e arquivando toda clase 
de publicacións no idioma galego e 
agora tamén en portugués. Para min 
seria un fondo pracer que quen queira 
e poda me fixera chegar un exemplar 
alomenos da sua publicación, co gallo 
de engadila decantado nesta Heme
roteca Galega. Asemade para quen lle 
interese podo remitirlle material repe
tido en galega, catalán e inglés. Remi
tir, contactar, trocar, dirixirse por favor 
a: Hemeroteca Galega. In Memoriam 
Ramiro Couñago. c/o Pere Barrufet
Couñago. Dammweg, 31. CH-5.000 
Arau. Suiza. 

Vendo várias colmeas povoadas de 
abella autóctona e tratadas sanitaria
mente. Máis información no (981) 46 
09 81.• 



r. 

Música 

Homenaxe 
á poesia galega 
Sábado 8, ás 9 da noite, no Audi
tório de Galicia en Compostela. 
Solista: Teresa Berganza. Orques
tra Reina Sofía, con dirección e 
música de Antón García Abril. 
Prezo: 3.000 pta. 

Culbert Ballet 
Días 13 e 14, ás 21 h. , no Auditó
rio de Galicia en Santiago. Actua 
o Centro Nacional Sueco de Tea
tro cun programa por determinar. 
Prezo: 2.000 pta. 

Blues e jazz 
Venres 14, ás 10 da noite na Nave 
de Servícios Artísticos de Santiago. 
O trio Tócame jazz, abre unha noi
te adicada o blues e o jazz na NA
SA, para eguir ca actuación da pa
rella francesa composta por Alain 
Giroux e Jean Louis Majoun que 

Teatro 

Ben veñas, Maio 
O Teatro Principal de Pontevedra 
acolle do 1 O ao 13 de Maio unha 
semana de teatro promovida po
i o centro de ensino medio de 
Pontevedra. Luns 1 O, ás 20 h. 
Obradoiro de teatro pon en ce
na a obra A tia lambida de E. 
Blanco Amor; A medosa blandi
na tamén de E. Blanco Amor e A 
Lección de Eugene Ionesco. Mar
tes 11, ás 19,30 h., Obradoiro de 
teatro representará Antes do al
morzo de Eugene O 'Neill, e des
pois a compañia Ailaleria a obra 
Raparigas de Asunción Cancela. 
Mércore 12, ás 20 h., a compa
ñia Fame de fama oferece a 
Amor e crimes de Juan "El Pan
tera" de E. Blanco Amor. Xoves 
13, ás 8 da tarde, o grupo Pele
grin, moito miras para mio con 
O achado do Castro de Manuel 
Núñez Singala. Entrada 20 pesos. 

Rio Bravo 
Venres 7, ás 11 da noite na Nasa 
de Santiago, o grupo teatral Ché
vere pre enta Río braqvo, unha 
paródia irreverente do Far West 

Cine 
F nd d CGAI 
Ciclo organizado polo Centro Ga
lego de Arte da Irnaxe. As pelícu-
1 as proxectan e, ás 20, 15 h., na 
própria sá do CGAI (Durán Loriga 
lO. A Coruña), e o prezo da sesión 
é de 150 pta. Dias 6 e 7, proxectan 
Roma cidade aberta de Roberto 
Ro sellíni. ltália (1945). 

Cinema Portugues 
Clássico 
O colectivo Edral organiza a pro
xección dunha série de películas 
do Cinema Portugués Clásico. Os 
pases son de balde e realizanse os 
Venres, ás 20 h., no Centro Cul
tural O Facho (Federico Tápia 
12, l º C. A Coruña). Dia 7, pasan 
Crime da Aldeia Velha de Ma
nuel Guimaraes; e dia 14, O pa
gador de promessas de Amsel
mo Duarte. 

Retrospectiva 
de Tex Avery 
O Centro Galego de Artes da 
Imaxe (CGAI), oferece unha re
trospectiva de Tex A very que se 
divide en dous programas, un 
que se proxecta os días 1 O e 11, e 
un segundo programa que pasan 
o 12 e 1 J de Maio. As películas 
son pioneiras no uso de caracte-

han amosar as posibilidades dunha 
guitarra e dun violino nos campos 
do blues, rythm, ragtime e folk. 

Yellow Pixoliñas 
Concerto da man do grupo de 
Monforte, Yellow Pixoliñas, Ven
res 7, ás 12 da noite no Café Li
ceum do Porriño. 

Freedom 
Venres 7 de Maio, na Iguana Club 
de Vigo. 

Absorbed 
Sábado 8, no Morrazo. O grupo 
Absorbed abre o concerto no que 
tamén tocan Atrakko, Declive e 
Hexes. 

More Experience 
Sábado 8 de Maio, na Iguana Club 
de Vigo, outra oportunidade para 
lembrar o estilo de Ji mi Hendrix. + 

confortes doses de humor e músi
ca en directo. 

Un refaixo 
para Celestina 
O Centro Dramático Galego 
(CDG), pon en cena a obra de E. 
Blanco Amor, Un refaixo para 
Celestina, do 8 ao 11, ás 20,30 h. 
no Centro Cultural Caixavigo. 

História do Soldado 
A producción do Centro Dramá
tico Galego e maila Xoven Or
questra de Galicia, días 7, ás 6 
no serán, e 8, ás 9 da noite, no 
Pavillón Polideportivo de Foz; e 
na Casa da Cultura do Barco días 
11 e 13 ás 9 da noite, e dia 12 ás 
4 da tarde. 

Perdidos en Yonkers 
Xoves 13, ás 11 da noite, no Tea
tro Principal de Compostela. Os 
actores Carmen Bernardos, Ana 
Marzoa e Jaime Blanch, interpre
tan a adaptación de José de Arte
che da obra de Neil Simon, Perdi
dos en Yonkers. + 

re coma o Parrulo Lucas. 

Cineclube Lumiere 
O Cineclube Lumiere, organiza o 
pase de películas en versión ori
xinal no Auditório do Concello 
de Vigo, tódolos Mercares ás 
20,30 h. O dia 12 poñen Ceo so
bre Berlin de Win Wenders e o 
19 A estrada de Fellini. Máis in
formación no (986) 43 67 73 de 
14,30 a 17 h. 

Cine frente 
ao poder 
O Consórcio de Compostela, or
ganiza un ciclo de cine no Teatro 
Principal con películas en versión 
orixinal. Hai tres pases diarios ( 18 
h., 20,30 h. e 23 h.) polos que irán 
rotando as sequintes películas: 
Hoffa de Danny de Vitto; Non 
haberá máis penas nen esquece
mento de Hector Oliveira; Gran
des ambicións de Mike Leign; 
Axenda oculta de Ken Loach; O 
caso Moro de Guiseppe Ferrara; 
Baixo outra bandeira de Bruno 
Barreto; A boca do lobo de Fran
cisco J. Lornbardí; American me 
de Edward James Olmos; e A 
verdade sobre o caso Savolta de 
Antonio Drove. Máis información 
no teléfono do Teatro Principal 
(981) 58 19 18.+ 

axenda 
Exposicións 
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la de Belas Artes do Porto 
que reflexan a profunda re
novación da arte lusa. Póde
se ver parte da sua obra no 
Café Liceum do Porriño . 

Cemento óptico 
Fotografía da man do colec
tivo Cemento óptico, na Ca
sa do Concello de Malpica. 

Camiño 
de Santiago 
Os traballos dos alunos e 
profesores do Instituto de 
Vilalonga, sobre o Camiño 
de Santiago, expostos ao 
público no próprio instituto. 

Xuventude 92 
Carnot expón en Vigo na nova Sala de Exposicións de Caixavigo do 11 ao 24 de Maio. Un total de 60 obras perten

centes ao VIII Certame Ga
lego de Fotografía e 12 ao 
VIII Concurso Galego de 
Banda Deseñada, compren
den esta monstra da Casa da 
Cultura de Chantada. 

Pintores 
do reinado de 
Felipe III 
Até 1 6 de Maio, na Nova 
Sála de Exposicións Caixa
v igo. Comprende obras 
pertencentes ao Museu do 
Prado de pintores do pri
m ei ro tércio do século 
XVII. Atópanse, entre ou
tros: O Greco, Pantoja de la 
Cruz, Bartolomé González, 
Carducho, Caxés, Sánchez 
Cotán e Pedro Orrente. 

Peteiro 
O pintor coruñés Jorge Pe
teiro expón a sua obra na 
galería Severo Pardo de Vi
go desde Venres 7. 

Lema Bouzas 
Até 22 de Maio, na sala de 
exposicións Caixavigo pó
dese ver a obra de Esperan
za Lema Bouzas, adicada a 
plasmar a paisaxe galega 
nun estilo de seu. 

Carnot 
Do 11 ao 24 de Maio, a 
Nova Sala de Exposicións 
Caixavigo acolle unha co
lección de aguarelas de 
Camot. 

Camiños 
ao Océano 
O pintor Amando, expón a 
sua série pictórica Camiños 
ao Océano, na Galeria Ba
celos de Vigo. 

Figuración 
corrosiva 
Pintora da man de Jorge 
Cabezas, na NASA de 
Santiago. 

Guatemala 
indíxena 
Unha reflexión sobre das 
culturas guatemaltecas na 
Galería Sargadelos de San
tiago . 

Un canto 
á natureza 
Desde o Sábado 8, na Casa 
Charry de Oleiros. July Ló
pez, amosa 40 óleos de te
mática paisaxística. 

Cecilia Najles 
A pintora Cecilia Najles, 
expón a sua série paixasis
tica Bós Aires, na sá de arle 
Caixavigo, até 1 O de Maio. 

Figura-Fondo e 
Transparéncias 
O Colexio Oficial de Arqui
tectos de Galicia (COAG), 
organiza a monstra Figura
fondo e Transparéncias, pa
ra confrontar arquitectura 
con pintura e escultura, atra
v és da obra de Clemente 
Ochoa, escultor; Maika 
Nova, pintora; e Teresa Ba
oet e Mercedes Rosón, ar-

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

quitectas. Até o 4 de Xuño, 
no COAG. Santiago. 

Abreu Bastos 
A Nova Sá Caixavigo aco
lle obra do pintor galego 
Antón Abreu Bastos, até 1 O 
de Maio. 

Angkor 
Monstra fotográfica do re
cinto monumental de Ang
kor (Camboia), na Casa das 
Artes de Vigo. 

Xosé Luis 
de Dios 
Pintura no Museo Munici
pal de Ourense. 

Alicia Bará 
Pintura na sá da Caixa Pon
tevedra. 

As paisaxes 
na auga 
Pinturas e debuxos compo
ñen a série Paisaxes na au
ga, de Juanjo Jiménez. Ga
lería Sargadelos de Ferro!. 

Actos 

IV Cantigas 
do Maio 
Co obxectivo de promover 
a música popular, o teatro 
de rua e diversas exposi
cións artísticas; organizase 
a cuarta edición das Canti
gas de Maio, no Concello 
do Seixal (ao pé de Lisboa). 
As Cantigas de Maio van 
desde o 14 ao 22 de Maio e 
contan con várias actua
cións na rua, en caso de mal 
tempo as actividades desen
rolaranse na Sociedade Fi
larmónica U niao Seixalense 
e na Sociedade Filarmónica 
Timbre Seixalense; en cal
quer caso a entrada é libre. 
Día 15, teatro de rua co gru
po Taoxarioa e a obra Titi
ricircus; actuación do co
lectivo de gaitas Alfolíes, 
concerto Joáo Afonso, na 
compaña de cinco músicos, 
e de Matto Congrio. 

Cidade, 
desenrolo e 
meio ambiente 
Ciclo de conferéncias orga
nizado pola Facultade de So
cioloxia da Universidade da 
Coruña. As conferéncias ce
lebranse no salón de actos 
da Facultade de Económicas 
(Campus a Zapateira), ás 
11,30 da mañá. Dia 13 de 
Maio, Xavier Pastor presi
dente da delegación de Gre
enpeace en España ha falar 
sobre do l mpacto urbán no 
meio amhiente. 

González Collado 
Acuarelas, óleos e debuxos, 
na Aula de Cultura de Cai
xa Ourense. 

América 
por dentro 
Debuxos de C. Cornejo, 
no Ateneo Ferrolán. 

Sérxio Bermúdez 
O Arquivo de Betanzos aco
lle unha monstra de pinturas 
de Serxio bennúdez. 

Artistas 
do Morrazo 
Na Casa da Cultura de 
Cangas, amosan a sua obra 
40 artistas do Morrazo. 

Combarro, 
onte e hoxe 
Fotografía no Ateneo Co
rredoira de Combarro. 

Pintores 
do Porto 
Pedro Bessa, Lino Cabral, 
Rui Coutinho, Adriano 
Mesquita, Teresa Silva e 
Luis Silva Carvalho, son 6 
pintores vinculados a Esco-

Pilar Garcia Negro 

Mesas de debate 
en Burela 
O Colectivo Cultural Bu
ril, de Burela, organiza as 
mesas informativas e de de
bate no mes de Maio. Te
ñen lugar os Venres, ás 8 
da tarde no salón de actos 
da Casa do Mar de Burela. 
Venres 8, falarán da Sexua
lidade: Cristobal Garfia, 
xinecólogo; Eva Loira, re
presentante do movimento 
feminista e un representan
te do mivimento de libera
ción gay de Euskalerria. 
Venres 14, Alfonso Eiré, 
director do Semanário A 
Nasa Terra; Xosé Cora, di
rector do Diario El Progre
so e Carlos Agullo delega-

Kike Corbacho 
Fotografía na Casa das Ar
tes de Vigo. 

Santiago e 
América 
A monstra reflexa o alcan
ce da introdución do culto 
ao apostolo Santiago, en 
América. En San Martiño 
Pinario, Santiago. 

Mon Vasco 
Escultura no local da Fun
dación Caixa Galicia da 
Coruña. 

Ignácio Basallo 
Esculturas na Galería Pardo 
Bazán da Coruña. 

Daniel 
Vázquez Díaz 
Antolóxica do andaluz 
Vázquez Díaz (1882-
1969), composta de óleos e 
debuxos. Resalta a sua fa
ceta retratística. No Kiosko 
Alfonso da Coruña.+ 

do de La Voz de Galicia na 
Mariña de Lugo; tratarán o 
tema A líogua nos meios 
de comunicación. 

Galiza: as suas 
vertentes 
no futuro 
O Departamento de Galego 
da Escota Oficial de Idio
mas de Vigo, organiza un 
ciclo de conferéncias no 
que Pilar Garcia Negro 
profesora de lingua e litera
tura española na Universi
dade da Coruña participará 
cunha exposición sobor da 
Necesidade do idioma gale
ga para o futuro do país. 
Dia 14 de Maio, ás 19,30 h., 
no salón de actos da Escola 
Oficial de Idiomas de Vigo. 

Eduardo 
Blanco Amor 
Sábado 8 de Maio, ás 8 do 
serán, na Casa da Cultura 
de Oleiros, clebrarase unha 
charla colóquio sobre E. 
Blanco Amor, na que parti
ciparán Gonzalo Allegue e 
Luis Pérez. G. Allegue é 
director literário da Edito
rial Nigra, ven presentar o 
seu libro Blanco Amor, 
diante dun xuiz ausente. 
Biografia, unha fonda análi
se da vida e obra de E. 
Blanco Amor. Luis Pérez, 
profesor de literatura e co
autor de Sempre en Auria, 
ha falar da teatro do escritor 
ourensán. + 
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• AMANDA ÁLVAREZ 

N acer enriba dunha emisora de 
rádio-A voz de Arousa- mar

cou o destino de Carlos Blanco. De pe
queno xogaba cos micrófonos, observa
ba a elaboración dos programas e talaba 
ces locutores. 

Anos máis tarde en Radio 
Galicia comezou a apre
sentar un musical chama
do "Vainilla". Posteriormen
te na Rádio Galega, nacia 
a personaxe que actual-

• mente Carlos Blanco recria 
nun espectáculo teatral 
que xa visitou ao longo do 
ano pasado as diferentes 
vilas deste país: nacia o 
señor Paco. Protagonista 
da montaxe Directamente 
Paco. 

O irónico e provocador se
ñor Paco era o camareiro 
do bar do lado que lle leva
ba café á equipa do pro
grama. Carlos Blanco qui
xo con esta personaxe 
romper o esquema do lo
cutor estándar e introducir 

t na rádio a un home alleo 
ao meio, un home da rua 
que tanto podia perguntar
lle o nome ao entrevistado 
porque non o coñecia, co
mo pedirlle traballo, cando 
non eran cartos. A surpre
sa do convidado non se fa
cia esperar sobretodo se o 
señor Paco, coa naturali
dade que o caracteriza, 
perguntaba: xa merenda
che? porque xa van sendo 
horas". 

"Cando o señor Paco foi 
despedido da TVG e da 
Rádio Galega pensei: que 

~ faria el nesas circunstáncias? Pois segu
ramente montaria o seu espectáculo e iria 
por aí. lso exactamente foi o que fixen", 
sinala Carlos Blanco. "A idea era unir a 
miña experiéncia na rádio e o meu labor 
teatral. Asi naceu Directamente Paco". 

Teatro, rádio, música, participación direc
ta do público fixeron do Directamente Pa
co un espectáculo novidoso, que os es
pectadores entendían moi ben, mália os 
seus variados rexistros. 

Un novo show 

Despois do éxito, Carlos Blanco prepara 
xa o Directamente Paco 11 que estreará 
en breve. 

"Hai alguns aspectos que vou engadir 
nesta segunda parte, o seu machismo, a 

paixón polo Celta cu a rotundidade nas 
críticas das causas que non lle gastan. O 
primeiro espectáculo rematou co abando
no do señor Paco pela sua muller e cun 
proxecto fracasado de non poder criar un
ha emisora. Agora ataca de novo. O señor 
Paco que marchou a Andorra para gañar 
unha peseta e volve coa idea de moderni
zar o país. Ven con tecnoloxia ponta por
que en Andorra o que sobra é tecnoloxia. 
Despois de aforrar un peso e mercar unha 
chaqueta nova, queda abraiado pola reali-

dade virtual, que é un dos temas centrais 
do Directamente Paco 11. 

Carlos Blanco resúmeo dunha maneira 
moi sinxela, cun canto. "É o daquel pai
sano que chega a Madrid e o home per
gunta cun marcado acento galego: Mire, 
¿usted sabe donde queda el Paseo de la 

Castellana? E entón apa
rece un e dille: -¡Hombre, 
un gallego!, e o galego 
respóndelle, ¡Cala ho!, que 
non me justa presumir!" 

"Somos un país que se 
despreza, ternos auto-ódio 
co idioma, co xeito de ta
lar, e quera coller ese dis
curso por pasiva, quer di
cer, xa podian ir aprenden
do algo de nós. Somos ex
cesivamente hipercríticos, 
seguimos pensando que o 
naso non vale nada, que o 
de tora sempre é mellar. 
Como dicia Risco 'Se ti 
eres que a Galiza é peque
na, o pequeno es ti' ". 

"Para min Galiza é un Uni
verso. Ternos aventurei
ros, xente que percorreu o 
mundo, tamén sei que po
demos pleitear por unha 
leira deica morrer , pero 
contamos con moitas virtu
des das que nunca tala
mos. Somos un país de re
sistentes senón como ia
mos continuar vivos e 
manter a nosa língua du
rante séculas? Fíxate por 
exemplo nos miles de mu
lleres galegas que levan a 
casa, os tillos e as leiras 
ou pensa nos poetas que 
deu e dá na actualidade a 
nosa terra. En nengun mo
mento pretendo dicer con 
este show, Galiza que bo
nita, que verde, que boa 

xente, pero tampouco quero darlle leña 
ao país e por suposto menos os galegas. 
No espectáculo si nos ensañamos ces 
tecnócratas, cos burócratas, cos deslei
gados cu coa xente que ódia todo o que 
signifique galega". 

Carlos Blanco estrea este mes o novo 
show. Un espectáculo de 45 minutos 
adaptábel a calquer cenário, desde un
ha festa popular até unha asociación de 
viciños.+ 
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TRES EN RAIA 

Garzón 

•VÍCTOR F. FREIXANES 

H ai a penas oito días Baltasar 
Garzón era Deus , metade 

Anxo Custodio metade Espada Xusti
cieira, Robín Hood, paladín dos humil
des. Agora, segundo certas voces al
porizadas, é un impresentable. En vin
tecatro horas. 

¿Era aquel Garzón diferente deste 
Garzón de agora? 

Sempre entendín que a divinización 
do xuiz era a expresión dunha profun
da carencia: a do propio funcionamen
to da Xustiza española. Cando dous, 
tres, catre xuices se converten -polo 
simple exercicio das súas obriga
cións- en heroes populares, salvado
res da democracia, é que algo non 
funciona no sistema. ¿Que pasa cos 
demais xuices? 

A descalificación que se pretende fa
cer de Garzón agora responde a acti
tudes semellantes. ¿Por qué un cida
dán -sexa cal sexa a súa activida
de- non pode exercer os seus derei
tos democráticos -presentarse a un
has eleccións- sen convertírse inme
diatamente en sospeitoso? ¿Que pes
te fedorenta o contamina todo? 

Este país -Galicia- algo lle debe a 
este xuiz. + 

VOLVER AO REGO 

A s augas baixan de novo cla
ras. O Martes 4 ( Cadea Ser, 

entrevista con lñaqui Gabilondo) a 
Felipe González escapóuselle un da
do: "Non se pode talar dun governo 
de coalición -dixo- cando estamos a 
tres pontos da maioria absoluta". 
González indicou tamén que formaria 
un "governo de centro". 




