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Polo seu enorme tamaño, os cancel ª Maastricht consegue o aprobado 
danés na recuperación 
A enorme presión do go
verno e de todos os parti
dos presentes no parla
mento lograron esta vez 
que os daneses tomaran 
postura a prol dun Tratado 
de Maastricht rebaixado 
expresamente para eles 
despois do non do ano pa-

sado. Con todo, a marxe foi 
estreita. Somente o 56,8% 
votaron polo si. A propa
ganda do voto afirmativo 
superaba en trinta veces á 
do voto negativo e nen un 
só periódico mantiña unha 
liña proclive ao non. 

(Páxina 5) 

Pensións, subvencións e pago 
de favores condicionan o voto 
de 1.600.000 galegos 
A mensaxe nacionalista ca
se non chega aos eleitores 
galegas polas canles clási
cas. Os meios de comuni
cación marxinan totalmente 
as suas propostas mentres 
a idea bipartidista se ense-

-!-Papá, préstame 

ñorea da campaña. O voto 
está cada vez máis aferro
llado: o PSOE tenta asegu
rarse o de máis de 600 mil 
pensionistas e o PP o dos 
subvencionados. 

(Páxina 11) 

os discos de Jimi Hendrixl 
Non terán máis de vinte
dous anos, pero coleccio
nan os discos do guitarrista 
zurdo con auténtica fruición. 
Na Feira celebrada en Vigo 
a princípios de mes, reme
xian nos vinilos con música 
de hai 20 anos como autén
ticos catadores, degostado
res de padal exquisito, dis
cutindo amigabelmente cos 
vendedores sobre que disco 
comprar. (Páxina 23) 

A angúria dos latino-americanos 
nos aeroportos de Europa 

No aeroporto de Milán ou 
de Barajas; no porto de Do
ver ou nunha estación de 
Hamburgo, latinoamerica
nos, africanos e árabes son 
sempre sospeitosos para 
os encarregados de inmi
gración. 

Walter Vargas, xornalista 
arxentino aclarouse ao 
chegar a Basilea. Ao pro
testar por un denigrante in
terrogatório o funcionário 
espetoulle "Aguántate por 
ser sudamericano. Arxenti
no ou boliviano sodes sinó
nimo de droga e cocaina". 
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poden atender este servizo básico 

Afogados no lixo 
A cada máis concellos recoñecen que non poden dar atendida a 

recollida do lixo. O crecimento urbano ilimitado reborda as 
capacidades dos servizos, entre eles o de saneamento. 

Xosé de Cora: -'Os xomalistas de agora non teñen opinión própria' 
Sacou recentemente un li
bro, Pecados Manuais, no 
que relata as esperiéncias 
sexuais dos rapaces lugue
ses que agora andan polos 
cuarenta e xa lle dá voltas a 
outro no que vai relatar o 
mesmo tema pero desde o 

ponto de vista das mulleres 
de idéntica xeración. Os 
seus primeiros libros foron 
de humor e, logo, meteuse 
un ano a investigar o chama
do Caso Barreiro, saindo ao 
final un libro titulado Barreiro 
contra Barreiro. Xosé de Co-

ra, director de El Progreso 
desde hai 14 anos, é sen dú
bida, no panorama xornalís
tico galego, un director atípi
co, ainda que a el lle gasta 
definirse como "ácrata que 
quedou en escrebedor". 

(Páxina 14· 15) 
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A oompaña 
do lixo 

As protestas de Redondela, Vilagarcia e Vigo contra unha 
recollida de lixo que non chega ou reborda, representan o 
fracaso dos concellos como unidade básica de convivéncia. 
Cidades como Vigo ou A Coruña, de dimensións relativamente 
cativas en comparanza con outras europeas, concentran 
problemas agudos de tránsito e de deficéncia de servizos 
comparábeis aos das grandes capitais. O sistema de servizos 
do concello vive a frustración permanente de non dar atendido 
as necesidades dos ciadadáns. 

O caso recente de Redondela concentra ainda máis o foco 
sobre este problema de organización básica do território. 
Redondela é un concello pequeno de tamaño pero que ten 
necesidades de servizos que exceden en dimensión o que o 
concello pode atender. A parróquia interurbana de Chapela ten 
as necesidades e os caracteres dunha cidade pero carece de 
entidade xurídica para se representar perante o seu próprio 
concello ou as instáncias autonómicas. Para explicar un 
problema de recollida de lixo que degrada perigosamente a sua 
calidade de vida, vese abrigada a convocar asociacións 
recreativas de base para levar a sua voz ao concello. 

A trinta e cinco quilómetros polo camiño do Sur, as freguesias 
portuguesas están representadas nos concellos. As 
asembleas intermediárias das freguesias miñotas son un 
estádio democrático que o Estado das autonomías néganos 
ainda aos cidadáns comunitários da banda da Galiza. Os 
irmáns lusos teñen máis a man a conversión das cidades en 
distritos racionais auto-suficientes, integrados e 
mancomunados en comarcas. Ao mesmo tempo dispoñen dun 
instrumento de representación democrática comun a case 
todos os paises continentais cunha dispersión da povoación 
comparábel á nosa. Con el moderan os desequilíbrios na 
relación campo-cidade, qUe nos concellos galegas son 
sempre de antagonismo. 

Por que Galiza con menos povoación ca moitas cidades 
continentais non dá solucionado un servizo básico que o povo 
sumério resolvera íntegramente? En opinión do delegado do 
ministério do Interior en Pontevedra, isto débese a que existen 
concellos de máis. Desde o ponto de vista dun francés ou dun 
noruego, os servizos básicos non se desenvolven con eficiéncia 
funcional se non os administra unha representación 
democrática imbricada nas unidades básicas de convivéncia. (A 
representación máxima na Galiza deste ministério corresponde 
ao señor García Sabell, presidente da Académia, que ten 
teorizado agudamente sobre a necesidade da representación 
parroquial). 

O Governo central e a Xunta coinciden en que non 
andaríamos peregrinando con esterco dun concello a outro se 
resumísemos o número das unidades de povoación. Venden 
esta idea como progresista cando na Europa comunitária, e 
dentro do espírito do Tratado de Roma, ca que se trata é de 
meter máis vímbios para que o canastro teña integridade: de 
completar as representacións de convivéncia antes que de 
arrasalas. 

Desta miséria teórica dos dous governos (e ainda poderiamos 
meter a bordo o libro inzado de faltas de ortografía caciquil das 
deputacións) resultan remédios como o que defende o 
conselleiro Guiña Crespo, sobre a base dun Plan Integral que 
só agacha un reparto de incineradoras. Eis un modelo caro, 
contaminante, de duración ridículamente breve porque non 
entre no cerne do problema e estimula en troques a produción 
de lixo.+ 

ANOSA TERRA 

NESTA SEMANA 

A capacidade dos vertedoiros galegos -sobre todo nas grandes cidades- está a piques de ser sobrepasada. 

A faisca dos vertedoiros rebordados salta dun 
concello a outro 

O Plano de Resíduos 
Sólidos da Xunta 

• • ignora o crec1mento 
urbano ilimitado 

HORÁCIO VIXANDE-G. LUCA DE TENA 

Un plano institucional caro e desbotado en todo o mundo, non 
dará solución ao grave problema da disposición do lixo dos concellos. Os 

concellos non poden atender o crecimento deste e doutros servizos sen criaren 
distritos auto-suficentes. 
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O problema central do Concello 
de Vigo durante o ano 92 foi on
de deitar o lixo. Unha das princi
pais entidades públicas do país, 
con máis de 18.000 millóns de 
orzamento non atopaba solu
ción para o ciscallo. Redondela, 
Vilaboa, Vilagarcia e Tui, son 
outros dos moitos cancel los 
atinxidos este problema. 

A parroquia de Valadares, do 
concello de Vigo, levantou unha 
barreira humana entre os ca
mións e un vertedoiro reborda
do que ameaza a vida e a sau
de dos viciños. De a pouco, o 
problema de atapar un sitio para 
que descarguen os volquetes de 
lixo extendeuse a Redondela, 
Vilaboa, Vilagarcia e Tui. Moitos 
outros concellos teñen o mesmo 
problema latente. 

O Concello de Vigo ameazou 
con retirarse do Plano de Resi
duos da Xunta. Este descolga
mento poderia significar que a 
empresa encarregada da xes
tión do Plano, a Sociedade Ga
lega de Meio Ambiente, SGMA, 
participada pola Xunta e 
Fenosa, quedase sen ingresar 
os cartos da xestión do lixo da 
cidade de Vigo. O ultimatum 
serviu para acelerar os prazos. 

A faisca saltou a Redondela, Vi
laboa e Vilagarcia, mentres Tui 
case estreaba ve(tedoiro, paga
do pala Cotop, cando era o con
ce 11 o o abrigado a facelo. O 
mesmo sucedeu en Ourense. 

Cando os viciños da parróquia 

A. IGLESIAS 

viguesa de Valadares decidiron 
impedir o acceso dos camións 
do lixo ao vertedoiro do Zondal, 
o 13 de Marzo pasado, faciano 
porque rematara o prazo de 18 
meses (máis unha prórroga de 
6) acadado entre eles e o Con
cello de Vigo para selar o verte
doiro e a sua ampliación. 

A acumulación de lixo nos verte
doiros públicos veu de provocar 
recentemente sérios problemas 
nalguns outros concellos gale
gas, que se viran na abriga de 
reducir a frecuéncia de recollida 
por non ter onde deitalo. As so
lucións foron provisórias case 
na totalidade das ocasión. Con 
toda probabilidade volverán a 
darse acontecementos como os 
que encheron de lixo as ruas. 

O Plano de Residuos Sólidos, so-
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A trampa semántica 
Reciclaxe de lixo e produción 
de enerxia. Eis os dous ban
derins de enganche da Xunta 
para xustificar a instalación 
dunha incineradora na Galiza. 

A Consellaria de Obras Públi
cas e Ordenación do T erritório 
elaborou un Plano de Xestión 
de Resíduos Sólidos Urbanos 
que aprobou o Consello da 
Xunta ao comezo do ano 92. A 
situación dos resíduos, segun
do recoñece o próprio Plano, 
era caótica. A saber: unha 
cuarta parte dos resíduos ur
banos non son recollidos, e 
cando o son o servizo encarre
gado de facelo é pouco efecti
vo, non hai xestión en condi
cións e abondan o vertedoiros 
piratas. O Plano apresentába
se como solución aos graves 
problemas que padece o país 
nesta matéria. 

Dos exames elaborados pala 
COTOP despréndese que can
to maior sexa a concentración 
urbana maior é a xeración de 
residuos, que chega a un quilo 
por persoa e dia nos núcleos 
superiores a 50 .000 habitan
tes . Nos casos de povoación 
dispersa baixa até meio quilo
gramo. Contado, o estudo que 
acompaña ao Plano identifica 
a dispersión de povoación co
mo causa estrutural que dispa
ra o custe do transporte. 

Os ecoloxistas, concretamen
te o Colectivo de Educación 
Meioambiental, da Coruña, 
denúncian a utilización cos
mética dos nomes que se lle 
dá aos elementos integrantes 
do Plano. 

O plano establece un sistema 

lución institucional que moi lago 
ten atopado resposta por parte 
das asociacións viciñais e ecolo
xistas, chega retrasado para pa
liar a crise do lixo, xusto cando os 
métodos de eliminación dos resí
duos que consagra o plano están 
a ser desbotados noutras latitu
des. Contado, o Plano da Xunta 
tardará en se poñer en prática. A 
execución das obras é lenta. 

Estética de guerra 

As autoridades municipais conta
ban que estivera rematada a Es
tación de Transferéncia de lixo, 
que ia construir a Xunta no mar
co do Plano de Residuos. Da
quela as ruas de Vigo enchéron
se de lixo, e o governo municipal 
decidiu reducir o número de dias 
de recollida a un á semana. O 
tempo pasaba e a acumulación 
de residuos comezaba a causar 
problemas sanitários, aparte do 
bato que alcatreaba nas ruas e 
da estéttica de cidade en guerra 
co seu próprio ciscallo. 

Ourense cedeu o seu vertedoiro 
un par de dias. O pulso agora 
dábase entre Xunta e Concello. 
Este último mostrabase disposto 
a aceitar a decisión dos viciños 
de pecher o Zondal, aberto no 77 
no meio dunha forte polémica, a 
e COTOP obstinábase en asegu
rar que en Decembro do 93 se
rian adxudicadas as obras da es
tación de transferéncia. Pero era 

~ demasiado tarde para Vigo. Xa 
ffi non habia onde meter o lixo. 
...J 

º <t. O Concello de Vigo ameazou 

completo para a xestión dos 
residuos sólidos urbanos xe
rados na Galiza. Pero a data 
de entrada en funcionamento 
vaise adiando dun mes para 
outro. 

O primeiro elemento da cadea 
de xestión son as instalacións 
para o transporte. Os camións 
recolectores trasvasan o seu 
contido a equipas de maior ca
pacidade, ora en plantas de 
transferéncia, onde os resí
duos son compactados en 
contenedores pechados, ora 
en peiraos de transferéncia, 
onde os resíduos non son 
compactados. 

'T eremos que 
pagar 1.600 pta. 
por tonelada en 
conceito de canon 
do lixo, e xeramos 
diariamente 2.500 
toneladas" 

Das instalacións para o trans
porte, o lixo vai ás instala
cións para o tratamento. "No 
tocante a estas plantas, con
vén desenmascarar ao Plano 
da Xunta -informa Xacobe 
Meléndez, do Colectivo de 
Educación Meioambiental-, 
porque insiste en chamarlle 
reciclaxe cando o que fai é 

con retirarse do Plano de Resi
duos da Xunta. O descolgamen
to poderia significar que a em
presa encarregada da xestión do 
Plano, a Sociedade Galega de 
Meio Ambiente, SGMA, partici
pada pola Xunta e Fenosa, que
dase sen ingresar os cartas da 
xestión do lixo da cidade de Vi
go. O ultimatum serviu para ace
lerar os prazos. Por outra banda, 
o Concello e os viciños chega
ron a un acorde para prorrogar 
unha vez máis o o peche definiti
vo e o selado do vertedoiro. 

Solución temporal 

Vilagarcia, Vilaboa e Redondela 
deitaban até hai ben pouco o seu 
lixo en Cerponzóns. Era unha 
solución temporal, mentres non 
entraba en marcha o Plano de 
Residuos. Pero rematou o prazo 

O Plano 
de Resíduos 
Sólidos Urbanos 
da Galiza, 
complementário ca 
español, tardará 
anos en funcionar, 
a execución das 
obras é lenta. 

separar o vidro, a cerámica e 
o metal e compactar o resto 
nuns blocas que serven para 
queimar. Isa non é reciclaxe, 
porque, ademias, o vidro, a 
cerámica e o metal sobrantes 
son empregados como recheo 
de obras". 

Por último a Xunta persegue 
construir catro vertedoiros con
trolados, que terán pouco peso 
no Plano, e unha estación ter
moeléctrica en Meirama. "Esta 
planta termoeléctrica non é 
máis que unha incineradora co 
disfrace de planta de xeración 
de enerxia -explica Xacobe 
Meléndez-, q1Je produce conta
minación. Con todo iso o que 
se fai é manipular o significado 
das palabras para maquillar un 
Plano que é agresivo co meio 
ambiente e cuxa efectividade 
non sobrepasará os 25 anos. 
Non é máis que unha trampa 
semántica". 

Mália os cálculos da adminis
tración indicaren que a planta 
termoeléctrica dará uns ingre
sos de 4.770 millóns de pese
tas e uns gastos de 937 mi
llóns ao ano, a existéncia das 
plantas de transferéncia e tra
tamento, ademais dos gastos 
de transporte, provocan que 
ao final o saldo anual do Plano 
sexa negativo, "teremos que 
pagar 1.600 pesetas por tone
lada en conceito de canon do 
lixo, e xeramos diariamente 
2.500 toneladas", denúncia 
Xacobe Meléndez. 

As cantidades antes citadas 
cómpre engadirlle os trinta mi 
millóns que custa pór en mar
cha o Plano de Residuos Sóli
dos Urbanos.+ 

de concesión e a Cotop non re
novou a posibilidade de seguir 
vertindo naquela esterqueira. 

"Non é de recibo o que di Guiña 
de que cada pau que aguante a 
sua vela", protesta Francisco 
Muñiz Abuin, concelleiro de Lim
peza, Parques, Xardins e Perso
al de Vilagarcia. O conselleiro 
Guiña transferiu aos concellos a 
responsabilidade de desfacerse 
dos seus resíduos, provocando 
unha situación idéntica á de Vi
go. "Pergúntome porque alguns 
concellos, como Ourense ou Tui, 
teñen o apoio da Xunta e a nós 
tócanos apañarnos como poida
mos", quéixase Muñiz. 

Redondela ten reducida a un dia 
a recollida de lixo, e desfaise del 
como pode. Vintenove mil habi
tantes xeran moito desperdicio. 
Vilaboa, con seis mil, non ten 
tanto problema. 

Até o pasado Sábado, en Vila
garcia recolliase diariamente o li
xo, máis para desfacerse del as 
autoridades municipais víanse na 
abriga de ir depositando os resi
duos urbanos en distintas ubica
cións non aptas para esta fun
ción. A situación era delicada, 
con trinta e tres mil persoas, é a 
terceira cidade de Pontevedra. 
Mais o Sábado os presidentes de 
25 asociacións de viciño::. reu
nianse co alcalde e 3.Cordaban 
con este solidarizarse ~ º Concello 
e ceder os terreas precisos para o 
vertedoiro. "Nestes casos a xente 
trata de evitar que vaia para a sua 

(Pasa á páxina seguinte) 



(Ven de páxina anterior) 
parróquia", explica Muñiz. 

Finalmente escolleuse a opción 
de contruir un novo vertedoiro 
en Xiabre, entre as comunida
des de montes de Cea e Bámio. 
"Será un vertedoiro controlado 
de 5.000 metros que entrará en 
funcionamento en catro ou seis 
meses, todo grácias á colabora
ción das asociacións de viciños", 
asegura Muñiz. Contado, o ver
tedoiro, cuxa construcción corre
rá a cárrego do Concello, só se
rá operativo durante tres anos, 
ao término deles as autoridades 
municipais incorporarán a Vila
garcia ao Plano de Resíduos da 
Xunta. "E non sei se chegará 
cos tres anos de funcionamento, 
para despois vencellarnos ao 
Plano da Xunta, porque non é a 
primeira vez que se incumpren 
os prazos", comenta o concellei
ro de Vilagarcia. 

AcoroP 
discrimina a 

alguns concellos e 
transférelles o 
problema do lixo. 

"Tivemos que apandar co pro
blema -protesta Muñiz-. Eu di
xéralle ao alcalde que nos pre
sentáramos en San Gaetano, xa 
veria canto tardaban en facilitar 
un novo lugar para os resíduos". 

Risco sanitário 

"Non hai vertedoiros controlados 
-asegura Xoán Carlos Pantoja, 
ecoloxista coruñés-, os lixivisia
dos (os líquidos que se decan
tan nos vertedoiros) acaban por 
se filtrar á capa freática. A putre
facción cría metano, un gas in
vernadeiro. Cada quilo de lixo en 
vinte anos xera cen litros de me
tano, e cando alcanza unha pro
porción do 5% hai carburacións 
espontáneas, entón queimanse 
os plásticos, e ao arder produ
cen dioxinas. Non hai xeito de 
apagalo con auga. Recentemen
te o vertedoiro de Bens, na Co
ruña, ardeu un mes seguido". 

Outro dos problemas cos que 
se enfrenta a administración é a 
existéncia de numerosos verte
doiros incontrolados: o 21 % do 
lixo que é xerado no Estado es
pañol vai parar a este tipo de 
esterqueiras. O risco sanitário 
non só se dá nos casos dos ver
tedoiros non controlados, ainda 
que sexa maior. 

O vertedoiro de Bens está nunha 
situación comprometida, non só 
polos incéndios, tamén porque a 
sua capacidade está esgotada, 
igual sucede ca de Choupana, 
en Compostela. Bens foi amplia
do, e agora está ao borde do co
lapso. Son as grandes cidades 
as que padecen o problema con 
maior intensidade. 

"Cómpre clausurar Bens e re
cuperar o terreo, controlar no 
posíbel o que hai debaixo, ain
da que nunca é totalmente con
trolábel asegura Xoán Carlos 
Pantoj3 1\ Coruña, antes da 
Xunta e Estado faceren os 
seus Plan, s de Resíduos,, que 
son comp lementáriros, cando 
non se talaba da íncineradora, 
deseñara un plano de, redclaxe 
que é preciso recuperar". • 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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· Redución, reutilización e reciclaxe 
O baixo nível de desen
volvimento económico, e 
por tanto de consumo , 
vencellado ao costume 
característico das socie
dades rurais de aprovei
tar todo, fixeron da Gali
za un lugar tradicional
mente libre do lixo. Can
do noutras partes do 
mundo a situación era 
afagante, o naso país 
descoñecia ese proble
ma. No momento das so
ciedades avanzadas, co
mo a norte-americana, 
comezaren a optar palas 
incineradoras, nós ainda 
non instaláramos os pri
meiros vertedoiros. Ago
ra o mundo inteiro ven de 
descobrir que queimar o 
lixo non é solución. "E é 
neste intre cando preten
den instalarnos as incine

ben avanzado. 

A redución na xeración 
de resíduos é o primeiro 
obxectivo da plataforma 
recentemente criada. 
"Compre reducir as em
balaxes asegura Xoán 
Carlos Pantoja-, os pro
dutos que nos venden 
teñen várias envolturas 
innecesárias, ainda que 
algunhas marcas , por 
razóns propagandísti
cas, xa teñan resalto es
te problema . Debería 
haberunhaleiqueregu
lase esta cuestión". Pe
ro non só aí cabe a re
dución . A educación da 
sociedade , segundo os 
ecoloxistas, debe incidir 
no descenso dos hábi
tos consumistas. 

radoras", comenta Xoán Xoán Carlos Pantoja (á esquerda) e Xacobe Meléndez eren que a reciclaxe é a aposta máis séria "A reutilización do vidro 
Carlos Pantoja, ca Colee- ªºproblema do lixo. A NOSA TERRA resulta máis doado e 
tivo de Educación Meioam- integrado na 'G niente do lixo e barato que introducir un proce-
biental, da Coruña. P 1 ata fo r m a - , al iza ten o Plano da Xun- so produtivo para facer botellas 

A alternativa que ven de ser 
posta en marcha na Europa é 

• a reciclaxe do lixo, "Galiza ten 
a oportunidade de saltar todas 
as solucións negativas para o 
meio e entrar no futuro me
diante a reciclaxe", indican na 
Coruña. 

O Plano de Resíduos da Xunta 
provocou unha resposta no ám
bito nacional, ainda que máis 
acentuada na Coruña, onde un
ha plataforma busca alternati
vas menos lesivas co meio. En 
Compostela outra plataforma 
análoga vai no mesmo camiño. 
Paseniño, en Vigo, exploran o 
mesmo roteiro. 

"A Plataforma pala redución, 
reutilización, reciclaxe e contra 
a incineración -asegura Xaco
be Meléndez, que tamén está 

busca alternati- ta unicamente con vidro roto", engade Xaco-
vas consciente a oportunidade garante unha be. "Por último estaría a reci -
de que non hai de saltar todas solución parcial claxe de materiais como o car-
un ha solución para 25 anos. tos ou o papel -explica-. As 
inmediata ao as SOIUCiÓnS Algo que, ade- matérias orgánicas irian a plan-
problema con- mais, vai supor tas de compostaxe". 
creta da inunda- negativas para o un investimento 
ción que está a moi alto e que 
producir o lixo. meio e entrar no únicamente 
Pero a Xunta f t d' t consegue redu-
tampouco ten u uro me 1an e cir o volume do 
saídas a curto a reciclaxe" lixo a un tércio 
prazo e o seu e transformar o 
plano de resí- resto en cinzas 
duos estará fun- contaminantes". 
cionando dentro 
de vários anos. 
Que podemos facer no entan
to? No mesmo tempo que a 
administración pon a andar o 
plano, tamén existe a posibili
dade de montar un sistema de 
reciclaxe que palie verdadeira
mente o problema. A reciclaxe 
evitaría o perpétuo income-

O proceso pro
posto polos ecoloxistas leva o 
seu tempo; un 20% da socie
dade responde á separación 
dos resíduos, pero até o mo
mento na Galiza non está a 
ser ensaiado con seriedade. 
Noutros lugares do Estado , 
como no País Basca, está 

Na Galiza só hai unha planta de 
compostaxe, pero hai unha forte 
demanda deste producto. Non 
teñen as mesmas facilidades o 
papel e o cartón, que teñen que 
competir nun mercado no que 
chega papel reciclado importado 
e cunha subvención á produ
ción, algo que aqui non sucede. 

"É unha alternativa posíbel e 
necesária. A rentabilidade eco
nómica está demostrada, e 
igual sucede coa rentabil idade 
social , non podemos seguir de
teriorando o meio. A incinera
ción significaria queimar recur
sos e contaminar o ceo". • 
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Q DEBATE DA CE 

O non segue a ser xoven, feminino e de esquerdas 

Os daneses votan si a Maastricht 
pero logran quedar fora da moeda única 
•M. VEIGA 

A enorme presión do 
governo e de todos os 
partidos presentes no 
parlamento lograron esta 
vez que os daneses 
tomaran postura a pral 
dun Tratado de Maastricht 
rebaixado expresamente 
para eles despois do non 
do ano pasado. Con todo, 
a marxe foi estreita. 
Semente o 56,8% votaron 
polo si. A propaganda do 
voto afirmativo superaba 
en trinta veces á do voto 
negativo e nen un só 
periódico mantiña unha 
liña proclive ao non. 

Se se pensa, como ten sinalado 
Jesus Albarracin, que "nun 80% 
do seu contido o Tratado de Ma
astricht proponse como obxetivo 
criar unha moeda .única", póde
se dar un conta de que os dane
ses, mália votar si nesta segun
da volta, teñen logrado impoñer 
algunhas condicións próprias ao 
acordo grácias ao non do ano 
pasado. O Tratado que agora 
ratificaron exclue a Dinamarca 
de participar na moeda única, 
na defensa común e na política 
xudicial e policial. 

Os que seguiron senda críticos 
co Tratado, por considerar que 
somente lle fixeran alguns re
mendos, denunciaron o peche 
de portas da televisión e un 
acrecentamento da obsesión 
polo si ainda maior que na ante
rior ocasión. "O sistema institu
cional volcouse a favor do si. 
Foi extraño que o primeiro mi
nistro Poul Schlüter non chega
ra a suxerir a conveniéncia de 
imprimir unicamente o si nas pa
peletas de voto", declara con 
irania Drude Dahlerup, destaca
da partidária do non. 

As bases 
socialdemócratas 
repetiron o non 
O Partido Socialista Popular, ve
lla escisión do Partido Socialde
mócrata e unha das duas únicas 
organizacións que na anterior 
ocasión propugnaban o non , es
ta vez pasou ao bando do si. 
Con todo, a rebeldía dos eleito
res voltouse a poñer de manifes
to. O 2 de Xuño o 70% dos vo
tantes das circunscripcións tradi
cionalmente obreiras e socialde
mócratas opúxose ao Tratado. 
Esta tendéncia reproduciuse de 
novo agora, ainda que en menor 
medida. O si foi máis contunden
te entre os varóns e entre os tra
balladores do sector privado, o 
non en cámbio tivo máis forza 
entre as mulleres e nos empre
gados do sector público. Tamén 
a mocidade foi máis proclive á 
crítica do Tratado. 

O feíto de que o non sega a aca
dar unha cota tan alta revela, se
gundo Drude Dahlerup, "o divór
cio entre o pavo e a Euro-élite". 
Esta activista a pral do non entre 
as mulleres sinala que foi distor
sionado o anceio dos daneses 

A mocidade foi a máis reácia ao Tratado. Praza de Copenhague na fotografia. 

de construir "unha Europa máis 
aberta, en lugar dunha fortaleza 
europeél'. En moitas ocasións a 
prensa extranxeira calificou aos 
daneses de "aillacionistas". 

'Maastricht 
é do século pasado' 

Cando Dinamarca dixo si á CEE 
en 1972 o nível de desemprego 
só alcanzaba o 0,9%. Nos anos 
90 este nível ascendeu ao 10-
11 %. En 1972 o déficit da balan
za de pagos era insignificante pe
ro desde aquelas multiplicouse 
por dez. A agricultura danesa be-

DINAMARCA E A CE 

Si Non Abst. 
,, 

1972 Entrada no Mercado Común 63% . 37% 

1986 Aprobación do Mercado Único 56% 44% 

1992 Tratado de Unión Europea 

1993 Tratado de Unión Europea 

neficiouse da Política Agrária Co
mún (PAC), sobretodo durante os 
anos inmediatamente posteriores 
ao ingreso na CEE. Hoxe, o nú
mero de explotacións agrárias re-

49,3% 50,7% 16,9% 

56,8% 43,2% 13,8% 
>' ' 

duciuse á metade e moitos labre
gos somente dedican ao campo 
unha parte da xornada. 

A estes antecedentes negativos 

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

Un pulso entre as organizacións 
populares e as elites 
O número de críticas ao Trata
do e sobretodo o rigor co que 
este foi estudado só é com
prensibel nun país de forte in
tegración social, menos afecta
do polo poder das élites e dos 
grandes méios de comunica
ción. Algunhas destas élites 
europeas calificaron aos movi
m en tos populares daneses 
contrários á CE de "un feixe de 
ecoloxistas, progres sen reci
clar, alguns trepas e uns can
tos idealistas". Pero non é asi. 

"O pavo danés é relativamente 
homoxéneo e está ben educa
do" observa Niels l. Meyer, un 
crítico do Tratado. Os temas 
importantes dan lugar á forma
ción de fortes movimentos po
pulares. Dun texto árido como o 
do Tratado de Unión Europea 
distribuíronse case un millón de 
exemplares para unha povoa-

ción que supera en pouco os 
cinco millóns de habitantes. O 
referendo sobre a CEE en 1972 
deu pe ao nacemento dunha 
poderosa organización denomi
nada Movimento do Povo con
tra a CEE. Os daneses sínten
se orgullosos de posuir unha 
maior proporción per . cápita de 
asociacións, clubes e grupos de 
todo tipo que outras nacións. 

Na história de Dinamarca ten 
un significado especial o poe
ta, crego e pedagogo N.F.S. 
Grundtvig quen pensaba, ao 
igual que o filósofo tamén da
nés Soren Kierkegaard, que o 
pavo non estaba preparado 
para unha democrácia nacio
nal-liberal. Grundtvig tratou de 
establecer un conceito amplo 
que fixera á democrácia máis 
viva. Para que o pavo poida 
governar debe saber compartir 

o poder igualitariamente e esa 
igualdade apréndese na esca
la. O seu maior éxito foron as 
Escalas Populares, que ofere
cian educación para adultos 
sen exames. A matéria central 
era a história, aprendida de 
forma viva e non memorística. 
A comezos do século XX as 
escalas populares converté
ronse en Escalas Obreiras, de 
aí naceu un forte movimento 
cooperativista que ainda ten 
peso na actualidade. 

Xa non hai motivo para a frase 
de Kierkegaard quen hai 150 
anos escrebeu: "Este é un pa
vo cuxa única conciéncia na
cional é o cotilleo, un pavo que 
idolatra nulidades, un povo no 
que os alumnos son xuices, os 
que deberían governar teñen 
medo e os que deberian obe
decer son imprudentes ... "+ 

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

DELMI ÁLVAREZ 

súmase agora unha crise que 
afecta a toda Europa e que, se
gundo recoñece o próprio De
lors, ten "paralizada" á Comuni
dade. "O modelo de Maastricht 
basease nun conceito de poder 
centralizado que asigna a máxi
ma prioridade ao desenvolvimen
to económico", sinala o econo
mista J.T. Ross Jackson. "Tal 
concepción, engade, correspon
de máis á época de mediados do 
século XX que ao século XXI". 
Moitos daneses consideran que 
é necesário outro modelo para 
garantir o desenvolvimento sosti
do e a conservación do méio am
biente. Roas opina tamén que a 
"estrutura centralizada era máis 
própria da guerra fria". 

Outras eivas do Tratado nas que 
en Dinamarca se insiste son a · 
falta de democrácia, a tendéncia 
á militarización através da UEO 
(da que agora Dinamarca queda 
descolgada) e o horizonte fede
ralista que seria frustrante para 
as pequenas nacións. 

O Tratado queda agora penden
te da ratificación do Reino Unido, 
pero para os daneses é ainda 
máis importante a posíbel con
fluéncia nun grupo nórdico. Un 
inquérito realizado esta semana 
mostra que os noruegos que en 
1972 rexeitaron a entrada na 
CEE seguén opoñéndose a ela. 
En distintas épocas históricas Di
namarca integrou os territórios 
de Noruega, Suécia, Normandia, 
lslándia etc. e ainda aspira a reu
nirse con eses paises nalgun tipo 
de asociación. Aos daneses non 
se lle pasa por alto que o futuro 
da CE está en discusión e que 
hoxe na própria Comisión Euro
pea fálase do modo en que po
deria funcionar unha Comunida
de con 35 membros. + 



DIAS 

• Folga do metal 
na ex RDA 

A equiparación salarial entre o 
Leste e o Oeste na Alemaña 
provocou unha taiga dos 
traballadores do sector 
metalúrxico da ex República 
Democrática. A patronal, sob 
pretexto da crise económica, 
pretendía abordar por separado 
as negociacións dos convénio 
do Leste e do Oeste. Os 
prexudicados, os traballadores 
do Leste, paralisaron o sector 
metalúrxico. Finalmente un 
achegamento de última hora 
facilitou un acordo, que 
aprazaba a equiparación real e 
salvaba a sinatura do convénio 
colectivo, ainda que dous 
estados se negaron a aceitalo. 

Os efeitos da unificación son 
perceptíbeis, o PIB está a baixar, 
e a infraestrutura do Oeste, que 
ten que financiar a recuperación 
do Leste, non está en condicións 
de garantir o seu próprio futuro.• 

• Comeza a loita 
pola presidéncia 
no Brasil 

A victória do presidencialismo 
no plebiscito monarquía ou 
república, celebrado no Brasil, e 
que non contou máis que coa 
participación da metade do 
eleitorado, significou o disparo 
de saída para a carreira 
presidencial de 1994. Os 
candidatos con máis aceptación 
son o socialista Luis lnácio 
"Lula" da Silva, do Partido dos 
Trabalhadores, e co 22% de 
intención de voto, o direitista 
alcalde de Sao Paulo, Paulo 
Mal uf, co 14% de intención de 
voto, e o social-demócrata 
Leonel Brizola, governador de 
Río de Janeiro, que ten o 10% 
dos apoios.+ 

•A esquerda 
latino-americana 
debate a sua 
identidade 

Localidade norte-americana de 
Princeton foi cenário da 
Conferéncia sobre Alternativas 
en América Latina, que serviu 
como colofón dunha série de 
reunións e seminários para 
"intentar unha nova mirada frente 
á crise global que afecta á 
rexión". A Conferéncia contou 
coa preséncia dalguns dos máis 
sobranceiros líderes da esquerda 
latino-americana. O feíto de 
celebrar esta reunión nos 
Estados Unidos foi destacado por 
alguns dos presentes, como o 
comandante Joaquín Villalobos, 
do FMLN salvadoreño, como 
unha nova orientación na sua 
relación cos EEUU. Villalobos 
dixo "xa é hora de rematar co ~ 
panfleto anti-imperialista e tomar ~ 
ao tauro ianqui polos seus 9 
cornos, se cómpre ir talar con ~ 

XOSE LOIS 

HAAST~iCMT? 

•Os PNNs en 
folga pola 
estabilidade no 
emprego 

A folga convocada entre os 
profesores non numerários, e 
que está a ser secundada polo 
70% dos afectados, vai camiño 
do cumprir o quinto día ao longo 

deste mes, xa que se está a 
realizar de xeito intermitente. O 
folguistas intensificarán as suas 
protestas até fin de curso para 
acadar estabilidade no emprego 
e para conseguir que sexa 
aclarada a situación na que se 
atopa o sector, mentres 
denúncian o siléncio total que 
se está a producir fronte a esta 
protesta e a negativa da Xunta 
de entrevistarse cos seus 
representantes.• 

•Folga de 
esribadores e 
de transportes 

O Martes 18, os 
trablladores 
portuários galegas 
secundaron 
maoritariamente a 
chamada á folga 
feita palas tres 
centrais sindicais, 
CCOO, CIG e UGT. 
O paro coincidía 
cunha folga en todo 
o Estado, e estaba 
formulado en función 
dunhatáboa 
reivindicativa que 
incluía o 
mantenimento dos 
pastos de traballo, o 
estabelecimento de 
planos de formación 
para garantir o nível 
de competitividade, a 
participación sindical 
nos órganos de 
direción e que o 
desenvolvimento da 
Leí de Partos 
garanta a xestión 
direita dos partos por 
parte da 
administración 
pública. 

Por outra banda, o 
transporte de 
viaxeiros por estrada 
nas comarcas de 
Pontevedra sofreu 
unha paralisación 
total debido á 
xornada de folga 
celebrada o Martes 
18, convocada polos 
tres sindicatos como 
medida de presión 
para tentar asinar o 
convénio colectivo 
deste ano.• 

• López Veiga pede a revisión do Tratado de 
Adhesión á CE 

O Tratado de Adhesión do Estado español á CE supuso unha discriminación da pesca gale
ga, que contou cunhas cláusulas que limitaban severamente a expansión do sector pesquei
ro galega e provocaron "unha penalización intolerábel da economía" galega durante sete 
anos. Esta opinión, expresada polo Conselleiro de Pesca, Henrique López Veiga, serviu á 
Xunta para solicitar, no parlamento, por boca deste conselleiro, a revisión do Tratado de Ad
hesión á CE. 

Segundo López Veiga a Acta Unica e o Tratado de Maastricht significan a prática deroga
ción das cláusulas discriminatórias até o ano 2002. Esta circunstáncia poderia permitir in
cluir á pesca no proceso de revisión do Tratado, que se producirá até o 96, seundo o Con
selleiro. Nese marco, Galiza teria que solicitar a equiparación do réxime pesqueiro do 
Estado ao resto da Europa. Para o conselleiro, a revisión da política comunitária non teria 
sentido sen a eliminación das discriminacións que padece a pesca. 

Frente a posíbel oposición de Bruxelas á revisión do tratado en matéria pesqueira, o conse
lleiro de Pesca propuxo que o Estado español faga uso da capacidade de veto para impedir 
a entrada de Noruega na CE de non aceitarse a solicitude galega. 

A oposición do PSOE no parlamento manifestouse favorábel a aproveitar as posibilidades que 
o proceso de revisión do Tratado oferece e CG acusou ao conselleiro de tomar prestado o pro-

grama do BNG 
nesta matéria, 
pois un dos prin-

a: 
eles a Washington, vaise". • ~ ~~~ 

ci pai s pontos 
programáticos 
da frente na ac
tual idade é pre
cisamente a re
visión do tratado 
da CEE como 
única fórmula 
para salvar os 
sectores produc
tivos galegas. 
Asi, no mesmo 
debate o BNG 
tamén solicitou a 
inclusión das 
cuotas lácteas, o 
naval e a siderú
x i a no proceso 
revisor, seguindo 
a lóxica esgrimi
da polo conse
lleiro. + 

• Francisco Rodríguez 
absolto de ultraxe á 
bandeira española 

Considerandos como que "pode percebirse 
con claridade a pública expresión dunha idea 

· ou atitude política de signo nacionalista ou 
independentista, que debe ser en todo caso 
amparada na sua libre manifestación ou difu
sión como idea ou opinión discrepante, mes
mo frente á Constitución" foron incluidos na 
sentencia absolutória dictada pala sá segun
da da Audiéncia da Coruña a favor do pri
mei ro da lista polo BNG ao Congreso por 
Pontevedra, Francisco Rodríguez, que tora 
acusado -e agora absolto- de ultraxe á ban
deira española. A senténcia non considera 
responsábel ao acusado "ao non terse acre
ditado plenamente a autoría ou participación 
indireita ou voluntária do mesmo". Francisco 
Rodríguez tivera que pasar xa máis de mes 
e médio na cadea de A Coruña despois de 
ser condenado por esta causa pola Audién
cia Provincial, condena que ratificou o supre
mo. lnterposto recurso ante o Tribunal Cons
titucional aceitou a casación e mandou 
celebrar en A Coruña un novo xuício . No an
terior proceso non taran tidas en canta as 
declaracións dos testigos nacionalistas polo 
feíto de selo, afirmandose que a ideaoloxia 
nacionalista e os seus actos privaban de ra
zón. A actual senténcia rebate estes presu
postos inxuriosos. • 

• Sartorius mira cara 
o PSOE 

O renovador de IU, Nicolás Sartorius, ven de 
declarar que é preciso un pacto post-eleitoral 
entre a sua forza e o PSOE, mentres o coor
denador xeral da coalición , Julio Anguita, re
cordou que a sua forza non contempla esta 
posibilidade nestes momentos. Sartorius, po
rén, estima que debe chegarse a ese acor
de, se ben matizou que este terá que ir 
acompañado dun cámbio na política do 
PSOE.+ 

• López Ocaña 
condenado polo 
asasinato de 
Santi Brouard 

A Audiéncia de Bilbo condenou a Rafael Ló
pez Ocaña a trinta e tres e un día de prisión 
maior polo asasinato do médico e dirixente 
de HB Santiago Brouard, acorrido o 20 de 
Novembro de 1984. A pena desglósanse en 
27 anos de prisión maior por asasinato e 
seis anos e un día de prisión maior por te 
néncia ilícita de armas, ademais, deberá pa
gar 40 millóns de pesetas á familia de 
Brouard en conceito de indemnización. O tri 
bunal que condenou a López Ocaña obser
vou intencionalidade política na acción delic
tiva, e absolveu a José Rodríguez Díaz , o 
Francés, que estaba acusado de coopera
ción necesária e complicidade no asasinato. 
O francés foi condenado a oito anos de pri
sión maior por tenéncia ilícita de armas. A 
acusación particular, exercida polo avogado 
Txema Montero, mostrou satisfacción pala 
condena de López Ocaña e disconformidade 
pala absolución do Francés, anunciando que 
poderia recorrir a senténcia deste último.+ 

•O Pilotes Posada sube 
á División de Honra 
do balonmán 

Na fase de ascenso, o Pilotes Posada, an
tes Octávio, conseguiu o pasado Domingo 
en Lean, contra o Tres de Maio de Tenerife, 
os puntos precisos para ascenderá División 
de Honra do balonmán. Con esta victória, 
agardada durante 15 anos, Ponetevedra 
contará , na seguinte tempada, con duas 
equipas na División de Honra, o Pilotes Po-
sada e o Teucro.• · 
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ALIZA E M NDO 
DEVALAR ECONÓMICO 

Na pasada semana 
coincidian tres notícias 
económicas: a perda de 
valor da moeda, 
o crecemento do 
desemprego, segundo 
o lnquérito da 
Povoación Activa, e 
o mantenimento da 
inflación. A devaluación 
da peseta benefícia a 
unha economia 
produtora como a 
galega, pero chega 
demasiado tarde, cando 
esta ten xa roto o 
espiñazo. 
O mantenimento dunha 
peseta inflada 
artificialmente foi causa 
de desventaxa dos 
produtos galegos frente 
aos importados. Moitas 
empresas, caso das 
lácteas, deran xa en 
quebra. 

O paro en Galiza medrou a un ritmo tres ve~es máis rápido que no resto do Estado. Citroen é unha das factorías que reduciron emprego. ANXO IGLESIAS 

Toca pagar a factura dos luxas dos oitenta 

A devaluación da peseta chega tarde 
para as empresas galegas 
•M.V. 

O fracaso da política económi
ca abandeira por Solchaga é o 
mesmo que aferrolla a Europa. 
A factura do monetarismo dog
mático comeza a pagarse con 
desemprego, inflación, pero so
bre todo con recesión e índices 
de crecemento cero. A Unión 
Monetária e o Banco Central 
europeos, eixos do Tratado de 
Maastricht, encentran sérios in
convenientes ao seu paso. A li
bra e a lira encóntranse xa fara 
do Sistema Monetário Europeo 
(SME). 

As sucesivas devaluacións leva
das a cabo nos últimos meses, 
que rebaixaron o valor da pese
ta nun 25%, dan fe da situación 
irreal na que se encontraba a 
moeda española. A sua sobre
valoración foi un engado para 
os capitais exteriores, polo xeral 
especulativos, e serviu para su
fragar parte dos gastos do Esta-

do nos dous últimos anos. Con 
cargo ao deficit público realizá
ronse os actos emblemáticos de 
Barcelona, Madrid e Sevilla e as 
obras de infraestruturas, nome
adamente no triángulo medite
rráneo. As vacas gordas, tradu
cidas en salários e comisións 
elevadas para unha minoría so
cial, reflexáronse nos veículos 
de importación, nos viaxes ca
ros e neutros gastos supérfluos. 
A fortaleza da peseta abaratou 
os viaxes a Turquia e ao Nepal 
e puxo a disposición dunha cla
se social a tecnoloxia alemana 
de BMW e Daimler-Benz. 

O précio da sobrevaloración pa
gouno o norte da península, es
pecialmente produtor e non 
compensado en toda a década 
con obras de infraestrutura co
mo si o foi Andalucía ou o Le
vante. A primeira en dar en 
quebra foi a economia máis fe
ble, a galega. A pesca, os aste
leiros, derivados lácteos etc. 

non poideron competir coas im
portación s. Moitas empresas 
galegas sofriron o abato econó
mico para acabar pechando 
nunha caida en dominó que sen 
embargo non preocupou aos 
rectores económicos. Só cando 
a crise se extendeu por toda a 
cornisa cantábrica e sobretodo 

'Toca pagar a 
factura das viaxes 
a Turquia e do 
BMWde 
importación'. 

cando afectou á economia cata
lana, tamén produtora, o cám
bio de política comezou a ser 
considerado. 

O PP coincide 
na estratéxia 

Segundo o Partido Popular a 
economía española ten o futuro 
hipotecado por vários anos. 
Contado, o partido de Aznar en 
nengun caso manifestou a ne
cesidade de modificar os eixos 
da política económica que, nas 
suas liñas xerais, foi sempre 
avalada. Portavoces do PP ma
nifestaron recentemente que de 
gañar o seu partido a peseta 
non sairia do Sistema Monetário 
Europeo, o cal condea á moeda 
española a seguir as directrices 
marcadas pala comunidade. 
Non é o caso da lira e da libra 
que agora fluctuan libremente, 
segundo o mercado, o que lles 
permite manter un nível axeita
do á reaUdade. Aznar parece 

crer, como González, que o má
ximo compromiso de España 
coa CE garantirá a chegada de 
fondos de coesión e a conver
xéncia. Estase a demostrar, po
la contra, que Alemaña, contri
buinte principal do orzamento 
comunitário, non está disposta a 
apoiar a ninguén mentres dure a 
sua aguda crise interna. 

A crise económica pon tamén 
en cuestión os plans de infraes
truturas que, na sua segunda fa
se, recaerian en parte sobre Ga
liza. O governo central non pode 
contraer máis débeda pública e 
os capitais exteriores non fian 
da economia española. Ainda 
que a contración económica re
percutirá sobre toda a socieda
de, o esforzo principal ha recair 
sobre o sector produtivo e polo 
tanto sobre os traballadores, 
afectados xa nos últimos anos 
pala desregulación laboral e po
la conseguinte precarización do 
emprego.+ 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Anxos Paz Garcia, Nine 
'No BNG hai moitas sensibilidades distintas, 
lnzar será un ha máis' 
•M.V. 

O pasado 11 de Maio 
lnzare o BNG 
aprobaron o protocolo 
que integra a esta 
organización na frente 
nacionalista. Anxos Paz 
é unha das asinantes 
do acordo. "Entramos, 
sinala, porque o Bloque 
é a organización máis 
dinámica deste país e 
tampouco habia razóns 
que o impedisen". lnzar 
manterá a sua 
persoalidade dentro do 
Bloque, como xa 
sucede con outros 
colectivos. 

Porque decidiron entrar no 
BNG? 

Ten habidó moitas coincidéncias 
desde hai dez ou quince anos. 
Serva como referéncia o voto ne
gativo á constitución e ao estatu
to. Tamén é certo que houbo di
feréncias. En todo caso, non é 
unha decisión súbita. É un tema 
que xa no MCG (unha das orga
nizacións que formaron lnzar, 
xunto coa LCR) se tiña discutido, 
ainda que nunca se chegara ao 
acordo suficiente. Tamén influiu 
que o Bloque se tora convertindo 
nunha organización máis plural. 
Isa abriu a posibilidade de traba
llar na forza política que repre
senta aos sectores máis dinámi
cos do país. A verdade é que non 
habia razóns para non entrar. 

lnzar ten a sua orixe na cultu
ra da esquerda estatal. Como 
se interpreta esa evolución? 

As orixes están nunha vizosa 
mestura de grupos da esquerda 
moitos dos cales desapareceron 
despois da transición. Pero 
hoxe existen outras sensibilida
des. Eu, mesmo pala miña ida
de, non proveño do troskismo, 
maoismo ou toda esa morea de 
ideoloxias. Agora confluen ou
tras tradicións, como pode ser a 
cristian. Se de algo nos pode
mos sentir orgullosos é de ter 
espurgado nas nasas orixes 
quedándonos co máis aceitabel 
e abrindo os olios a outras ex
periéncias. A nasa visión do 
mundo resulta agora máis com
plexa e problemática. Antes ha
bia un puzzle prefigurado, có
modo, pero que traia grandes 
desventaxas cara o futuro . Pois 
ben, algo do que máis ternos 
aprendido é dos procesos de 
emancipación nacional. 

Alguns dos campos máis tra
ballados por lnzar son o femi
nismo e o antimilitarismo. 
Que receptividade encontra
ron a estes temas no BNG? 

Existe sensibilidade e mesmo 
curiosidade por saber que deba
tes se poden xerar. Nun recente 
acto de precampaña, tanto o re-

presentante de Galiza Nova 
como Xosé M. Beiras, talaron da 
inclusión de temas delicados 
que unha grande parte da socie
dade non ten asumidos, como a 
reivindicación do aborto libre e 
gratuito ou a liberdade de opción 
sexual para as persoas. Neste 
momento hai tres insumisos que 
teñen cargos públicos dentro do 
BNG. lso non é de agora mes
mo, senón froito de experiécias 
compartidas desde hai anos. 

Pluralidade 

Non teñen medo a encontrarse 
dentro do BNG con que a plu
ralidade é menor do que se di? 

Cremas que o BNG é democráti
co e que nel caben as discrepán
cias. Outra causa é que as orga
nizacións que forman parte del 
teñan vontade de procurar as 
coincidéncias e non de afondar 
nesas discrepáncias. Os tempos 
tamén cambiaron e a política é 
complicada de por si. As cousas 
están mal abando como para 
que haxa sectarismos. 

A política hoxe necesita apa
ratos grandes, a preséncia 
institucional marca ás forzas 
políticas. Non pode iso acabar 
por envolvelos nunha dinámi
ca que non é a de lnzar? 

O naso papel primordial dentro 
do BNG non será ese e non por
que despreciemos o terreo elei
toral, de feito estamos traballan
do nesta campaña como cal
quera, senón porque as virtudes 
que teñamos están neutros ei
dos. Podemos ter máis que ver 
coa dinamización de base que é 
outra vertente do Bloque. 

Como será a convivéncia co 
PNG, que non é unha forza 

de esquerdas? 

Dentro da própria esquerda na
cionalista, ten habido grandes dife
réncias. E dicer que non é so a te
o ria, senón tamén a práctica a 
que define a situación. Neste 
caso pode ser que, senón na ide
oloxia, si na realidade haxa coin
cidé n ci as . Dentro do BNG hai 
moitas sensibilidades e iso non 
ten porque ser un problema, sem
pre que se poida talar con tranqui
lidade. Ao cabo, todos comparti
mos o mesmo proxecto, ainda 
que seña desde outro ponto de 
vista. As organizacións tamén 
cambian, porque cámbia a reali
dade e porque é posibel aprender 
dos outros. Non se pode talar de 
posturas definitivas. 

Alguns militantes de lnzar 
son membros de CCOO. Vano 
seguir sendo? 

O BNG non nos dixo onde tiña
mos que traballar. Hai xente nos 
sindicatos nacionalistas e al
guns están desde hai anos en 
CCOO. Non lle vexo problema a 
iso, sobre todo porque deixalo 
non seria entendido por moitos 
compañeiros do sindicato . Hai 
que traballar onde exista xente 
con gañas de facer cousas. Ta
inén as próprias CCOO teñen 
cambiado nos últimos anos. 

Como se plantean estas elei
cións? 

Nunca houbo unha voz que rei
vindicase os intereses galegas 
en Madrid e é moi importante 
conseguilo agora. Polo demais 
está xa todo visto, é a guerra 
entre o mao e o pior. Non teñen 
diferéncias entre si , nen ten por
que habelas, porque non queren 
modificar nada, senón perpe
tuarse tal e como están.+ 

~ 
Iugoslávia, 
fracaso de Europa 
"Os governos da CE non son quen de atapar remedi.os á gu~rra 
de lugoslávia, ainda que se trata dun confllto que va1 determinar 
a moral e o futuro xeo-político da sociedade europea", escrebe 
William Pfaf no Los ANGELES TIMEs do 1 O de Maio. "Abraia e 
preocupa que os estados de Europa occidental que taran os 
máis poderosos e dinámicos do mundo hai cincuenta anos 
sexan incapaces hoxe de mirar polos seus intereses 
fundamentais, nen como estados inidividuais nen como 
colectivo. Nesta guerra os governos de Europa mostraron que 
non poden tomar unha d~~isión de al_cance sen volve_r a ~i,sta 
aos Estados Unidos. Pollt1camente, f1xeron unha abd1cac1on 
política completa. E Norteamérica non fixo outra causa que 
racionalizar a sua própria falla de vontade para compensar o 
fracaso europeu. Se os europeus non tratan o seu pr?prio 
problema con lugoslávia, é léxico que os Estados Unidos non 
queran intervir. A guerra é asunto europeue o .futuro de Europa 
vai estar condicionado polo que non se deu fe1to. ( .. . )As 
enerxias de Europa occidental concentráronse despois da 11 
Guerra Mundial nunha febril reconstrucción das economias e do 
nível tecnolóxico de cada país. Unha Europa unificada miraría 
pota política exterior continental pero a unificación non dá 
avanzado. A iniciativa de Maastncht fracasou e mesmo que se 
dese logrado agora unha aprobación xeral, seria un xesto 
carente de valor." 

As línguas non son barreira 
en Europa 
"Non é certo que un producto (cultural) dun país non poda 
funcionar a causa das barreiras culturais. Chegamos a esa 
conclusión", explica Holde Lhoest, directora do programa Media 
nunha entrevista que inclue FuNDESCo (revista das Fundación 
para o Desenvolvemento da Función Social das 
Comunicacións). "Segundo a nasa experiéncia, productos cun 
selo nacional Moi marcado tiveron éxito neutros paises do 
mercado europeu. Por exemplo, unha recente película belga, 
coprodución internacional, que ten un contido surreal ista e 
específicamente belga na sua ambientación. Distribuéuse en 
catorce paises e a causa do seu éxito, pr~ctic~m~~t~ total , , 
demostrou que é posíbel vencer as barreiras hngu1st1cas e que e 
un produto nidiamente nacional que pode ter unha excelente 
acollida en Europa". A pregunta de que atrancos está a atapar o 
programa Media que apoia o plurilinguismo, Holde Lhoest, 
retírese á propriedade dos meios de distribución. "A CE produce 
anualmente 500 películas, as mesmas que filma Estados 
Unidos, pero só 200 chegan aos cines", do mes de Abril. "lsto é 
asi porque o seitor da distribución está nas mans dos 
norteamericanos e porque as películas non se dan axeitado aos 
gostos do público". 

Historia de Pepito el Flecha 
Non hai moito tempo que rulou polo concello un tebeo titulado 
Pepito el Flecha e nel viñan caricaturizados persoeiros tan 
famosos coma o señor alcalde (protagonista da história) ou o 
señor Freijeiro e o concelleiro Domínguez", canta a revista 
FALADEIRA de Ponteareas no seu número de Maio. "O tebeo 

ti vera 
grande 
éxito e 
axiña 
rematouse. 
Xa hai 
quen di 
que vai sair 
un ha 
segunda 
edición 
para 
disfroite 
dos que 
non o 
leran. ( ... ) 
Na primeira 
entrega 
aparecia 
un tal 
Pepito el 
Flecha, 
señor 

destas terras, que iluminado polo espírito de Franco e pota 
benzón de don. Henrique tentaba facer unha grande cidade de 
cemento sen verde, chea de lixo e cuns viciños que non deran 
lata. No final da história vese unha grande manifestación de 
xoves que non poden aturar estes abusos e vese tamén o bufón 
do reino despreciando a todo aquil que non achante. Agardamas 
impacentes a continuación da história".• 
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RECONVERSIÓN AGRÁRIA 

Baixou no mes de Marzo 5 pesetas en litro 

Os gandeiros reclaman un prezo xusto para 
o leite 
•B.LAXE 

O 19 de Maio concentráronse 
diante de Raxoi uns douscentos 
representantes dos gandeiros 
galegas para mostrar a sua pro
testa pala baixada dos prezos 
do leite ao productor, que, no 
mes de Marzo, foi de 5 pesetas 
en litro como média. A concen
tración estaba convocada polo 
Sindicato Labrego Galega e a 
Unión Sindical Agrária. 

Ante o desacorde entre produc
tores e empresas lácteas sobre 
o prezo do leite na Mesa do Lei
te celebrada a pasada semana, 
o sindicato Labrego Galega, de
cid i u convocar para o 19 de 
Maio unha concentración de re
presentantes do sector en Com
postela para esixir uns prezos 
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no pago do leite aos gandeiros. • 
Tamén reclamaron a posta en 
marcha "dunha vez e por todas 
do Grupo Lácteo Galego, como 
garantia de que se recolla, se 
transforme e se venda nos mer
cados tradicionais toda a nosa 
produción". 

Precisamente a promulgación 
dunha lexislación que garante a 
recollida, prezo mínimo rendíbel 
e garantia de cobro , foi outra 
das demandas dos concentra
dos, asi como a posta en mar
cha dunha interprofisional do 
sector, demandas que xa son 
vellas no sector e que ainda non 
se viran cumplidas, pésie á ob-
viedade da maioria. Os sindicatos labregos anúncian novas mobilizacións contra as cuotas. 

Prezo xusto 

A demanda dun prezo xusto pa
ra o litro de leite ven dada pala 
decisión das empresas lácteas 
de fixar o prezo base en 35 pe
setas, para o de maior calidade, 
mentres os demais tipos terian 
·Jn prezo de 34 e 32 pesetas/li
:ro, respeitivamente. Este esti
péndio é, precisamente , o que 
contemplaba a Xunta na cria
ción do non nato Instituto Lácteo 

~ELTA A ESPAÑA 

Galego, como prezo rendíbel , 
no camiño do abandono de 80 
mil explotacións. Lídia Senra, 
portavoz do SLG-CC.LL, per
guntábase en Compostela, co
mo "a Xunta seria capaz de fa
cer rendíbel o leite a ese prezo 
que non paga custes?". 

Até agora as empresas lácteas 
viñan pagando unha prima pala 
calidade bacteriolóxica que ha
bia que sumarlla ao prezo ba
se . Agora as indústrias anula-

ron unilateralmente esa prima, 
ainda que o prezo siga seme
llante, pero engadíndolle base 
primas por conceptos arbitrá
rios e suxbectivos , como o vo
lume, "polo que llos pagarán en 
canto queiran e a quen queiran, 
semellando un subterfúxio para 
manter os prezos até que pa
sen as eleicións", afirma a por
tavoz do SLG-CC.LL. 

Os gandeiros tamén demandan 
que a calidade se fixe en fun-

ción dos consumidores e non 
do interese das agro-indústrias. 
"Non sei porque nos ternos que 
producir un leite que teña bas
tante máis graxa e proteinas 
que o que venden lago aos con
sumid o res , se queren facer 
manteiga coa graxa e queixo 
cos proteinas que nos paguen 
esa calidade. O leite galega é 
de gran calidade", afirma Lídia 
Senra. "Agora, semella que o 
labotatório lácteo, construido 
para cuantificar estas porcenta-

Fraga e Portomeñe perseguiron a cámara entre o escaso público 

Final ciclista nun monte pelado 
•G. VILAS 

O remate da presente edición 
da Vuelta a España, sufragada 
en boa parte pela Xunta da Gali
za para promocionar o Xaco
beo, puxo de manifesto o des
mesurado da operación publici
tária en relación á promoción 
acadada. A guinda foi a decisión 
das autoridades galegas de re
matar a proba no Monte do Go
zo en troques de no Santiago 
monumental, un final decidido a 
última hora e que foi criticado 
por todos os comentaristas, po
los afeizoados e polo mesmo 
Rominger, quen dicia preferir a 
edición do ano pasado porque 
nesta "habia un final moi feo e 
sen o calor da xente". 

O que escapa a un mínimo sen
so comun é que na "Vuelta" sub-

vencionada para promocionar 
Santiago, e que por iso excep
cionalmente rematou ali, a cida
de xacobeo non apareceu por 
nengun lado da transmisión tele
visiva. Apareceron as entradas 
que a circunvalan e o pelado 
Monte do Gozo, onde por certo 
o público apenas podia ver nada 
polo deficiente deseño do trace
xado, pero nen traza das torres 
catedralícias, da porta santa ou 
de calquer outra imaxe da cida
de. Como dicia un comentarista 
deportivo foráneo, que coma ou
tros non se explicaba a exclu
sión deses elementos da chega
da da etapa, "o Monte do Gozo 
é onde paraban os peregrinos, 
pero facíano para divisar as to
rres recortadas da catedral, que 
era o seu fin último". Pero as au
toridades galegas decidiron final
mente tomar a parte polo todo, 

dar publicidade ao seu monte 
pelado e excluir o obxecto real 
do investimento publicitário. 

Os que si se afanaban por facer
se visíbeis eran os mandatários 
da Xunta. Portomeñe e Fraga 
movíanse no pódio coma xoga
dores de baloncesto que queren 
"gañar a posición": un pasiño pa
ra adiante, un arrimarse ao ciclis
ta premiado. Os citados, con Xo
án Fernández en segundo termo, 
non escatimaron este tipo de mo
vimentos estratéxicos con tal de, 
literalmente, sair na foto e na 
pantalla, ainda que só o fixeron 
como imaxe de fondo mentres os 
comentários televisivos discorrian 
por outros temas e entrevistas. 

Asi o público de toda España, 
suponse que o principal destina
tário potencial do investimento 

público galego na organización 
da Vuelta, só pudo identificar o 
"Xacobeo" famoso cun monte 
desarborado, cun elefantiásico 
pelegrín mal inflado e cun "pa
trón" que, fixándose ben, non 
era "o das Españas" ou apósto
lo, senón o da Galiza, ou da sua 
Xunta. A quen moitos atoparian 
máis vello do que recordaban, 
mentres se esforzaba por acari
ñar á tilla de Rominger, aquela 
que chorou o ano pasado ao ver 
ao Pelegrín inflábel. 

Por se o despropósito publicitário 
far pouco, a Xunta ainda investiu 
máis na promoción xacobea, nun 
gasto que cando menos haberia 
que calificar de redundante e po
lo tanto inecesário. Se na "Vuel
ta" todas as pancartas, anúncios 
prévios, maillots de líder, etc., le
vaban a inscrición "Xacobeo" , 
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ANXO IGLESIAS 

xes, non ten función". 

O Sindicato Labrego Galego e a 
Unión Sindical Agrária afirmaron 
que van contestar "a esta nova 
agresión", deixando claro que a 
concentración do dia 19 só foi un 
primeiro paso na loita por un pre
zo mínimo de garantia, anuncian
do que "se fai falla voltaremos a 
paralizar o país cos tractores, 
non irnos consentir que nos dei
xen sen futuro, que arruinen ou
tro sector productivo do país".+ 

ainda habia quen subvencionar a 
unha equipa para que levase o 
nome de Kelme-Xacobeo. Pero 
case nunca ninguén pronunciaba 
o segundo nome (apenas visíbel 
nas camisetas) ao referirse á 
equipa de Pino. Unha formación, 
ademais, que só contaba coa 
presenza testemuñal dun galego, 
e que por riba tivo unha actua
ción bordeando o fracaso, co 
que o rendimento publicitário foi 
case nulo. Claro que pouco im
porta, pois o patrocinador era o 
"Xacobeo", léase o contribuinte 
galega, e ese semellaba, en moi
tos casos, pouco preocupado ou 
acaso ignorante destas circuns
táncias, axitando ao paso dos 
corredores as bandeiras que a 
Xunta repartía para animar e 
que, como non, levaban a ben vi
síbel e preeleitoral lenda de 
"Xunta".+ 



ESTAMPAS DA XENOFÓBIA EUROPEA 

Walter Vargas, 
xornalista arxentino 
aclarouse ao chegar a 
Basilea. Ao protestar 
por un denigrante 
interrogatório o 
funcionário espetoulle 
"Aguántate por ser 
sudamericano. 
Arxentino ou boliviano 
sodés sinónimo de 
droga e cocaina". No 
aeroporto de Milán ou 
de. Barajas; no porto 
de Dover ou nunha 
estación de 
Hamburgo, 
latinoamericanos, 
africanos e árabes 
son sempre 
sospeitosos para os 
encarregados de 
inmigración. 

As fronteiras europeas blíndanse contra a presenza de imigrantes. Na foto un grupo de estudantes latino-americanos nunha rua de Colónia. ANXO IGLESIAS 

Turistas e intelectuais latino-americanos 
pasan horas en rexistos nos aeroportos e alguns son expulsados 

Aterrizar contra un muro 
•PATRICIA GRINBERG/BUENOS AIRES 

A onda xenofóbica que percorre 
a Europa non é unha pantasma, 
senón unha realidade tan tanxí
bel como a negativa dun consu
lado a outorgar unha simples 
visa de tránsito a un turista su
damericano, a groseria de fun
cionários policiais e de Inmigra
ción e a penetración das políti
cas anti-inmigratórias nas atitu
des da cidadania. 

Caeu o Muro de Berlin. O ano 
pasado Europa celebrou o 
Quinto Centenário da conquista 
de América con innumerábeis 
exposicións, feiras e festivais de 
arte latinoamericano. Na primei
ra metade deste século, millei
ros de europeus chegaron a es
tas costas na procura de paz, 
pan e traballo. Os seus netos 
atravesan hoxe o Atlántico no 
senso inverso, fuxindo da crise 
económica ou en plan turístico, 
Moitos soñan con coñecer a ig
nota vila ou aldea galega ou 
piamontesa onde naceron os 
seus avós. Cando voltan, con
tan a sua emoción ao atapar no 
Rexisto Civil do povo as suas 
pegadas familiares e até algun 
parente lonxano que case sem
pre os recebe con cariño. Pero 
hai, ademais, outras histórias .... 

Comeza o manoseo 

No aeroporto de Malpensa (Mi
lán), funcionários de Migracións 
separan da fila destinada a ca
rimbar o pasaporte a africanos, 
latinos e árabes. No meu caso 
fun derivada a unha pequena 
oficina onde un funcionário de 
civil someteume a un interroga
tório dunha hora e média de du
ración. As perguntas apontaban 
a descobrer (sábese que todo 
interrogatório policial, máis que 

procurar información, busca de
mostrar unha hipótese) que a 
arxentina en cuestión non che
gaba só a cursar un seminário 
de Xornalismo e facer turismo, 
senón co oculto obxectivo de se 
radicar na ltália. A iso seguiulle 
a coidadosa revisión da equipa
xe, que incluiu o acto de cheirar 
afanosamente o sucre impalpe
xábel dos alfajores (pasteis dó
ces) que levaba de agasallo. 

En Barajas (Madrid), as cousas 
son máis ordenadas: existe 
unha fileira "Para cidadáns da 
CEE" e unha segunda para os 
outros. Walter Vargas, xornalis
ta da axéncia de notícias arxen
tina DYN e psicólogo social, 
canta ter experimentado un inte
rrogatório semellante ao descri
to anteriormente. Ao parecer, ao 
funcionário non lle satisfaceu a 
primeira resposta. A pergunta "A 
que ven?" el retrucou, simples
mente, "A coñecer a terra dos 
meus avós''. As duas horas, es
gotada a canta de perguntas e a 
revisión da equipaxe, seláronlle 
o pasaporte e guindáronllo de 
maos modos sobre o mostrador, 
prévia comprobación da sua sol
véncia en dólares e travellers 
cheques. 

Tivo mellor sorte, contado, que 
unha brasileira que chegaba a 
se reunir co seu mozo. Ela non 
puido amosar unha cantidade 
de cartos considerada respeitá
bel e foi remitida de volta o mes
mo dia, apesar dos intentos do 
noivo, quen explicou a Migra
cións que el se facia cárrego da 
sua estadía. 

Benvido 
ao Primeiro Mundo 
la trio na estación do ferrocarril 
de Hamburgo. Era meianoite e o 

tren a Milán saia ás cinco. Susa
na prendeu un pitillo e non se 
molestou cando un punki se 
acercou a lle pedir un. Conver
saron un intre en alemán e el in
teirouse que ela era arxentina, 
xornalista, e que traballaba des
de habia cinco anos na Europa 
para unha axéncia internacional 
de notícias. Ao pouco o xoven 
voltou con tres amigos que lle 
roubaron a maleta, o abrigo e lle 
quebraron unha costela. Susana 
Teruel, actualmente na redac
ción de Rádio La Red, en Bue
nos Aires, acudiu aos policias 
da estación. "Nen sequer me 
ofereceron ¡:>rimeiros auxílios, 
pedíronme os documentos e 
cun fastiado "ah, sudamericana" 
comezaron a me interrogar 
como se eu fose a delincuente e 
non a vítima". 

Ricardo, un profesor boliviano 

Son lexión os 
sudamericanos 
devoltos coma un 
embrullo por non 
abondar os dólares 
que traen ou non 
lle gastar a cor da 
pelaos 
funcionários de 
migración. 

de história, nunca imaxinou que 
as suas vacacóns do 92 -estuda 
na Universidade de Bologna
comezaria cun episódio como o 
que enfrentou nun cámping das 
praias do Adriático, próximas a 
Ravenna. Cando entraba coa 
sua mochila, perguntou ao pri
meiro turista que atopou onde 
estaba a oficina de administra
ción. O interpelado, un italiano 
de meia idade, expulsouno aos 
berros, dicíndolle que non que
ria ali persoas da sua cor . De 
entre as dúcias de camnpistas 
que contemplaron a cena, nen
gun abriu a boca. 

Consulado francés en Milán. 
Uns cinco meses atrás, quen 
isto escrebe apresentouse nesa 
oficina para solicitar unha visa 
de turista. Un empregado de 
ollar perscrutador recibiu os do
cumentos, tatos, credenciais de 
xornalista e unha nota do Con
sulado arxentino nesa cidade, 
que acreditaba a identidade e 
profisión da portadora. O funcio
nário explicou en francés que 
debia telegrafar á embaixada en 
Buenos Aires para averiguar por 
que o trámite non tiña sido reali
zado ali. Pediu tamén referén
cias en Milán e en Paris. Fóron-
11 e dadas e mesmo Lysiane 
Baudu, xornalista dun diuário 
parisino especializado en Eco
nomia, telefonou ao Consulado 
para acreditar que a colega se 
aloxaria na sua casa. Finalmen
te, e con excusas banais , non 
só se negou á solicitante a visa 
corrente de turista, senón tamén 
unha de tránsito, requisito indis
pensábel para viaxar a España 
por tren, atravesando território 
francés. 

Os arxentinos non precisan visa 
para ingresar a ltália pero a le
xislación peninsuar dispón que 

os turistas que desexen perma
necer máis de quince días de
ben solicitar o "permiso de so
jorno". Para iso hai que se dirixir 
á Oficina de Estranxeiros e a de 
Milán merece párrafo aparte . 
Ubicada en pleno centro da ci
dade, na zona sempre hai atas
cos de tráfico. Desde as seis -
aténdese de 8 a 12- centos de 
traballadores marroquinas, se
negaleses, exípcios e, en menor 
parte , sudamericanos, forman 
na mesma fileira que o turista 
que só precisa un permiso por 
un ou dous meses. A interminá
bel ringleira é só para obter 
unha cita (xeralmente para un 
mes máis tarde) co fin de ence
tar, daquela si, o trámite de soli 
citude, o que ha demandar per
der outra mañá. Os carabinieiri 
que custódian a entrada solen 
poñerse nerviosos ante esa co
tián torre de Babel. 

Outro filtro famoso entre os via
xeiros é a estación portuária in
glesa de Dover ou o aeroporto 
de Londres. Suman decenas as 
histórias de sudamericanos en
viados de volta coma un embru
llo porque a sua cantidade de 
dólares e a cór da sua pel non 
foi satisfactório para os funcio
nários de migracións. 

Walter Vargas contounos outra 
anécdota. Cando ingresou por 
tren a Basilea (Suiza) , foi so
metido ao usual interrogatório 
para potenciais inmigrantes ter
ceiromundistas . Cando o xor
nalistas protestou, o policia es
petou lle en correcto inglés: 
"Aguántate por ser sudamerica
no. Arxentino, igual que colom
biano, é sinónimo de droga e 
cocaina. En Europa non planta
mos coca". O xornalista per
guntoulle, retoricamente, se ta
mén non a consumian. + 



3 

GALIZA E MUNDO Nº570-20~~~~~~~~ 11 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-

EL El C l Ó NS XERAIS 

PSOE e PP tentan aferrollar o voto de pensionistas e subvencionados 

O nacionalismo trata de rachar o voto cautivo 
• A.EIRÉ 

A mensaxe 
nacionalista case non 
chega aos eleitores 
galegas polas canles 
clásicas. Os meios de 
comunicación 
marxinan 
as suas propostas 
mentres a idea 
bipartidista se 
enseñorea da 
campaña. O voto 
está cada vez máis 
aferrollado: o PSOE 
tenta asegurarse o de 
máis de 600 mil 
pensionistas e o PP o 
dos subvencionados. 

suvención. 

Os actos eleitorais do 
PSOE nútranse en máis 
dun 80 por cento de pen
sionistas. Para tapar esa 
imaxe, nos mitins aos que 
asiste Felipe González 
deuse a orde de que as fi
leiras próximas ao cená
rio, as que recolle a TV, 
estexan reservadas para 
xóvenes. Pero as mensa
xes dos socialistas na Ga

A campaiia eleitoral chega aos cidadáns distorsionada polos meios de comunicación. ANXO IGLESIAS 

Estes métodos substituiron 
en parte as famosas pás e 
as bombillas colocadas 
xunto ás casas. Ainda asi, 
as distintas administra
cións queren deixar claro 
"a quen se lle debe a 
obra". Un exemplo pode 
selo a Deputación de Lugo. 
A semana pasada decidiu 
a contratación de máis 
dunha dúcia de obras no 
concello de Chantada. A 
nota do organismo precisa
ba que "estas obras foron 
pedidas na anterior corpo
ración, cando o alcalde era 
do PP e nelas non ten na
da a ver a actual equipa de 
governo de Chantada". As 
obras foran promesas feí
tas aos distintos caciques 
locais en anteriores elei
cións, alguns deles negá
banse a traballar nesta 
campaña se non se cum
prian as promesas. Tanto 
ten que algunha se vaia 
solapar coas que est~n a 
facer na concentración par
celária e que non entrasen 
para nada no plano as 
aprobadas no concello 
chantadino. 

liza están claras e van dirixidas 
case exclusivamente aos pen
sionistas (xubilados ou recon
vertidos). Un exemplo pode ser 
o discurso de Ventura Pérez 
Mariño (encastellano, ainda que 
se declaraba até hai pouco na
cionalista): "os lucenses teñen 
que lle estar agradecidos ao Es
tado, porque están a pagar 25 
mil millóns e receben 75 mil mi-
11 óns . Lugo é unha província 
abandonada, pero chea de van
ta x es por parte do Estado" 
(Monforte, 15 de Maio). 

Esa é a idea forza nos discur
sos de Pérez Mariño, nos de 
Garzón, mesmo nos de Prese
do. Non aparece para nada a 
palabra Galiza, todo máis a pro
vf ncia e a localidade. O PSOE, 
dilapidadas as siglas do PSG, 
usa xa semente PSOE nos seus 
grandes cartaces dos cenários 
eleitorais. Os votos dos pensio
nistas garantiríanlle uns resulta
dos moi aquelados sen entrar 
neutras discusións ou promesas 
como as do tren rápido (AVE), 
que uns candidatos se ven na 
abriga de rectificarlle a outros. 

Os subvencionados 

O PP, pala sua banda, ten dis
posto r.io seu organigrama uns 
comisários de parróquia e bai
rros desde as últimas eleicións 
autonómicas. Cada un ten unha 
lista de persoas baixo a sua xu
risdicción. Ademais de acompa
ñalas a votar o dia das eleicións 
(tachando nome a neme) terá 
que visitalas con anterioridade e 

deixarlle as correspondentes pa
peletas. Entre os posíbeis votan
tes hai várias categorías, na pri
meira están os militantes e adep
tos, na segunda aqueles que re
ceben axudas ou subvencións 
da Xunta, Deputación ou dos 
concellos nos que governa o PP. 

A telefonía rural, unha axuda 
para arranxar a casa, pala seca 
ou para repovoar montes, tra
ballar na extinción de incéndios 
no verán, créditos para mellorar 
as explotacións, créditos ás in
dústrias, das que un é próprie
tário ou traballador,etc., todo 

está consignado na folla que se 
lle adxunta ao recolector de vo
tos, dados que ten que mane
xar coa perícia necesária. Des
pois están as ofertas de empre
go e as posibilidades de axu
das para aqueles que ainda 
non teñen recebido nengunha 

O voto cautivo 

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

Por unha ou outra causa nas 
listas do PP aparecen máis 
dun millón de persoas que "re
ceberon favores" das adminis
tracións governadas pola direi
ta. O PSOE conta con 600 mil 
pensionistas, polo que o voto 
que se podía chamar cautivo, 
dun ou doutro xeito, sobrepasa 
a metade do censo eleitoral 
(2.300.000 votantes posíbeis). 
Se ternos en canta que a abs
tención faille as beiras sempre 
ao 40 por cento, podemos cali
brar a dificuldade das demais 
opcións para arrebañar votos. 
Dificuldade que se acrecenta se 
ternos en conta o cattenaccio 
da maioria dos meios de comu
nicación a abrir as suas páxinas 
a outras opcións que non sexan 
PP e PSOE, sobretodo a facer
se eco de propostas programá
ticas que sobarden as ideas bi
partidistas. 

Garzón, heroi pero non heroina 
•M.V. 

Garzón está disposto a renta
bilizar a sua fama en Galiza. 
Sobreto respaldando a candi
datura de Ventura Pérez Mari
ño, número un do PSOE por 
Lugo. Ventura foi o introdutor 
do super-xuiz no partido e non 
á inversa. 

O malestar no PP, un ha vez 
coñecida a participación en po
lítica do xuiz da Audiéncia Na
cional, amasa unha certa inxe
nuidade nos populares. Desde 
que Garzón entrou a saco na 
UCIFA (Unidade Central de In
vestigación Fiscal e Antidroga) 
detendo ao seu máximo res
ponsábel, o coronel Pindado e 
a outras once persoas, estaba 
de todo claro que o xuíz non 
actuaba só e que debía contar 
polo menos con apoios impor
tantes no governo. Asi foi des
crito neste periódico (ver nú
mero 548 de 17 de Decembro 
do ano pasado). Da mesma 
forma que o seu salto á fama 

VIGO: 

era visibelmente apoiado por 
todos os méios de comunica
ción próximos aos socialistas. 
Que Barrionuevo ou Corcuera 
estiveran en contra era semen
te un ha parte 
da realidade. 

Garzón che
gou para lim
par os serví
c i os secre
tos espa
ñois, trufa
dos de ile
galidades 
e traballo 
suxo na 
guerra do 
Norte. A 
supre
sión de 
serví
c i o s 8 . 
parale- a/tasar Garzó 

los españois é º· 
unha esixéncia da lnterpol 
europea. A segunda misión de 
Garzón e frear o tráfico de co
caína. No horizonte pode estar 

Lorient, 14 (Balaidos) 

o proxecto de legalización das 
drogas, en estudo nos Estados 
Unidos e no cal España poderia 
servir de coello de índias. Opa
pel da DEA (axéncia norteame
ricana especializada no comér-

cio internacional de estu
pef acentes) foi 
sobranceiro en 
todas as opera
cións anti-droga 
dos últimos anos. 

Por certo que as 
operacións Néco
ra e outras leva
das a cabo en 
1992 ian dirixidas á 
incautación de ali-
xos de cocaína. Pe
ro todo o mundo sa
be que os efectos 
máis perxudiciais das 
drogas causaos a he
roi na e non a coca. 
Matiz suficientemente 
importante que rara 
vez se menciona. Sito 

Miñanco é un narco-brando. 
Ouen son os narcos-duros? • 

O candidato do BNG por Ponte
ved ra, Francisco Rodríguez, 
paria de manifesto nunha rolda 
de prensa a dificuldade mesmo 
de que a principal idea eleitoral 
do BNG ("Galiza ten que ter 
voz en Madrid") chegue aos 
eleitores, "pois para os meios 
de comunicación só existen 
PSOE e PP". Rachar con esta 
dinámica é a tarefa fundamen
tal que se impuxeron os parti
dos autóctonos, pois moitos 
eleitores ainda eren que o seu 
voto decide directamente ao 
Presidente e só hai unha única 
circunscripción eleitoral. • 

O PORRIÑO: OURENSE: 
Avda. da Florida, 6 (Travesas) 
San Roque, 156 

Camelias, 107 (esqu. á r/ Ourense) 
Travesía de Vigo, 159 

Ramón González, 17 Avda. da Habana , 115 

Salamanca, 12 (frente Povisa) 
Zamora, 61 
Zamora, 28 
Travesía de Vigo, 125 

Vía N011e, 31 
Pizarra, 95 

MARÍN: 
Calvo Sotelo, 6 
Calvo Sotelo, 133 
Real , 3 (Cantoarea) 

ARCADE: A GUARDA: 
]. Solla , 33 Joaquín Alonso , 1 

(esquina á Praza Nova) 
BAIONA: 
Avda. Monte-real, 5 (gasolineira) 

RIBADAVIA: 
CENTROS DE .PERFUMERIA - DROGUERIA 

Pi i Margall, 143 (Peniche) 
Rosalía de Castro, 45 
Sanjurjo Badía, 93 
Fragoso, 56 ]. Antonio, 7 (Cine Río) 
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UN SÉRBIO NO DEPORTIVO 

Miroslav Diukic 
'Europa tala de paz, pero vende cantidades inxentes de armas á ex lugoslávia' 
• VICTOR MIGUEZ 

Á hora de talar dos 
mellares defensas do 
mundo na Galiza ternos 
unha cita abrigada con 
Miroslav Djukic este 
xogador sérbio do 
Deportivo, para moitos 
o mellar libero do 
continente xogará 4 
anos máis coa equipa 
galega ces ollas postas 
en duas referéncias: o 
Estádio de Riazor e o 
conflito dos Balcáns. 

É doado perceber nas suas res
postas a mesma reflexión e a 
frialdade que exibe no terreo de 
xogo e que nel parece ser cons
tante: " ... quizá é natural na mi- ' 
ña própria personalidade, pero 
hai que ter en canta un factor 
importante: eu comecei moi tar
de no futbol profisional e esa é 
unha das causas de que o meu 
xogo sexa tranquilo. Teño moi 
claro que parte da miña tranqui
lidade se debe a tomar o balom
pé mais como un divertimento 
que como unha profisión". 

Mais tarde aclararíanos que ta
mén ten os seus momentos de 
explosión temperamental; mo
mentos polos que é preciso pa
sar á hora de tomar importantes 
decisións como aquela que hai 
tres anos o levou supetamBnte a 
transladarse a un país e a unha 
cidade das que nunca ouvira ta
lar: "certamente nunha ouvira ta
lar da Coruña ou da Galiza, pero 
a situación na lugoslávia come
zaba a ser preocupante. Final
mente todo saiu ben, a miña 
adaptaoión resultou satisfatória e 
quizá nisto influiu a similar situa
ción sócio-económica que exis
tia entre a lugoslávia e a Galiza". 

Polo tanto, talamos dun tópi
co cando tacemos referéncia 
aos grandes choques que se 
producen logo de emigrar ao 
Ocidente? 

Máis ou menos; na época de Ti
to en lugoslávia existia unha di
tadura que polomenos na Sérbia 
era moi branda, os traballadores 
non tiñamos nengun tipo de pro
blema e vivíase moi ben. Coido 
que habia un alto nível de vida e 
tamén creo que en senso estrito 
non é xusto talar de ditadura. 

O pesadelo da guerra 

Para Djukic e os seus compa
triotas a guerra é un pesadelo 
que non agardaban e que ainda 
non rematan de crer. Cando se 
lle tala das causas do conflito, 
ainda lle agrama unha expresión 
entre o estupor e a perplexida
de: "O nacionalismo vivia na lu
goslávia desde hai moito tempo. 
A Segunda Guerra mundial mar
cou de xeito definitivo a toda un
ha xeración . Fixate, a xente da 
miña xeración non sabia o que 
era o nacionalismo e nunca che
gamos a ser plenamente cons
cientes do subconsciente colec
tivo que realmente había no pa-

XURXO LOBATONOZ NOTICIAS 

r---;-------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 E moito pagar 1.000 millóns por un defensa' 
Djukic confirmaríanos que che
gou a rexeitar ofertas en firme 
da Sampdoria, Paris Saint-Ger
main e incluso o Real Madrid: 
"realmente pagar 1.000 míllóns 
por un defensa nos tempos 
que corren é un pouco ·difícil e 
coido que é algo natural pagar 
tantos cartas por un home da 
vanguarda". 

Quer dicer que xogar de de
fensa é unha rémora? 

Non, pero é natural que o labor 
dun defensa sexa menos valo
rado que o dun dianteiro. Pala 
miña parte teño moi claro que 
se o dia de mañá volvese xo
gar ao futbol faríao como de-

ís; pero pouco a pouco tómanos 
decatando de que na Sérbia ha
bía milleiros de persoas marca
das polo conflito. Os vellos ser
bianos nunca esqueceron isto. 

Mais, alén das motivacións 
políticas; que hai de certo na 
imaxe da Sérbia profunda, ul
tra-nacionalista e, segundo al
guns mesmo racista? 

Eu vivin na Sérbia e teño san
gue sérbio. Somos xente moi or
gullosa e iso é verdade. Por 
exemplo, unha das característi
cas que nos definen é que can
do todo o mundo está contra de 

tensa pois as miñas cualidades 
son para iso. O afeizoado veri 
ao estádio a ver goles e a vito
rear aos goleadores e iso sem
pre f0i ·asi. 

Caída que os dianteiros deben 
de cobrar mais que os defen
sas pero ao mesmo tempo 
evita quitarse méritos. Na Eu
ropa futbolística dos últimos 
tempos fálase dunha pugna 
particular entre el e Franc9 
Baressi. Djukic sentenciou: "E 
un dos mellares líberos no 
mundo"; pero xa non é tanto, 
é claro que lle perguntamos 
se se sentia inferior a el: 
"Cando eu diga que hai al
guén superior na miña profi-

nós no naso seo xorde un senti
mentos de unidade que reforza 

'Parte da miña 
tranquilidade se 
debe a tomar o 
balompé mais 
como divertimento 
que como 
profisión' 

sión ou no meu pasto deixarei 
o meu traballo. Sempre traba
llei con moita ilusión e sempre 
dou todo o que teño ; fara do 
campo respeito a todo o mun
do , pero dentro do campo a 
ninguén e por iso non consi
dero a nengun xogador mellor 
ca min no meu posta. 

De todos os xeitos, e ainda 
sendo superior, hai algunha 
cualidade que teña Franco Ba
ressi que non teña vostede? 

(A gargalladas) Home, ten 32 
anos e eu 27. Ten máis expe
r i é n c i a ca min. De todos os 
xeitos direille unha cousa, no 
Deportivo agora fálase de min, 

o noso espírito colectivo e nos 
une ainda máis. Neste senso 
coido que non se tivo moi en 
canta o carácter sérbio á hora 
de adoptar solucións que freen 
a guerra. Dígoche unha causa: 
na Segunda Guerra mundial 
dous millóns de compatriotas 
perderon a vida. Eu coido que 
en Sérbia o que a xente menos 
valora é a vida, e desde logo 
prefire perdela denantes de per
der o seu orgullo. 

Ao talar destes problemas a 
Djukic aflúenlle os pensamentos 
apresuradamente. Por primeira 
vez percebemos na sua voz e 

pero o ano pasado non acon
tecía asi. Malpocadamente non 
se quer ver aos grandes xoga
dores nas equipas pequenas. 

Mais até que ponto tamén os 
próprios xogadores das equi· 
pas pequenas son os primei
ros en minusvalorar os seus 
obxectivos? 

Se os tiros da pergunta van po
lo Deportivo deste ano, a min 
paréceme claro que exista a 
"mentalidade de equipa", e es
ta mentalidade vaise facendo 
con moito temP,o e non se traca 
doadamente. E importante de
catarse de que o Deportivo es
tá no camiño. • 

decatámonos doadamente que 
apesar de estar a milleiros de 
quilómetros na frente, participa 
desa guerra. 

"Si, o certo é que non son só 
motivacións políticas ; existe un 
pouco de todo. Porén no Oci
dente a xente esquece que este 
é un conflito moi suxo, á Europa 
non lle importa ren e aos Esta
dos Unidos menos. Estivéronse 
a vender cantidades inxentes de 
armas por parte dos que agora 
talan da paz. Agora xa é dema
siado tarde, morreu xente da
bondo para poder cortar dunha 
tallada".+ 
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CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONAIS 
E PORTAVOZ DO GOBERNO 

O camiño mais coñecido, o que leva a algúns a crer que é o único. 
Entramos en Galicia polo Cebreiro, onde podemos ollar as pallozas, tradicional forma de 
vivenda que aquí se conserva. Tamén podemos entrar por Pedrafita de forma máis suave. 
Ternos así dúas alternativas. Por Hospital da Condesa chegamos a Triacastela, un dos fitos 
do Camiño e alí se nos volven a abrir dúas posibilidades: ir a Sarria por Balsa, Montán, 
Pintín e máis San Mamede ou acercarnos ó mosteiro de Samos por San Cristobal do Real 
e Renche. Estas dúas vías únense de novo en Sarria. 
Desde Sarria por Santiago de Barbadelo chegamos a Portomarín, xa asulagado polo 
embalse e trasladado terra arriba, coa súa eirexa reconstruida pedra a pedra. 
Polo Alto do Hospital e Os Lameiros alcanzamos Santiago de Ligonde onde ternos un 
cemiterio peregrino. Camiño cara o Rosario cunha pequena desviación podremos visitar 
o templo de Vitar de Donas como ocorre xa desde O Rosario coa Ulloa ou O Castelo de 
Pambre. 
Xa de novo no camiño enfiaremos a Palas de Rei para continuar despois o Camiño pola 
Provincia da Coruña. 



P.RENSA E SOCIEDADE 

Acaba de sacar á luz un libro, Pecados 
Manuais, no que relata as esperiéncias 
sexuais dos rapaces lugueses que agora 
andan polos cuarenta e xa lle dá voltas a 
outro no que vai relatar o mesmo tema pero 
desde o ponto de vista das mulleres de 
idéntica xeración. Os seus primeiros libros 
foron de humor e, lago, meteuse un ano a 
investigar o chamado Caso Barreíro, saindo 
ao final un libro titulado Barreíro contra 
Barreíro. Xosé de Cara, director de El 
Progreso desde hai 14 anos, é sen dúbida, no 
panorama xornalístico galega, un director 
atípico, ainda que a el lle gasta definirse 
como "ácrata que quedou en escrebedor". 

X osé 
de Cora 
'O control que exerce 
Cacharro en Lugo débese 
a falta de madurez política' 

• ALFONSO EIRÉ 

Vostede é un director de xornal 
atípico dentro do panorama ga
leg o, non só por ser un dos 
principais accionistas da em
presa, senón porque escrebe 
diariamente, e asina, no perió
dico, ademais de ter publicado 
vários libros, desde a reportaxe 
á ficción ou ao humor. Como 
contempla esta posición de 
vostede e a da maioria dos ou
tros directores cuxa presenza 
os leitores só a aprezan no 
statn 

Non sei se son atípico, pero si 
distinto polas características per
soais que concorren en min. Na
cin para ácrata e quedeime en 
escrebedor e director dun xornal, 
pero, ainda así, non renúncio á 
acrácia e á heterodóxia no senso 
máis amplo da palabra. Escrebo 
porque me gasta e, a falta de edi
torial, que menos que ter a opi
nión diária do director e tamén ter 
unha opinión galega. A min gos
taríame ser un provocador natu
ral, pero non teño esas caracte
rísticas, nen desde Lugo se po
den tampouco provocar demasia
das causas. 

A sua vocación literária até que 
ponto ven dada polas grandes 
plumas que pasaron por El Pro
greso, aos que leu e cos que 
con~veudesdepequeno? 

Foron leituras xuvenis e dia a dia 

as leituras van conformando a tua 
personalidade. Pero non é só o 
que se le, senón, no caso de Fo
le, o contacto praticamente diário, 
a amizade, e a rebotica en El 
Progreso. A vocación literária ta
mén me viña un pouco por famí
lia, pero foi aguilloada, non cabe 
dúbida, por Fole. 

A Táboa Redonda é un suple
mento cultural que El Progreso 
edita hai máis de 20 anos. Nel 
comezaron a maioria dos escri
tores xóvenes do entorno lu
gués. Até que ponto pensa que 
está en relación a sua existén
cia e o feito de ser a zona de 
Lugo a que congregue a máis 
escritores da Galiza? 

'Gostaria de ser un 
provocador natural, 
pero non teño esas 
características, 
nen desde Lugo se 
poden provocar 
demasiadas causas' 

Axudaria, evidentemente, pero as 
características provinciais de Lu
go dan unha cantidade de escrito
res considerábeis e, ainda que 
morto Fole, non hai un escritor 
excepcional, si teñen unha calida
de média regular. A falta de 
meios e recursos, dos que carece 
a província de Lugo, leva, seca
dra, á introspección e isto é o que 
produce escritores. A Táboa Re
donda axudou a que moitos pu
desen publicar por primeira vez e 
que comezasen a ser coñecidos. 
A nómina de colaboradores oca
sionais e temporais deste suple
mento é imensa. Era un espazo 
aberto, ségueo a ser. 

Suplementos semellantes tive
ron nun tempo moito pulo ta
mén noutros diários, pero aca
baron desaparecendo ... 

Dependían moito da xente que le
vaba estes suplementos. Por 
exemplo en Faro de Vigo depen
deu da existéncia de Cunqueiro. 
Semellaba tamén que a Táboa 
Redonda estaba vencellada á 
existéncia de Fole. Afortunada
mente o seu albacea,Xoán Soto, 
mantén a chama de Fole. Supoño 
que xando Xoán non estexa ha
berá outra xente que a levará a 
bon porto. 

O humor na prensa 

Vostede pratica tamén o humor 
escrito. Galiza conta cuns hu
moristas gráficos ao nível de 
calquer país; pola contra, o hu
mor escrito non ten esa puxan
za, hai moi_pouca xente que es
creba en clave de humor. 

A tradición do humor gráfico gale
ga é moi importante. Unha das 
máis importantes conxuntamente 
coa levantina. Neste século hai 
oito ou novesinaturas senlleiras, 
unhas seguiron o estilo de Caste
lao, outros seguiron a Torres e a 
Maside. lso deu un pauso que foi 
recollido polos homes que están 
a debuxar hoxe. 

Tamén na literatura o humor ten 
unha forte presenza, tanto nos 
galegas que escreberon unica
memente na nosa língua como 
naqueles, secadra maiormente , 
que escreberon tamén en caste
llano. Hoxe moitos dos que es
tán mellar capacitados para o 
humor están traballando tora de 
Galiza e, outros, como Chíchi 
Campos, morreron desgraciada
mente antes de culminar unha 
obra, ainda que a obra de Chíchi 
é redonda e ao mesmo tempo 
inacabábel e podía seguir a ser o 
gran cronista da Galiza desde a 
sua visión humorística. Ainda asi 
considero que estamos un pouco 
mellar neste campo que en anos 
anteriores. 

Si, pero cantas seccións de hu
mor escrito hai na prensa? 

É certo, non hai nengunha sinatu
ra senlleira. O panorama non se 
pode comparar co que existia an
tes. de 1936. 

Barreiro e a política 

Para escreber o libro Barreiro 
contra Barreiro tivo que realizar 
un labor de investigación, 
adentrándose no submundo 
político. Cambiou para algo a 
sua maneira de ver a política 
galega? 

Mudou polo coñecimento. Acadei 
moita máis información que a que 
frecuentemente ten o director dun 
xornal. Foi un ano de investiga
ción, un ano que dediquei exclusi
vamente a este libro. O primeiro 

que cambiou foi a miña conside
ración de Barreiro Rivas. Mellorou 
bastante. Barreiro foi un home 
significativo na andaina da auto
nomía e tamén o reflexo, no sen
so do cadro de Saturno devoran
do aos fillos . 

Os pecados de Barreiro foron 
moito menores que os de Jordi 
Pujol. Pero o catalán segue a ser 
presidente da Generalitat e Ba
rre i ro é un home axusticiado. 
Non é que sexa o ideal do políti
co para Galiza, pois ten tido moi
tos erros e pecado moito de 
inexperiéncia, pero era unha po
sición política claramente galega 
e cunhas posibilidades de triunfo 
eleitoral. Agora, para levantar 
aquela alternativa, hai que voltar 
a pensar, outravolta , no ponto 
cero . 

Investigando o Caso Barreiro 
atoparíase co financiamento 
dos partidos, hoxe un tema tan 
de actualidade? 

Ese foi o feíto fundamental na 
história política de Barreiro , apro
veitado polas xentes do seu par
tido para levalo a xuízo. Pero a 
clave está, máis que no financia
mento dos partidos, iso foi unha 
excusa, en que a sua figura mo
lestaba dentro do próprio part i
do ... A financiación dos outros 
partidos non entrou dentro da mi
ña investigación. O PSOE supo
ño que se financiará através do 
aparato estatal e , os partidos 
máis pequenos , por desgrácia 
para eles, están bastante libres 
de asuntos poucos claros , están 
ainda moi lonxe do poder para 
corromperse. 

Ademais de a Barreiro, vostede 
tamén coñece ben a Cacharro 
Pardo. Como foron as relacións 
entre estes dous políticos da 
direita galega? 

Tiveron ás veces un claro en
frentamento , pero penso que 
ainda neses momentos , como 
son duas persoas listas , pésie a 
ser moi distintos , leváronse bas
tante ben en termos políticos . O 
único momento de forte tensión 
foi na elaboración das listas de 
1985, que foi cando Cacharro 
expulsa a Barreiro de Lugo e 
mándao marchar. 

Dentro do mesmo partido, Cacha
rro ten unha estrutura especial , 
un estatuto de autonomia, e Ba
rreiro non contemplaba a posibili
dade de autonomía provincial par
tidária, dos reinos de taifas dentro 
do próprio partido. 

Cacharro é unha figura enigmá
tica. Ninguén se explica como 
acadou tanto poder nen como 
o sustenta. 

Fundamentalmente na falta de 

'Barreiro non é o 
político ideal para a 
Galiza, pero era 
unha posición 
claramente galega 
con posibilidades 
de triunfo eleitoral' 

'Os pecados de 
Barrei ro fo ron moito 
menores que os de 
Jordi Pujol. Un é 
presidente, o outro 
está axusticiado' 

madurez política que existe na 
província. Chegou a ter determi
nada cuota de poder e logo foina 
agrandando en base á sua ante
rior posición. Non atopou nengun
ha persoa nen institución partidá
ria que lle puxese freo. Chega un 
momento en que se dá canta de 
que, querendo ou sen querer, es
tá converti do no amo da provín
cia. Ternos que botar todos os lu 
gueses un mea culpa por consen 
tir esta situación . 

'A vocación literária 
víñame de família, 
pero Fole 
aguilloouma' 

Lugo semellaba unha província 
tranquila no eido eleitoral e, 
nestas eleicións, desembarcan 
dous cuneros ... 

Ventura Pérez Mariño é o facto
tum da chamada Operación 
Garzón, op e ración qu e non 
existiría se o PSOE non estive
s e na situación de descenso 
eleitoral na que se atopa. A ami
zad e de Felipe González e o 
xuiz Ventura Pérez Mariño leva 
á fichaxe de Garzón e a que ao 
galega se lle ofereza un primei
ro posto nunha lista eleitoral. 
Primeiramente é o de Zaragoza, 
pero Ventura négase por non ter 
nengunha vinculación con esa 
província . Loxicamente, miran 
cara Galiza e atopan que a lista 
onde o poden encaixar con me
nores problemas é a de Lugo e 
aqui ven parar. A cúpula socia
lista está encantada por ter un
ha lista forte e que se fale deles 
fóra, cando antes estaban total
mente esquecidos. Por outra 
banda, está o feíto do cuneris
mo, de que o PSOE volte ás an
dadas con práticas que semella
ban esquecidas. 

O caso de Padilla (PP) é un pou
co distinto, pero as consecuén
cias son as mesmas. Pensaba 
que Padilla tiña unhas vincula
cións con Monforte que non ten. 
Redúcense a unha forte amizade 
con Chicho Balado, un dos diri
xentes do PP no Val de Lemos. 
Optaron tamén por incluilo se
guindo unha política claramente 
cunera.+ 
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1 El Progreso leva oitenta anos e os políticos pasan cada catro' 
Vostede é un dos poucos co
mentaristas galegas que ten 
opinión sobre temas locais, in
ternaci o na is ou estatais. A 
maioria dos comentaristas 
dos diários galegas son de fó
ra e os daqui semellan incapa
ces de ultrapasar Pedrafita. 

A guerra de Bósnia pode influir 
nas nosas vidas, mesmo na cali
dade de vida, tanto como unha 
decisión do governo municipal 
ou da Xunta. O galego ten que 
ter unha opinión, boa, má ou re
gular, pero globalizadora do 
mundo en que vive e cun ollar 
próprio. Non hai acontecimentos 
alleos. Eu gosto, ademais, de 
analisar temas que non teñen 
unha transcendéncia política for
te, pero si que inlfuen na vida 
das persoas e marcan , en certo 
xeito, a sua conduta: costumes, 
comportamentos , senténcias ... 
O leitor debe ter unha guia, ain
da que sexa para discrepar dela. 

Pero El Progreso ainda segue 
cunha nómina de comentaris
tas foráneos. Non hai aqui co
mentaristas, saen máis bara
tos os Emilio Romero, Onega 
etc.? 

Non hai moitos comentaristas 
dentro da profisión. Hai anos 
calquer xornalista queria asinar, 

dar a sua opinión dos feitos , con 
calquer xénero: artigo, entrevista 
ou reportaxe. Hoxe , son moi 
poucos os que se atreven a asi
nar artigos . Por exemplo en El 
Progreso só poñemos a nosa rú
brica Xoán Soto e mais eu. 

Non sei se se debe ao cientifis
mo da Universidade. O xornalis
mo é máis que unha carreira uni
versitária, é un comportamento 
ante a vida. Eliminaria a faculda
de de xornalismo, pero non o pa
so pola universidade. Hoxe das 
faculdades sai xente moi prepa
rada para facer periódicos, para 
maquetar, escreber notícias , pa
ra facer información , pero non 
xente que teña opinión própria. 
O que están saindo son promo
cións de técnicos. 

'H . oxe, a maioria 
dos xornalistas 
son uns técnicos, 
non teñen opinión 
própria' 

Chama tamén a atención anali
sando El Progreso a importán
cia que lle dá aos temas agríco
las, frente aos demais xornais 
galegas onde o tema agrário 
está relegado case sempre á 
información secundária. 

Coido que existe cegueira nos 
P,rofisionais ou nos empresários. 
E evidente o peso que ten a 
agricultura na Galiza. Non se po
de esquecer esta realidade e 
menos en Lugo. Non se pode 
dar a impresión dunha Galiza 
pantasma, en Lugo a indústria 
non deixa de ser ainda unha 
anédota con Alúmina como ex
ponente. El Progreso o único 
que fai é non darlle as costas a 
esta realidade. 

Facer xornalismo en Lugo 

Cales son as dificuldades de 
facer xornalismo, dirixir un 
xornal, nunha capital das di
mensións de Lugo, onde, por 
asi dicilo, se coñecen todos? 

A cercania é, á vez, a vantaxe e o 
inconveniente. O xornalista pode 
saber todo o que pasa en poucas 
horas, pero a expresión desa in
formación produce ao dia seguin
te chamadas, visitas .. . Nunha ca
pital de maior povoación todos 
seriamos moito máis anónimos. 

Tamén o chamado poder, ain
da que sexa o local, está máis 
perto. 

A relación co poder depende 
moito das persoas. As únicas re
lacións debian de ser as pura
mente informativas, cando te di
rixes a el para solicitar informa
ción. Por exemplo, o actual Go
vernador Iglesias Rivera nunca 
me chamou para nada. Cacharro 
ten pedido algun favor, pero 
sempre factíbel: coidádeme esta 
información que teño interese 
nela, etc. Cos alcaldes, as rela
cións con Vicente Quiroga non 
foron nada boas pois praticaba 
un intervencionismo a ultranza, 
sempre pedia moitas causas, 
tentaba que saise a información 
que el queria ... Co actual, To-

'O ex alcalde 
Quiroga praticaba 
un intervencionismo 
a ultranza nos meios 
de comunicación' 

más Notario, as relacións son 
mellares, atura mellar as críticas. 
Con Luís Cordeiro, que antece
deu a Cacharro na Deputación , 
as relacións foron moi boas, pois 
habia xa unha unha amizade an
terior. As presións que houbo 
nestes 14 anos que levo á frente 
do xornal , rexeitámolas sen moi
tos problemas. El Progreso leva 
oitenta anos e os políticos pasan 
cada catro. Nós somos máis for
tes que calquer deles. 

Pésie a esa fortaleza de El 
Progreso e de que en Lugo to
do se sabe, está ainda sen es
clarecer a morte dun dos seus 
redactores, Gerino. 

A última impresión dos que le
van a investigación foi a mesma 
que recebin o mesmo dia da 
morte, o 15 de Xullo de 1991: 
"sabemos quen é, fáltannos pro
bas". Non sei se é que os inves
tigadores non están afeitas a es
te tipo de delitos preparados, 
milimetrados ... En Lugo só hou
bo tres coma el durante todo es
té século. Agardo _saber algun 
dia o desenlace. O xornal fixo a 
própria investigación, pero non 
estamos dispostos a facer espe
culacións. Do que si tratamos é 
de ter o tema sempre un pouco 
presente para que non se es
queza. + 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Julián Sancristóbal, 
director da Seguridade 
do Estado entre 1984 e 
1986, entrou do 
ganchete de José 
Amedo no despacho do 
fiscal do Estado, Eligio 
Hernández. Os dous 
compuñan unha 
heterodoxa parella, séria 
e engaravatada. 
Sancristóbal, o 
responsábel político na 
etapa de maior 
actividade dos Gal e 
José Amedo, o ex 
policia condenado a 108 
anos de cárcere por 
dirixir este grupo 
terrorista. Para 
Sancristóbal era unha 
compañia humanitária. 
Para Amedo-suponse, 
porque non dixo nada
tratábase de 
agradecimento. Por riba 
das leis e dos hábitos 
sociais, esquecendo o 
que dirán, estes dous 
homes foron capaces de 
mostrar en público o seu 
:1mor profundo. Falta 
saber onde irán de lua 
de mel, cando a Amedo 
lle caia o indulto. O que 
xa se coñece é o 
padriño, será Felipe 
González. 

Na Almudena, nova 
catedral de Madrid, xa 
están á venda as novas 
capelas, recén 
construídas. Calquer 
pode adquirir unha para 
que os fregueses máis 
piadosos- lle recen ao 
seu santo. É como 
reservarse un palco no 
teatro, un panteón no 
cemitério ou unha 
góndola preferente no 

Amnistia 
Internacional 
non censura 
Na sección de Cartas ao Direc
tor da sua revista apareceu un
h a carta asinada por Miguel 
Hernández Bernárdez, na que 
afirma que a Sección Española 
de Amnistia Internacional lle 
proibiu expre-
sar na pasada 
Asamblea Xeral 
a sua queixa 
verbo da de
núncia realiza
da por el mes
mo sobre a si
tuación dun 
preso español, 
encarcerado en 
España. 

Norma 
esencial do 
traballo de Al 
éaque 
impedeás 
seccións 
nacionais 

Dado que tal 
carta pode ta- traballar en 
cer crer errone- casos do seu 
amente a al-
g u n s q u e a próprio país. 
Sección Espa-
ñola de Al prati-
ca a censura, 
rogámoslle que insira a seguinte 
aclar,ación. 

Unha norma esencial do traba
llo de Al, que o señor Hernán
dez coñece porque se lle expli
cou reiteradamente, é a que 
impede ás Seccións nacionais, 
e aos seus membros, traballar 
por casos do seu próprio país. 
Esta norma atinxe moi espe
cialmente a calquer tipo de in
fluéncia que unha Sección ou 
os seus membros pretenda 
exercer sobre as decisións que 
o Departamento de Investiga
ción estude verbo dun caso do 
país de tal Sección ou membro. 

Con isto, Al pretende garantir a 
total imparcialidade á hora de 
ditaminar sobre un caso. 

Pésie a que esta información 
se lle facilitou ao señor Hernán-

GONZALO 

~OOIPOO lLl.CTORAL 

dez até a saciedade, insistiu -
como sinala na sua carta- en 
expresar a sua denúncia sobre 
un caso español na Asemblea 
Xeral da Sección Española ce
lebrada en 1992. Permitíuselle 
falar, ainda que recordándolle 
que de nada servia facelo, que 
o seu único interlocutor válido 
era o Departamento de Investi
gación do Secretariado Interna
cional, e que a Sección Espa
ñola non podia influir nas deci
sións que os investigadores 
adoptasen. 

Pésie a isto, insistiu de novo en 

OFJCIRL 

volver reiterar a sua queixa na 
Asemblea Xeral de 1993. A Me
sa da Asamblea entendeu que 
non era lícito que alguén que 
non se quer ater ás normas da 
organización -normas coas 
que pretende protexer a sua 
imparcialidade-, interrompese 
o desenvolvimento dunha 
Asemblea xa de por si recarre
gada de temas e moi curta de 
tempo.+ 

CÉSAR DIAZ 
( COORDENADOR DE 

lNFORMACION. SECCION ESPAÑO
LA. AMNISTIA INTERNACIONAL) 

As anduriñas 
non voan a 
Hernani 
Dirixido a alguns 
representantes dos 
centos galegos en 
Euskadi 
Se o trofeo chamado "Anduriña 
de Prata" que a lrmandade de 
Centros Galegas en Euskadi es
tabeleceu hai tres anos se lle dá 
a (máis ou menos ao pé da le
tra) "aquela persoa, entidade ou 
institucfón que ten destacado na 
defensa e axuda da cultura e 
emigración galega en Euskadi", 
coido que nesta ocasión tam
pouco atinastes. 

Cando o vindeiro 30 de Maio 
entreguedes a 111 Anduriña esta
rédevos esquencendo, outra 
vez máis, dunah persoa que a 
merecía antes 
ca ninguén. Es-
tou a talar de 
Xosé Estévez Cando 
Rodríguez. 

Como a maioria 
dos represen
tantes actuais 
dos centros o 
coñecedes de 
sobra, igual que 
moitos galegos 
e galegas aqui 
emigrados, es
t r á ñame que 
todos os anos 
vos esqueza-

entreguedes a 
111 Anduriña 
estarédesvos 
esquecendo, 
outra vez 
máis, de Xosé 
Estévez. 

des do traballo que deixa feíto e 
segue a facer en favor non só 
dos centros, senón da colectivi
dade galega nesta nación. 

Alguns xa non vos acordades, ou 
non vos queredes acordar, da 
chea de veces que ao longo de 
moitos anos ten atendido desinte
resadamente as chamadas que 
lle fixestes para dar relevancia 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Requiem 
En memória de 
Paquita Álvarez, boa 
galega que nunca 
pasará á história 
Samuel Leví bota cara atrás o 
seu habitual chapeu malva sen 
acabar de crer a morte de Pa
quita. 

Paquita Álvarez, nascida aló por 
Corgo, Lugo, no 41, ano de fame 
e ódio, como case todos os anos, 
en família de camponeses, e ain
da así con moitos irmaos porque 
o valor dos brazos pagava o par
co consumo da boca. 

Veuse nova para Cataluña, chea 
de toda a ignoráncia dun labrego 
dos cincuenta, cando o Beato 
Francisco Franco, adail da igrexa 
romana e faro de occidente, pre
tendia deslumbrar o mundo coa 
sua lámpada de vóltio e meio. 

O emigrante do desenvolvimen
to devia traballar duro, e case 
sempre en dous ou tres sítios. 
Salários de miséria dos que ha
vi a que tirar un bocado que 
mandarlle á família no povo. Pa
ra a cultura de papel branco non 
quedava tempo; para a cultura 
da vida todo o do mundo. 

Lembra Leví a sua admiración ao llor non sei facerche perguntas la negra. E ela contestou, pois 
inteirarse de que unha muller do para que ti te podas explicar anímate e escreve algo sobre 
baixo nivel académico de Paquita ben, así que se queres comentar min¡ eu cóntoche o que che com-
Álvarez promovera unha emisora cualquer causa non esperes a pra saber. Pensa que levo trata-
livre no seu bairro, Rádio Florida, que eu che pergunte, ti ligas e da moita xente, desde homes im-
para a qµe chegou a ceder un lo- dis o que queiras. portantísimos até estes rapaces 
cal próprio; emisora na que, ade- que veñen polo bar e que me 
mais, apresentava diariamente Contudo o fascínio de Leví, con- queren moito porque me intereso 
un programa en galega de se- solidárase co asunto do bar. polos xuizos que teñen penden-
senta minutos, talando de usos, tes ou por cómo lles vai a condi-
costumes, tradicións, navidades, Paquita era dona do bar ORO cional, e como á maioria non hai 
conflitos, música e livros de Galí- NEGRO, local que ademais de quen lles faga caso, porque as 
cia, cunha voz que cativara pola albergar por un tempo unha emi- famílias non os queren nen ver, 
súa tranquilidade de rio na noite, sora pirata, algunha xuntanza de fálanme de moitas cousas intere-
o cual, unido ao seu entusiasmo, nacionalistas no cabo da ditadu- santísimas. 
compensava sobradamente as ra, e unha efé-
caréncias culturais. mera asocia-

Alén diso Paquita colaborava nas 
emisións en galego doutras emi
soras, contribuiu á criación de 
ERGAC (Espácios radiofónicos 
galegas en Cataluña) e foi sócia 
activa de boa parte das asocia
cións galegas de Barcelona. 

- Sen embargo nunca repousa
rá no panteón de galegas ilus
tres. Enterrémola pois no noso 
corazón -suxere Leví. 

E recorda Leví o seu xesto de 
asombro a tarde que visitou a 
emisora para ser entrevistado 
por Paquita, cando ela, despois 
da saudación, lle advertiu, 

-mira, eu sonche do P.P., pero 
ti fala do que che dea a gana. 
Pensa que non estudei e ao me-

c1on galega, 
igualmente pró
xima ao nacio
nalismo, soia 
ser ponto de 
encentro, alá 
cara a madru-

Algun dia 
insinueille a 
Paquita que 
ela daria unha 

gada cando 0 boa personaxe 
mundo pecha 
as portas, dal- de novela 
gúns delincuen-
tes oficiais (dos negra. 
de ficha e xul-
gado). Ao redor 
del non faltaron 
pelexas, navalladas e mesmo un 
obscuro asasinato, ou, mais 
exactamente, un homicídio. 

Algún dia insinueille a Paquita, 
mentres preparavamos un pro
grama, que ela, xunto co seu bar, 
daria un bon personaxe de nove-

Tamén llo pediu a Leví, aquela 
tarde, ainda sabendo que el é es
critor que non escreve e por tanto 
non haveria história para Mamá
Noite e os seus proscritos. 

Cun feixe de lembranzas Leví 
tece un Réquiem por Paquita. 
Nel doise de que cabo do pante
ón de galegas ilustres non exista 
outro para os galegas ilusos, on
de acoller a aqueles que sen lle 
deveren nada a Galícia, senón 
todo o contrário, espallan polo 
mundo un conceito vivo, optimis
ta e entusiasta de galeguidade. 

Tras da xanela caí a ch uva triste 
dun adeus ... E eu penso en cánto 
me agradaria, esta noite, quedar 
dormido escoitando "ª acariñante 
e consoladora voz de Dores A.+ 

J.A.M. 

L----------------------------------------------------·-----------------------------------------------------~ 
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GLOBALIS~ 
ás, por outra banda, sempre es
casas manifestacións culturais. 

Xa non lembrades tampouco 
que no seu labor de investiga
ción e divulgación sempre estivo 
presente dun xeito especial a 
Galiza da diáspora (recoméndo
vos que leades a marea de pu
blicacións e colaboracións que 
deixa estradas). 

E ainda que está perta no tem
po, xa esquecemos que foi o pri
meiro titular da Cátedra de Estu
dos Galegas na Universidade de 
Deustu, inaugurada a remates 
do ano 1991, cátedra na que 
termou até o final do curso can
do outros profisionais e investi
gadores teríana deixada a mé
dio camiño por mor das circuns
táncias que todos coñecedes e 
que está de máis tocar aquí. Só 
un home coma Xosé Estévez 
pode manter esa posición de 
dignidade que moi poucos te
ñen. E todo iso, ben o sabedes, 
por non deixar tirados a cin
cuenta alunas e alunas que se 
querian achegar á nosa cultura, 
refacendo unha imaxe deturpa
da que ainda moitos teñen da 
Galiza e da sua xente. 

Teño a teima de que sempre a 
certos galegas que nos repre
sentan lles dá por rendir pleite
sia aos que pouco ou nada fixe
ron por nós, ignorando ou des
preciando aos que nunca rene
gan , exercendo de galego en 
calquer sítio. 

Claro que ao mellor Xosé Esté
vez non se esforza moito en sair 
na foto, se cadra o seu pecado, 
para alguns de vós, é o de non 
chega coa fachenda paifoca de 
moitos falsos persoeiros que 
chegan aos nosos centros para 
arramplar o xantar e que aplau
dimos até facer callos nas mans. 
Tampouco é, claro, dos que bo
tan eses discursos que outros 
tan baduando e baduando sen 
dicer nada; el , que sempre tivo a 
virtude de saber comunicar o 
moito que sabe para que o en
tendamos todos. Grácias a Xosé 
todos os homes e mulleres que 
se moven arredor dos centros 
poden dicer que entenderon do
adamente a un catedrático. 

Ben é certo que non hai prata 
que chegue para poderlle pagar 
todo o que deixa feito pola Gali
za da emigración. Por iso case 
mellar o agradecimento sincero 
e calado de parte dos que non 
damos trofeos. Os que os da
des, vosoutros veredes ! + 
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ANxoDEIVE 
(BARAKAIDO) 

A ALDEA 

Comunista, 
ateo, ... 

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ hipermercado. O Opus 

e fraguista 
Ás veces, o panorama político 
dunha Administración semella 
moi complexo, outras curioso, 
outras simplesmente aborri
do, ... , pero é que hai outras nas 
que resulta absolutamente in
comprensíbel. Tal é o caso do 
Concello de Oleiros. 

Estamos a talar dun Município 
no que os pactos eleitorais son 
peza clave da sua configuración 
política, ao seren parte impor
tantísima da maioria da Alterna
tiva dos Viciños de Oleiros. Es
tes pactos consisten na non pre
sentación ás eleicións munici
pais dos partidos Bloque Nacio
nalista Galega e Izquierda Uni
da, que se consideran dalgunha 
forma represen-
tad os pala ac-
tual equipa de 
governo. lsto é O Alcalde 
n u n p r i n c í pi o deste 
comprensíbel, e 
máis ao forma- Concello 
ren parte desta-
cada da Alterna- acostuma 
tiva dos Viciños facer 

~=~~~~s t:~~~~ manifestacións 
duas formacións exacerbada· 
políticas. 

O que non re
su Ita tan f áci 1 

de entender, se 
en verdade un 
pacto eleitoral 
supón o asumir 

mente 
favorábeis a 
Fraga lribarne. 

unha série de compromisos (ain
da que só sexan formais), é que 
o Alcalde deste Conceff o acostu
me a facer contínua e repetida
mente manifestacións exacerba
damente favorábeis á persoa do 
actual Presidente da Xunta da 
Galiza, don Manuel Fraga lribar
ne, algo non moi coerente cos 
devanditos convénios. Até ago
ra, as declaracións do señor 
García Seoane en pral do Presi
dente da Xunta, víñanse restrin
xindo a pequenos comentários 
nos meios de comunicación lou
vando determinados aspectos 
da xestión do señor Fraga, ainda 
que por crecentes e repetidos, 
xa comezaban a semellar dema
siado xeralizados e convencidos. 

Quizá o ponto máis álxido de 
tan atípica devoción chegou o 
pasado dia 16 de Abril, cando 
en presenza de numerosas per
soas relacionadas ca sector da 
ensinanza no, município oleiren
se, o señor Anxel García reve-

VIDA SOCIAL 
NANINA SANTOS 

Ser muller é estupendo, ainda que as feministas sigan dando 
vara co de "oprimidas, esmagadas, subordinadas, discrimina
das, marxinadas, acosadas". Deixándoas coa sua léria , ser mu
ller é estupendo. 

Non é porque nas discos e Salas de festas podamos aforrar uns 
pesos: nen porque agora eles, veña de mitins , entrevistas, de
bates, televisións e rádios, sen paro nen descanso; nen por eles 
ter todos os dias, sempre, que fichar no traballo; nen por se 
afanar na loita pola vida para ternos mantidas e sostidas. Non 
é, digo verdade, iso. 

Comprobo (era tempo!) que muller é elixir de eterna xuventu
de, a pócima prezada, a árbore da vida, o segredo. Abonda 
con parar nesas seccións dos meios de comunicación: "Vida 
social", "Cumpren anos" ... Eles: nome, apelidos, quen son e 
anos que cumpren; Elas: Non. Anos, elas, non cumpren. 

Vou nos cuarenta e tres. Enténdese o entusiasmo de que non 
decrepito, non envellezo, non madurezo, non apodrezo? Igual 
que non viver, non ter os trazos e os acenos do sofrido, loita
do, soñado, vivido, na face, no corazón, na alma. Asombroso! 
Estupendo!+ 

SILVAR 

.. • A UMGUA DO .ALUMNADO E PllOFISOAADO NAS FllAMXAS 
OCCIDINTAIS DI ASTURIAS, LE6M E ZAMORA 

X~ Rubal. Rodrig~z; Daniet Veiga Martina; N~ Arza Arza. 

mercou xa a sua para 
Escrivá de Balaguer. 
Acabarán permitindo a 
franquícia e os 
confisionários de 
aluguer. 

Hai i nquéritos 
ridículos e, polo xeral, 
pouco fiábeis. Cantos 
fumadores de pipa hai 
na Comunidade 
Europea. Está a favor ou 
en contra de que o 
vici ño cante mentres se 
ducha. Permitiria que 
unha filla sua, menor de 
id ad e, mantivese 
relacións sexuais con 
animais, etc. Non fan 
dano, igual que non é 
perxudicial o horóscopo, 
nen a prensa 
económica, nen as 
seccións de 
curiosidades de certas 
revistas, nen os libros de 
ciéncia-ficción 
elaborados ca 3% do 
primeiro e o 97% do 
segundo. Pero esoutro 
dia dous xornais galegas 
publicaron ao mesmo 
tempo un suposto 
inquérito baixo o título os 
galegos aplauden unha 
intervención armada 
en Bósnia. E iso xa é 
máis grave. Seria como 
entrar en guerra porque 
o pede Jiménez del Oso. 

Segunda notícia de 
telexornal na TVG: a 
peregrinaxe a Santiago 
dun fato de alunas 
xesuítas. Nova 
destacada, o mesmo 
dia: o primeiro 
aniversário da 
beatificación de Escrivá. 
Moi pronto, Fraga baixo 
pálio e Gea Escolano 
Conselleiro de 
Educación. 

·Fracasou a 
revolución rusa e 

.. • A REMMDICAa6M DA UMGUA ~CIA MO REXUADIMEMTO 
(1840-1891). ESCOLMA DE IEXIOS 

Carme Hermida 

CONSELLO 
DA CULTURA 
GALEG~ 

.. • O Ul'DTORIO GALEGO DOS REFRANES O PROVERBIOS EN 
ROMANCE DO COMENDADOR HlltMÁM MúÑEZ (1555) 

Santiago Alfonso L6pez Novia 
Rúa do Vilar. 30. 15705 Santiago de Compostela 
Teléfonos: 58 80 88 / SS 97 09 • Fax: 58 86 99 
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tamén a revolución 
francesa. Sobretodo 
aquilo de íguaís ante a 
leí. O Duque de Feria, 
condenado por corrupción 
de menores e tráfico de 
drogas, ocupa unha 
cela de luxo, nunha 
prisión de luxo. Pobre do 
xitano que pillen 
roubando unha pita! 

A submisión dos 
meios de comunicación 
galegas ao código 
madrileño dá lugar a un 
crecente estilo 
surrealista. Asi, por 
exemplo, a información 
eleitoral sobre Esquerra 
Republicana de 
Catalunya, organización 
similar ao BNG ainda 
que con menos votos na 
sua comunidade, é 
superior á desta forza 
galega. A tal paso 
acabarán incluindo o 
horário de trens da 
estáción de Matará e as 
farmácias de garda do 

• bairro de Lavapiés. 

Salenko, o ucraniano 
xogador do Logroñes, é 
o futbolista máis rendábel 
da liga. En dous meses 
marcou seis goles e 
somente cobra o salário 
mínimo: 58.900 pesetas. 
Seguro que o Mes de 
Rúsia no Corte Inglés 
coincide coas rebaixas. 

Xú ntase en corros na 
rua do paseo de Noia, 
Montarte ou O 
Carballiño, a vella garda 
do PP: alcaldes a 
perpetuidade, xefes de 
sindicatos, procuradores 
en Cortes polo tércio 
familiar. Máis que talar 
das eleicións, lembran 
os seus desfiles por aií 
mesmo, de oito en 
fondo, entre o bispo e o 
comandante da garda 
civil, no tempo do 
franquismo, cando todo 
o ano parecía Semana 
Santa.• 

•••••••••••••• 

lou abertamente a sua intención 
de voto cara o señor Fraga, ao 
que dixo considerar un Hombre 
de Estado, e o mejor presidente 
que la Xunta de Galicia podría 
tener. lso si, aclarou, en voz alta 
e pegando un sonoro golpe na 
mesa, " ... y yo soy comunista y 
no creo en Dios". Moitos lem
bramos ao ouvir estas palabras 
outras afirmacións deste tipo 
que este alcalde adoita a facer: 
"Nunca Galicia estuvo tan bien 
gobernada" . 

Estas afirmacións foron acom
pañadas -non podia ser doutro 
xeito dado o carácter prepotente 
de García Seoane-, de preci
sións sobre a sua amizade co 
Presidente da Xunta, contidas 
en tan enternecedoras pasaxes 
como aquela na que o citado 
edil falaba, entre orgulloso e 
emocionado, daquela ocasión 
na que uns homes lle pergunta
ron despectivamente ao señor 
Fraga por un alcalde comunista 
que habia en Oleiros e este //es 
contestou, saindo na sua defen
sa, que Oleiros tiña o mellar al
calde que podía ter. 

lso si, a Deus o que é de Deus e 
ao César o que é do César. Non 
seria xusto que todos os méritos 
os levase o señor Fraga, e asi o 
citado edil recoñeceu, en perfeito 
castellano, que "gracias al Blo
que se habla hoy gallego en Ga
licia; son los que más hicieron 
por la normalización". 

Toda esta série de desafortuna-

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

das (ou non?), intervencións fan
me cuestionar séria e publica
mente se é esta a representa
ción que ca/quer afiliado ou vo
tan te do B.N.G. ou Izquierda 
Unida que resida no Gonce/lo de 
Oleiros, ten direito a atapar ne/. 

Certamente, hai realidades polí
ticas difíceis de comprender.+ 

ALBERTO URIMARE QUINDIMIL 
(PERILLO-ÜLEIRO ) 

Ciclismo e 
língua 
Bem está a promoc;om dos des
portos, e sem dúvida entre eles o 
ciclismo; ademais de mantermos 
umha boa forma física, com a 
sua práctica poderemos relacio
nar-nos com outras pessoas e 
conhecer "sobre o terreno" o 
nosso próprio país, quer dedi
cando-nos a competic;om, quer 
apontando-nos 
a marchas ciclo-
turí sticas. 

Os nossos 
Cumpre denun-
ciar, porém, a topónimos 
manipulac;om de 
umha cele
bra~om desporti
va levada a ca
bo polos organi
zad o res desta 
"Vuelta ciclista a 

som 
espanholizados 
impunemente. 

España", ao tingir a competic;om 
ciclista com as cores do assimi
lismo linguístico e cultural. 

ViTORTIZÓN 

1 
1 
i 

Telf. (981) 66 62 28 l. 
Fax(981)661775 Ji 

rn 

GARZÓN NO ESCALAFÓN 
X.X.P.C. 

Bastou unha insinuación do aspirante de que os seus non tiñan 
intención de indultar aos membros coñecido do GAL para que 
"por razóns humanitárias", o fiscal xeneral do Estado recebese 
de contado ao recluso Amedo. 

Seguindo un elemental princípio de imparcialidade, don Eligio 
terá que receber a continuación a vária dúcias de miles de re
clusos que teñen o mesmo direito a ser acado do cárc re o 
máis a présa posíbel , cousa que vai ter ao ilustre persoaxe pre
visibelmente moi ocupado durante o tempo que lle quede en 
tan humanitário cargo. 

Seguindo non se sabe ben que princípio entre mitin e mitin, o 
candidato Garzón entrevistouse pola sua banda co reo Michel 
Domínguez, igualmente interesado nun indulto salvador que o 
poña canto antes de patas na rua por se o partido do "indepen
dente" ex xuíz non chega a formar governo. 

Ainda asi, ese mesmo diada ampla entrevista , o candidato Gar
zón esbardallaba moi convencido de que el está disposto a ir 
ao fondo de calquer asunto "caia quen caia". Agora si que está 
claro que iso de ir de número dous non lle ahonda ao superhe
roi e ten cada vez máis claro como saltar ese mínimo abrollo 
do escalafón. • 

Mais umha vez, os espanhóis 
impóm-nos a sua organizac;om, 
a sua mentalidade, a sua língua, 
celebrando umha "vuelta" que 
nom respeita os signos de iden
tidade da nac;om pola que trans
corre. O nome do nosso país e 
substituído pola sua "españa", e 
os nossos topónimos som es
panholizados impunemente. 

Reivindicamos o direito da Gali
za as suas próprias celebrac;ons 
desportivas com o nosso idioma 
como veículo expressivo. É um 
direito fundamental que a Galiza 
tem negado.+ 

AssocIA~OM REINTEGRACIONISTA 
ÁRTABRIA 

(NARON) 

España? 
Non, graciñas 
Que non. Que isto non é Espa
ña. Non se lle asemella nen po
lo forro. Se ainda me dixésedes 
Burundi, pase; pero España! 
lso si que non. É como dicer 
que as xoubas se pescan na 

lonxa, o mesmiño. Se isto é Es
paña, ímosche aviados. Apaga 
e vámonos. Acabáramos. lso 
si, haivos moito filio de má co
madrona que di ser español, 
pero tamén dicia Pepe "o arte
llado" que unha vez matara tres 
arreases dun aturuxo; asi que 
de tolos estámosche ben reple
tos. E haise que tomar todo o 
conflito este con bon humor ou 
bon viña que agora co Corcue
ra non está o 
forno para bo-
los. E é que co 
trangallo este é Se isto é 
como dicia "o 
chupafume" : 
hai duas cau
sas que non se 
deben facer 
nunca, talar 
mal da amante 
e dicer que es 

España, 
ímosche 
aviados. 

español. A primeira por ser pe
cado e a segunda por ser men
tira. Mesmamente. • 

COLECTIVO INDEPENDENTISTA 
XUVENILÁRREDISTEIRO 

(RIANxo) 

P.D. A Xosefa Rodríguez Porca, con aga
nmo, para que non se renda. 

~ ···---·· .. ~ Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

Telefax (981) 34 27 51 



A NOSA TERRA 

O 17 de Maio, no seu 
próprio Ourense, 
houbo que suspender 
a representación de 
"Un refaixo pra 
Celestina". Seica foi 
un fallo de 
coordenación, pero 
era o día de 
completar o ritual e o 
Blanco Amor de 
látigo crítico poderia 
escachar coa risa co 
despropósito. Polo 
demais o Dia das 
Letras Galegas topou 
este ano cun escritor 
duro de rillar, cunha 
obra literária sen 
concesións e para a 
que ninguén se 
ofereceu a Fraga, que 
e aiba, para 

escreber discursos de 
asimilación. 

A Mesa mobilizouse o 17 de Maio frente ao pazo de Raxoi. MERCE ARES/VOZ NOTICIAS 

Blanco Amor f oi homenaxeado oficialmente 
coa suspensión dunha representación teatral 
En contraste co Ano Cunqueiro, o presidente da Xunta non fixo desta volta declaracións institucionais 
• XAN CARBALLA 

Foi un republicano de carta cabal. 
A bibliografía que se editou neste 
ano 1992 non puido sortear, nen 
recorrendo a artigo re esos ou 
anecdótico , unha biografia e un
ha obra de fondo compromiso ide-

olóxico, de antifascista galeguista, 
incómodo para o poder e marxina
do en moitas esferas baixo a dis
culpa pola boca pequena da sua 
homosexualidade nunca agachada. 

Blanco Amor é un autor facilmen
te popular, e o éxito das suas 

Reivindicación 
nun dia de festa 
A Me a pola Normalización 
Lingüística non quixo deixar 
pa ar a oportunidade de reivin
dicar máis avances no uso e 
normalización de galego, e 
aproveitou para extender unha 
pancarta na Praza da Obradoiro 
ao pé da sede da Presidéncia da 
Xunta. O lema escollido pola 
Mesa foi o de Nen tan Blanco, 
nen tan Amor. Govemo Fraga: 
normalización, e a pancarta xi
gante estivo en siléncio extendi
da durante média hora para per
correr despois as ruas do casco 
vello compostelán que nesas 
mesma horas contemplaba a ho
m enaxe ao alcalde galeguista 
Anxel Casal, asasinado nunha 
gávia das aforas da cidade no 
1936. 

Xosé Manuel Sarille criticou 
nunhas declaracións que o acto 
tiña o sentido de chamar a aten
ción sobre a política de promo
ción e ~so do galega defendida 
pola Xunta. Sarille puxo de 
exemplo o conflito das etiquetas 

en galego, ou do Delegado de 
Cultura de Ourense e alcalde de 
Manzaneda (PP) que declarou • 
hai poucos meses que o uso do 
galega repugnáballe esixindo 
que lle enviaran a documenta
ción en castellano, "apróbanse 
oposicións na RTVG con exa
mes que os expertos reproban 
no que atinxe á Iíngua e gallou
pa a castelanización en progra
mas da televisión pública galega 
como Olé tus videos ou Entre 
amigos mentres a programación 
própria, e máis se é crítica, es
morece ou é marxinada nos ho
rários". 

A respeito do ensino Sarille ma
nifestou "non saben que facer 
coas equipas de normalización 
que eles próprios criaron nos 
centros de ensino e empregan 
fondos públicos da débeda his
tórica co govemo central, de vá
rios miles de millóns, en promo
cionar vídeos que cantan as 
bondades do castellano e infe
riorizan o galego". • . ..•.••...............••..............................•...........• 

obras en galego, con edicións su
cesivas e continuadas, obrigaba á 
Académia Galega a non adiar 
máis a homenaxe. Tardáronse 
anos de máis pero finalmente che
goulle o ano, que alguns temían 
(como sinalou Camilo Franco nun 
colóquio de escritores ourensáns e 
nun artigo en A Trabe de Ouro) 
mudase en episódio de amortalla
mento dun heterodoxo vital. A 
mañá do l 8 alguns xomais gale
gas abrían a sua capa cunha foto 
necrolóxica: as froles de García 
Sabel1 nunha desconchada tumba. 
A víspera, tamén na sua Auria ob
sesiva, a sesión da Real Académia 
apenas achegaba máis público que 
académicos e xomalistas. 

O ponto final da xomada de home
naxe oficial concluía en fracaso: a 
representación que o Centro Dra
mático realizaba no Teatro Princi
pal da blancoamoriana "Un refai
xo pra Celestina" tiña que suspen
derse, porque o aforo que reserva
ra a Conselleria de Cultura estaba 
baleiro. Oficialmente xustifícase 
nun fallo de coordenación, falta 
por explicar se é que académicos, 
autoridades e outros convidados 
oficiais non era quen de ver a obra 
e encher a sá reservada para o Dia 
das Letras. Antes e despois o pavo 
de Ourense si acudiu á chamada. 

Uló Fraga? 

Non debía ser moi cómodo este 
ano para o presidente da Xunta, 
poñerse a facer discursos sobre o 
autor do Dia das Letras Galegas. 
Se no Ano Cunqueiro deu várias 
conferéncias, a sua auséncia neste 
ano foi notória. Semella que a re-

presentación institucional, nun dia 
que este 1993 foi festivo, non era 
cómoda cun autor que escrebia ar
tigos de prensa como os que no 
número anterior de A Nosa Terra 
publicabamos sobre a función po
lítica do intelectual e a necesidade 
de facer frente intransixente ao 

fascismo; do Blanco Amor que no 
franquismo vía censuradas as suas 
obras Los Miedos ou A Esmorga . 
Portomeñe, pola sua banda, mar
chou a Lugo e deitou flores á está
tua de Rosalia, porque "o 17 de 
Maio é unha homenaxe m'erecida 
á nosa poeta".• 

PASOU ODIA 
X.C. 

Polémicas aparte, o 17 de Maio vai fixándose, sobretodo através do ensi
no e dos meios de comunicación, como unha data de releváncia simbóli
ca. A afirmación de que todo o ano debe ser das letras galegas non pon 
en cuestión a celebración, senón que tras dela se parapeten quen xustifi 
can a galeguización non como unha reivindicación da nonnalidade senón 
como un esforzo titánico que hai que facer un dia de cada trescentos se
senta e cinco. Isa precisamente é o que ven sucedendo nos meios de co
municación. 

A noite dos Prémios da Crítica o presidente da Fundación que os organi
za, Xosé González, marcaba uns obxectivos para o ano que ven para 
avantar na nonnalización da língua: ensino, igrexa e meios de comunica
ción deberían ser os chanzos da escada que hai que subir. O 17 de Maio é 
o día en que todos os xornais saen coa sua portada en galego, todos procu
ran ter o seu suplementiño de cultura galega e todos se felicitan, como nos 
dixo hai poucos anos o director do Faro de Vigo de que o galega teña a 
sua preséncia xusta e necesária. Diario 16 e El Correo Gallego demostra
ron que si é posíbel facer xornalismo a diário e en galego, ainda tendo ne
ses casos excepcións coa publicidade. 

Independentemente da crítica dos comidos -seria un capítulo aparte-, a fi
losofía da língua nos meios de comunicación ampárase sempre en argu
mentacións de mercado (poñendo á marxe que Hola e Pronto son as pu
blicacións quemáis venden) e mesmo facendo afinnadóns como a do Li
bro de Estilo de La Voz de Galicia, que recoñece "a toponímia que debe 
usarse no xornal é a oficialmente determinada pola Xunta. Daquela as ci
dades galegas denominaranse: La Coruña, Lugo, Ferrol, Santiago, Ponte
vedra e Orense". Poderiase engadir: non se deben facer excepcións nen o 
Dia das Letras Galegas.• 
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DIAS 

• Transferido 
o Museu das 
Peregrinacións 

Nunha recente reunión mantida no 
Ministério de Cultura, rematouse 
o acordo que permite a 
transferéncia de xestión, ao igual 
que o resto dos museus estatais 
con sé na Galiza, do Museu das 
Peregrinacións, que en pleno Ano 
Xacobeo non foi quen de 
organizar -por falla de dotación e 
apoio- nengunha actividade 
relacionada co seu título. Segundo 
as autoridades de Cultura o novo 
proxecto museístico desenvolverá 
"a cultura e o culto das 
peregrinacións a Santiago de 
Compostela, con especiañl 
atención á história da cidade de 
Santiago". 

O Museu concebido no 1951 por 
Manuel Chamoso Lamas, abriu 
cunha pequena exposición no 1965, 
e despois botou practicamente 
pechado vintesete anos. (ver A 
Nasa Terra Nº 549). + 

• Os primeiros 
Prémios da 
Crítica da 
Fundación 

A novidade dos Prémios da 
Crítica que ano tras ano fállanse 
en Vigo, na coñecida Cea das 
letras, foi desta volta a 
organziación da Fundación 
constituida ao efecto que 
recolleu o relevo do Círculo 
Ourensán. O presidente da 
devandita Fundación, Xosé 

González, abriu o acto de entrega 
facendo balance da vida cultural 
dos doce últimos meses e 
valorando positivamente, no que 
atinxe á lingua, os 
pronunciamentos legais do 
Parlamento europeu e a 
incorporación do galego por 
diferentes empresas privadas. 

Os prémios deste 1993 foron 
concedidos a Avilés de 
Tararnancos a título póstumo 
(Criacion Líterária); Pexerto 
Saavedra (Ensaio e Pensamento ); 
Lourenzo Fernández Prieto 
(Investigación), Miguel Anxo 
Prado (Ciéncias e Artes da 
Representación), Asociación de 
Amigos da Opera da Coruña 
(Música) e á empresa Castromil 
(Iniciativas Culturais). No mesmo 
acto entregouse a Paco del Riego 
un recoñecimento como "Galego 
Egréxio".+ 

•Obras galegas 
nun pianista 
cubano 

Antonio Queija Uz, pianista 
cubano de 30 anos, actuará o 
próximo dia 27 no Círculo 
Mercantil de Vigo, dentro dunha 
xira por outras cidades do Estado. 

O pianista Antonio Queija Uz. 

Neste programa teñen unha 
importante preséncia músicos 
galegos, pois que Antonio Queija 
interpreta un programa con obras 
de Enrique Lens (Recordo de 
lourizán) e Marcial del Adalid 
(Unha noite de estio na beira do 
mar; Unha lembranza e Galicia. 
Marcha triunfal.)+ 

•Congreso 
Audiovisual 
Gal ego 

Os dias 17 ao 19 de Xuño nas 
instalacións do Instituto Galego 
da Información-en Compostela 
terá lugar este primeiro encontro 
organizado pola Dirección Xeral 
de Cultura e o CGAI. Segundo os 
organizadores "concébese coma 
un foro que analise o presente e o 
futuro do sector audivisual na 
Galiza, atendendo á sua 
heteroxeneidade e a sua 
importáncia sóciocultural e 
económica". 

O Congreso divídese en dez áreas 
temáticas: formación, património, 
difusión cultural, televisión, 
administracións, produción, 
distribución e exibición 
cinematográfica, e distribución e e 
promoción en vídeo e televisión.+ 

BE~1'AIHE@ 
DISTRIBUCIÓNS MUSICAIS ALTERNATIVAS 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN 
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc. 

Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 

Enviar á BEL T AINE . Desexo recibir gratuailamente o catákigo 

•Prémio a 
Luis Tobio 

Coincidindo co Dia das Letras 
Galegas a Cátedra de Estudos 
Galegos do Ateneo de Madrid ven 
de conceder un galardón ao 
diplomático galeguista Luis 
Tobio. O Trisque} de Ouro fóille 
entregado nun acto no que 
interviron Isaac Diaz Pardo e 
Maria do Carme Novoa.+ 

•Lembrando 
a Anxel Casal 

Só quince dias pasaron desque 
surxiu a iniciativa a primeiros de 
mes, durante un acto celebrado 
como ramo do Congreso de 
Poetas Alófonos, até que quedou 
constáncia nunha placa da 
preséncia no número 15 da Rua 
do Vilar da Imprenta Nós 
propriedade do ex-alcalde de 
Compostela Anxel Casal. 

A homenaxe é unha das múltiples 
débedas pendentes coa nosa 
memória histórica, e simbolizou no 
17 de Maio a recuperación dunha 
figura dun verdadeiro mecenas da 
cultura, a literatura e o xomalismo 
galega. Tamén naque] obradoiro foi 
imprentado o xornal A Nosa Terra 
na sua fase republicana. Anxel 
Casal foi asesinado polos militares 
golpistas en Agosto de 1936.+ 

l 

• Galicia en 
América en 
México 

Luis 
Tobio, 
premiado 
poi a 
Cátedra de 
Estudos 
Galegas 
do Ateneo 
de Madrid. 

Desde o 25 de Maio estará aberta 
no Palacio Lecumberri, sé do 
Archivo General de la Nación, a 
exposición Galicia e América: 
cinco século de história, que 
permanecerá aberta todo o mes 
de Xuño. Amostra estivo durante 
o pasado ano en todas as cidade 
galegas, e agora viaxa á outra 
Galiza, acompañada para a 
inauguración por unha 
delegación do Consello da 
Cultura formada por Xosé A. 
García Caridad, Maria Xosé 
Rodríguez Galdo e Manuel 
Suárez. • 

•Fallado o 
Domingo 
de Andrade de 
poesia 

O mes de Maio é pródigo en 
novas literárias. O certame 
organizado pola asociación 
cultural de Cee, Domingo de 
Andrade, foi para a obra Fuxida 
no so/por, de Xoán Francisco 
García Suárez, concedéndose un 
accésit á obra Luces de M orte do 
escritor da Ponte do Porto, Xosé 
Manuel Lema Mouzo. • 

FAI O 1ElJ PEDIMENTO POR TELÉFONO OU 
A MEDIO DESTA TARXETA Apartado 8282 VIGO 36200. TeH. (986) 47 26 94 BELTAINE O DEN, Jusi around the window 

O grupo móis anovodor do folk 
actual. C.D. 

MYRDHIN f'()L HUELLOU, 
Harp & Bamboo 

BAffiEFIELD BAND, Quiet Days 
Clásico do Folk escocés. C.D. 
Alan Reid, Austoir Rus3ell, NOME ........................................................ APEUOOS ... ................................. ... ....... ... ............................................ ....... . 

ENDEREZO ............................ ........... ......... ..... .. ........... ......... ... .......... ............ ........... .. ........... . C.P. . .............................. . 
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Titulo 
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Título 
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Atentamente (sinatura) 

Jacky Molord, Patrick Molard, 
So'ig Sibéril, Jeon-Michel Veillon 
e Aloin Rouquelle. 

BARZAZ, Ec'honder 
Folk de novas tendencias. C.D. 
C.on Yonn-Fonch Kemener, Jeon
Michel Veillon, Gilles Le Bigot, Alain 
Genly, David 'Hopi' Hopkins ... 

Arpo céltico de novas 
tendencias. C.D. 

WORLD'S GREATEST PIPERS, 
Escalmo dos millores goiteiros 
solistas escoceses. C.D. 
An!¡jus Moc Dor10ld, lain Mac 
Fodyen, Murray Henderson ... 

John IW:. Cusker, Ion Moc Donold. 

ARCHElYPE 
Fdk de ovangordo cb Bretaña. C.D. 
J. Molard, C. Lemoitre, F. Londre
au, Y. Rouget, P. Lecompte, 
P. Lemou, H. Bertho e T. Moreou. 

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 



Entre a 
epopeia e 
o romance 
A cidade dos 
Césares, de Víctor 
F. Freixanes 
Un dia do ano 1885, chega á aldea 
de Patagones o corpo de exército 
comandado polo xeneral Lorenzo 
Vintter, vencedor dos últimos ín
dios arxentinos. El e rnais as suas 
tropas chegan derreados. Queren 
retornar a Buenos Aires e receber a 
oliveira dos vencedores. Mais ese 
día desencadéase unha grande tern
pestade, o rio arneaza con rebordar. 
Os prisioneiros, toda unha nación, 
revóltan e. Ese mesmo dia, como 
convocado pola pre enza do exér
cito arxentino e mais da indiada, 
comeza a falar a voz dundos mor
ros da antiga colónia de Nova Es
peranza, que se fundara cen anos 
antes, e sobre a que se construiu 
Patagones. Quen fala é Basilio Vi
lariño, piloto. Conta, ou lembra, a 
história ao gaiteiro Chinto de Mu
ras. História que vai misturándose 
coa actual, a do xeneral Vintter e a 
sua campaña contra Nanuncurá, 
Saihueque e outros, corno Poye!. 

A voz de Vilariño, sombra de som
bras, narra o intento de coloniza
ción por parte de galegas dunha te
rra no outro confin do mundo, na 
Arxentina. O fidalgo pontevedrés 
don Xoán De la Piedra consegue 
ordes reais para ir a aquel lugar e 
colonizalo. Toda a Galiza é convo
cada, e de toda a Galiza apresénta
se xente. Xente do arado e xente 
para a seitura. Homes e mulleres á 
búsqueda dun eido que non sexa 
cruel, corno o nativo. Vilariño, a 
sua voz, narra todo, desde a saída 
da Galiza até a chegada á nova te
rra, ao lugar onde se funda Nova 
Esperanza. A traizóns, as deser-

A cidade 

/ /."/. 

Vítor Fernández Freixanes. 

cións, os encarceramentos --o de 
Xoán De la Piedra-, as rnortes, as 
dores, as poucas alegrías, as suas 
viaxes, os seus 
segredos com-
partidos co fi-
dalgo ponteve- Con 
drés, a sua fi- vacilacións 
delidade a este, 
etc. Os aconte- ao 
cimentos sucé
dense sen solu
ción de conti
nuidade. Inter
calada á histó
ria da coloni
zación, as vici
s itudes e os 
aconteceres do 
xeneral Vintter 

comezo, 
a obra 
remata por 
a ca dar 
o puro 
encanto 
da 
novela de 

e os seus ho- aventuras. 
mes, sobretodo 
do baqueano 
Manuel Troiti-
ño, filio dun ferreiro do Valadouro, 
e dunha índia. 

O piloto, a sua voz, conta ao gaitei
ro Chinto do Muras o que non lle 

contara en vida. 
No fundo, un 
personaxe: Xoán 
De la Piedra, a 
maior parte da 
novela prisionei
ro en Buenos Ai
res pota traizón 
de Viedma e de 
Salcedo, o vice
rrei. De la Piedra 
é definido a cada 
momento por Vi
lariño a base de 
adxectivos, rnais 
só afinal desco
bre o verdadeiro 
rosto do persona
xe, o por que da 
sua aventura, da 
sua teima. Pero 
hai outro perso
naxe central, ain
da que por au
séncia: Galiza. A 
obsesión de to
dos: "O antigo 
reino" (p. 41 ), "o 
eido escravo que 

quedaba atrás" (p. 100), lugar do 
que só queda aos colonos-emigran
tes "a memoria dos regos, os cam
pos de maio, as xesteiras floridas e 
os carballizos" (p. 354), que "é o 
único que ternos, señor capitán" 
(ibídem). Personaxe central que 
convoca á maior parte dos persona
xes da novela, de Vilariño a-Chinto 
de Muras, de Xoán De la Piedra ao 
baqueano Manuel Troitiño, que so
ña en corno seria a terra de seu pai. 

Mais se a Galiza é personaxe cen
tral por auséncia, hai outros que se 
ben parecen secundáriós, teñen tan
ta ou ruáis irnportáncia: os mdios. A 
personificación da inocéncia, mes
mo na sua crueldade. Daí o mistério 
que deitan personaxes como Pichi
pilu -a cornpañeira de Vilariño-
ou o seu pai. xefe dunha tribo índia 
Tanto mistério corno deita a figura 
da esposa de Xoán De la Piedra, 
Maria Luísa de Almeida, que loita a 
carón do seu marido para que os so
ños deste se fagan realidade. Pero 
afina!, este personxe desaparece sen 
deixar rasto, sen que nen o narrador 

nen o leitor saiban que lle aconteceu 
(pódese albiscar que foi "repudia
da" polo seu marido. Ou, simples
mente, o autor precipitou o final da 
novela e esqueceu o que pasara con 
dona Maria Luísa? ou non quixo si
tuarse no papel de autor omniscien
te e deixou ao leitor a posibilidade 
de criar el o destino final do perso
naxe ?) . 

A cidade dos Césares é unha nove
la que abala entre a epopeia alegó
rica e o "romance". Epopeia que o 
autor non chega a acadar, non por 
falta de talento, senón por mor da 
nosa situación histórica. Quer di
cer, a epopeia --coa sua pureza e 
inocéncia orixinais- non é posíbel 
hoxe: a totalidade imanente á for
ma épica, a novela só pode soñala, 
ou tomala prestada 1ogo dunha lon
ga búsqueda, sen saber, porén, ca
les poden ser os resultados. Alegó
rica, pero do tipo de alegorias que 
se salvan da pura abstracción inte
lectual pola concreta poesia da sua 
dicción e dos seus personaxes. Con 
vacilacións ao comezo, a medida 
que a narración progresa, adquire 
ímpetu, e a obra remata por acadar 
o puro encanto da novela de aven
turas. Romance, porque se interesa 
máis na acción do que nos caracte
res. A psicoloxia é simples; o de
corado, os acontecimentos --como 
os obxectos: o coitelo que mata a 
M. Troitiño-- poden tomar un va
lor simbólico. E, como no roman
ce, o herói é unha figura solitária 
que ten máis relación cos obxectos, 
co mar, coa terra, etc. que cos ho
mes ("Don Xoan Vencido miraba 
para ti por vez primeira e coa súa 
ollada nacías para todos nós, existí
as, pois ata entón non eras rnáis 
que o punteiro e o ronco, o fol e a 
ladaíña das xentes mansas do tristí
simo país --que tarnén era o seu, 
aínda que non gustase falar <liso"). 

Pero Víctor F. Freixanes soubo fu
xir da tentación de facer <leste rela
to dunha traxédia un romance, unha 
epopeia heroica, unha canción de 
xesta. Unha novela de antes da no
vela, en suma. Fixo unha novela, a 

(continua na páxina seguinte) 

dos e é~ares· ' Case trescentas familias de Galicia saen para América dende o porto da Coruña, 
entre 1776 e 1780, coa misión de poboar as ferros máis inhóspitas da Patagonia. 
"Os máis pobres dos meus reinos", di el-Rei Carlos 111. Basilio Vilariño, piloto noiés, 
conta a dramática aventura cen anos despois, nunha noite feroz de auga e medos. 

A CIDADE DOS CÉSARES 
Víctor F. Freixanes 

Premio Torrente Ballester, 92 X ERAIS 

~~ 
~~ 
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O estado 
do comic 

XAQUÍN MARÍN 

A Deputación da Coruña ven de editar 
unha monografía documental sobre o 
cómic, coordenada por Xosé Luis 
Axeitos e Luis Seoane e coa 
colaboración dunha presa de alumnos 
de diferentes institutos coruñeses. 
Cunha introdución-análise da história 
do cómic na Galiza o importante desta 
monografía é que fomece un currículo 
completísimo dos que son e foron 
principais figuras desta xénero no 
noso país asi como unha abondosa 
bibliografía, ideal para quen se queira 
mergullar no tema.• 

A Trabe de Ouro 
Décimoterceiro número desta 
publicación dirixida por Méndez 
Ferrin, que abre nos seus primeiros 
artigos coa polémica entre Fredric 
Jameson e Aijaz Ahmad a propósito 
dun ensaio do primeiro sobre "A 
literatura do terceiro mundo na era do 
capitalismo multinacional". Noutros 
traballos desde número primeiro do 
1993, complétase o estudo de José 
Iglesias sobre a RISGA e publícanse 
traballos de Andres Sanjuán 
(Ocultismo. universidade e 
sociedade), unha entrevista e tradución 
dun poema realizada por Xaquin Yélez 
e Manuel Outeiriño (John Ashbery: 
unha casoupa entre ruínas 
xigantescas) e a crítica do director da 
publicación The Great Utopia: a 
vangarda bolchevique. A Trabe 
complétase coa sección de crítica de 
publicacións e actos.• 

O futuro 
da augardente 
Yeñen de ser editadas as actas das 
xornadas técnicas sobre esta bebida 
organizadas polo Consello Regulador 
correspondente, e que se celebraron en 
Ourense o pasado Novembro. Hai 
traballos sobre a elaboración da grapa 
italiana, o proceso de estabilización e 
avellamento dos destilados, a 
perspectiva sobre elaboración e 
comercialización de bagazeiras en 
Portugal, e o control da destilación 
para obter augardente de calidade, 
incluíndose tamén o texto da mesa 
redonda final no que se analisou a 
situación actual da lexislación e o 
mercado deste popular destilado. 
Pódese pedir por tfno. (988) 25 38 93 
ou fax (988) 25 17 09.• 

{ 
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(ven da páxina anterior) 

novela dun home (e de todo un po
vo) que ao narrar se interroga, e in
terroga a todos, sobre o ódio e o 
amor, a vida e a morte, o ben e o 
mal, a culpa e a grácia, a liberdade 
e o problema do destino e a finali
dade humana. Temas que son de
senvoltos, recapitulados, transfigu
rados con grandeza case que sinfó
nica ao longo das 360 páxinas do 
libro con man maestra por parte de 
Víctor F. Freixanes. Novela, non 
romance, non epopeia, non canción 
de xesta, pola invisíbel estrutura 
verbal que percorre o texto e que é 
tan importante para a comprensión 
do libro como a mesma peripécia 
narrativa (o movimento xeral de ca
da parágrafo revela, moitas veces, 
máis sobre o estado de ánimo de B. 
Vilariño --ou outros personaxes
do que calquer situación determina
da, ou calquer episódio heroico). 

A cidade dos Césares demostra 
que en Víctor F. Freixanes -na 
sua narrativa- non hai cámbio, 
pero si unha perpétua evolución, 
cara adiante. • 

XGG 

(1) Edicións Xerais de GaJicia. Vigo, 1993. 
360 páx. máis vocabulário de americanis
mos. Á novela foille concedido o prémio 
Torrente Ballester-1992. 

Unha 
proposta de 
actualidade 
A poesía de 
Manuel António 
Como un auténtico acerto ha
beria que adxetivar e saudar 
a aparición, na colección 
"Clásicos Galegas", recente
mente criada e dirixida por 
Claudia Rodríguez Fer e que aco
lle a editorial Sotelo Blanco, do 
volume titulado Manuel Antonio. 
Poesía Galega completa, nunha 
coidada edición da que se respon
sabiliza o profesor Xosé Luís 
AxeitosCll, e que situa a voz poéti
ca do poeta rianxeiro nun primeiro 
plano da actualidade crítica. 

E calificabamos de acerto tal edi
ción cando menos por duas razóns, 
pois non se pode obviar a referéncia 
ao magnífico resultado respeito da 
atención dos aspectos máis pura
mente materiais do volume e mes
mo ao seu deseño a cargo de Fran
cisco Mantecón; nen ignorar a rele
váncia que no panorama dos nosos 
estudos críticos presenta tal publica
ción, a primeira -ao lado dun vo-

Jume tarnén edi
tado estes dias 
que recupera os 
Cantares galle

de gas 
Rosalia<2>- na
cida co obxecti
vo de cobrir o 
que xa se sentía 
como unha au
téntica necesi
dade, quer di
cer, o estabele
cimento defini
tivo do texto sen 
deturpar através 
dunha edición 
que, nalgunha 
medida, pode-

Apresén
tansenos 
os poemas 
de Manuel 
António na 
versión 
máis 
científica e 
rigorosa 
das que 
agora se 
poderian 
facer. 

riamos chamar crítica -ainda que 
non se faga referéncia a todas as 
edicións que desde a morte de Ma
nuel António viran a luz- base 
prévia, desde lago, para calquer 
análise literária ou lingüística poste
rior. Labor que debemos agradecer 
dobremente ao seu responsábel pois 
alén da tarefa minuciosa que de seu 
comporta, nesta específica ocasión, 
hai que realizar un auténtico traba
llo de reconstrución ecdótica ao 
manterse, como é sabido, os manus
critos orixinais en mans privaeas 
que dificultan a sua consulta(3l. 

Asi pois, e vol-ume ábrese cunhas 
páxinas dedicadas aos aspectos 
biográficos máis salientábeis de 
Manuel António --os seus espa
zos vitais, a actividade políca e 

posterior deserción do ri
tualismo 
cultural dos 
autores 
de"Nós", 
etc-, re
construindo 
o seu perco

rrer vital atra-
vés dos dados 

fomecidos po
lo seu abundan
te epistolário, 
evidenciando, 
asemade, algun

has eivas ou la-
goas nas que nin

guén tiña reparado publicamente 
até agora: feito que contribue, en 
non limitada medida, a aclarar al
gunhas confusións e despistes fa
cilitando o labor de achegamento 
ao poeta ao apresentar de forma 
ordenada e lexíbel o máis intere
sante que contén a correspondén
cia publicada por García-Sabell 
no ano 1979. 

Tras as preceptivas liñas centradas 
en contextualizar a actividade cul
tural e literária dos anos vinte, o 
problema xeracional e o manifesto 
"Máis alá", relativizando a impor
táncia deste último como definidor 
da sua poética, apoiándose no seu 
propósito de provocación e noutras 
manifestacións do próprio poeta, 
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achégase a un dos pontos que nós 
xulgamos como esenciais desta in
trodución, talé o do problema tex
tual, no que se ve abrigado en máis 
dunha ocasión a reconstruír e har
monizar laboriosamente solucións 
ortográficas e léxicas, propondo 
unha leitura que se guia por crité
rios científicos e rigorosos e insi
tindo no coidado da edición dos 
textos que Manuel António sempre 
se impuña e mesmo facendo refe
réncia aos proxectos desbotados e 
as implicacións que isto ten para o 
estabelecimento e interpretación 
definitivos do seu corpus poético, 
que o editor aumenta significativa
mente con outros textos anotados e 
mais un apéndice que contén duas 
composicións en castellano e máis 
catro prosas breves que contribuen 
decisivamente a emiquecer o seu 
corpus, exemplo do magnífico la
bor de documentación prévio do 
que fai gala o responsábel da edi
ción, pero no que botamos en falta, 
para redondear o traballo, ademais 
da posíbel inclusión do seu coñeci
do manifesto, a referéncia ao "Pró
logo dun libro de poemas que nin
guén escriben" que recollera Fer
nández del Riego no ano 1955 pero 
que fara inicialmente publicado no 
xomal Galicia de Vigo nos anos 
vinte. En suma, todo un traballo 
que permite seguir con facilidade a 
evolución da sua poética, explici
tando unha clasificación reordena
da e xustificada da sua produción 
composta polos títulos Con anacos 
d'o meu inteiro, Sempre e mais 
dispóis e Foulas, De catro e a ca
tro e, finalmente, Viladomar máis 
outros textos saltos, agora datados, 
sempre respeitando a ortografía do 
autor, denunciando a contradición 
entre as escollas ortográficas e os 
hábitos gramaticais que se supoñen 
nos manuscritos e os textos publi
cados en vida por Manuel António. 

Apreséntansenos, en defmitiva, os 
poemas de Manuel António na 
versión máis científica e rigorosa 
das que agora se poderian face, 
unha proposta séria que nos convi
da a facer unha leitura quizá máis 
pertinente dos seus poemas para 
atoparmos a voz dun poeta absolu
tamente clave no desenvolvimento 
da nosa literatura cntemporánea, 
conformando unha aportación de 
mérito indiscutíbel, e, insistimos, 
absolutamente necesária. • 

RAMÓN NICOLÁS 

(1) Manuel Antonio. Poesía galega 
comkpleta, col. Clásicos Galegas, Sotelo 
Blanco, Compostela, 1992.Edición de Xosé 
Luís Axeitos. 

(2) Castro, Resalía de, Cantares galle
gos, col. Clásicos Gallegos, Sotelo Blanco 
Compostela, 1992. Edición de Andrés Poci
ña e Aurora López. 

(3) Axeitos verte acedas palabras -e 
eremos que certeiras- sobre a atitude ex
clusivista, que ignora a necesidade actual de 
espallamento cientiífico da obra de aJguns 
autores, por parte de certo sector. do gale
guismo histórico. 

A GALICIA CASTREXA 
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Davy 
Spillane: 
tradición 
moderna 
Davy Spillane estará novamente 
na Galiza para actuar en Lugo o 
dia 21. O intérprete irlandés, do 
que ainda se lembra a excepcional 
actuación que <lera na sua primei
ra visita ao naso país, desenrolado 
no primeiro festival folk "Cidade 
Vella" de Santiago, é un dos ho
mes que máis intelixentemente ten 
misturado o folk co rock, sendo 
un facha a seguir nese estilo por 
unha chea de intérpretes nos paí
ses cél ricos. 

O último traballo, polo momento, 
do irlandés "Pipedreams", quizá 
sexa o L.P. máis inconsistente da 
sua carreira en solitário, cun Spi
llane que nalgunhas pezas non 
soubo exactamente que camiño 
seguir, o que é unha chata para o 
conxunto. Claro que onde hai un 
gran compositor sempre xurden 
momentos especialmente conse
guidos, como pode ser na maxes
tuosa "Midnigt Walker" unha das 
mellares com-
posicións da 
sua carreira. 
AJgunhas pezas 
deste disco se
ran ouvidas con 
seguranza no 
seu concerto, 
onde non falta
rán temas de 
antiguos traba
llos, algun de
les absoluta
mente impres
cindíbel nunha 
actuación en 
directo. 

Davy non es
quecerá a ener
x ia e a tralla 

A música 
folké 
apoiada 
por unha 
mi noria 
maioritária, 
conclusión 
aplicábel 
tanto á 
Irlanda 
coma á 
Galiza. 

característica do seu peculiar esti
lo no mundiño folk, e que tamén
nos pode transportar a terras ima
xinárias e oníricas que as suas pe
zas máis atmosféricas, na própria 
definición do instrumentista que 
nos comenta que empezou a inte
resarse polo folk. na escola: "Eu ía 
a unha escala de língua irlandesa, 
non inglesa e ali principiei a me 
interesar pala música dos Chief
tains e sentirme engaiolado polos 
gaiteiros do meu país dos anos 20 
e 30, como Leo Rowsome ou Sea
mus Ennis. Poi polo tanto como 
unha progresión natural adicarme 
á música tradicional". 

Con algun amigo tocou na Bretaña 
e por Irlanda adiante para gañar al
guns carros, mais sobretodo, para 
pasalo ben, xa que na sua mente 
non estaba o se adicar á música 
profisionalmente, até que xurdiu 
unha banda chamada M oving He
arts: "Xa vin bastante claro viver 
disto cando estaba con esta banda, 

ainda que é difícil facer planos a 
curto prazo neste mundiño". 

A banda de folk-rock marcou un
ha época e tiña entre os seus com
ponentes a home sobranceiro 
dentro da música tradicional da 
bela Eirin como Chri ty Moore, 
cantante de ba tante éxito na ac
tualidade, ou Donald Lunny, pro
dutor dunha marea de artista e 
home de grande abedoria mu ical 
e ao que non se lle cairon os aneis 
por vir tocar a Rianxo con Lyan 
O'Flyn, un excelente gaiteiro, fa
cendo un labor do mái escuras no 
bodhran e dando unha lición de 
humildade na cena. Davy confesa 
que a banda quedou en bancarro
ta: "Non tiñamo manager, as 
causas non nos aían ben e no 
considerabamos mal pago . Todo 
iso fixo que o conxunto se resenti
se e a pouco o proxecto e more
ceu ". Catro discos fo ron o legado 
desa formación e tras ela no ano 
1987, Davy saca o seu primeiro 
plástico en solitário, "Atlantic 
Bridge", un traballo realmente ex
celente. A este seguirianlle "Out 
of the Air", "Shadow Hunter" e 
un disco conxunto con outro irlan
dés (ex Planxty) Andy Irvine, ba
seándose en melodías búlgaras e 
titulado "East Wind' . Spillane ta
mén é construtor e os seus instru
mentos estaán feítos da própria 
man. Amante da música tradicio
nal, considera que a situación des
ta mellorou no seu país no útli
mos anos: "Hai moita xente xoven 
interesada pola música folk desde 
os anos 70, agora a mocidade e -
coita a música de moda e non hai 
moitos que o fagan coa tradicio
nal. Os músicos de te tipo de mú
sica son unha minoría, mai unha 
minoría grande. Segue habendo 
unha chea de bandas que conti
nuan a perpetuar a tradición. O 
que si se saiu gañando nestes anos 
é que agora a xente aceita me11or a 
música folk. Nos anos 60 habia 
moitos que dicían: Bah, música 
folk, mentres agora non se fan ese 
tipo de comentários despectivos. 
Davy ten moi claro que este estilo 
de música é apoiada por unha 
"minoría maioritária", unha con
clusión que non se debe sacar tan 
só de Irlanda, xa que na Galiza a 
situación actual podería encaixar
lle perfeitamente un comentário 
dese tipo, e senón que tome boa 
nota quen deba, do nível de asis
téncia a alguns concertos <leste es
tilo musical.• 
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Non terán máis de vintedous anos, pero 
coleccionan os discos do Jimi 

Hendrix con auténtica fruición. Na 
Feira celebrada en Vigo a princípios de 

mes, remexian nos vinilos con música 
de hai vinte anos como auténticos 

catadores, degostadores de padal 
exquisito, discutindo amigabelmente cos 
vendedores sobre se comprar o primeiro 

álbum dos King Crimson ou unha 
antoloxia rarísima dos Grand Funlc 

G~~O 
Railroad. Óuvese cantar a mozas de 17 anos o 
"Roadhouse blues" dos Doors nas portas dos 
locais de música ás oito da tarde como desde 
logo que non se facia en 1971. A febre por 
este grupo, lanzada por causa da película de 
Oliver Stone hai un par de anos, estendeuse 
a toda a música a cabalo entre as décadas 
dos 60 e dos 70. Bob Dylan, Neil Young, 
Van Morrison, Eric Clapton, James 
Brown, entre outros, actuarán na Coruña 
a primeiros de Xullo. 

Coñeces a Jimi Hendrix? 
Os rapaces de 18 anos 
consumen como novidade o rock dos setenta 
• FERNANDO CARBALLA 

Claro que no fenómeno hai un im
portante componente comercial, 
pero ¿por que haberian os Walk:a
bouts (conxunto norte-americano, 
da discográfica Sub Pop de Seat
tle, que actuaron en Madrid a se
mana pasada) de incorporar ao seu 
último disco unha versión 
de "Like a hurricane" de 
Neil Young, 1977, se ao 
fin e ao cabo o cantante ca
nadiano nunca gozou da fa
ma de Bruce Springsteen? E 
se os Faith no more (tamén 
da Sub Pop) gravan o "I'm 
easy" de Lionel Richie e fan
llo cantar a millóns de perso
as, a análise ten que empezar a 
ser moi coidadosa. Reservar a 
indulxéncia para indústrias cul
turais ou do ócio máis sérias co
mo a editorial (por exemplo, Al
faguara está publicando toda a 
obra de Cortázar aproveitando 
que se acerca o décimo cabodano 
do arxentino) non deixaria de ter 
un ponto de eliti mo algo hipócri
ta, porque todo di frutabamos do 
"Knockin on heaven ' door de 
Dylan na elvaxe ver ión do 
Gun 'n'ro e o ano pa ado. Son 
moi pouco o afeizoado ao cine
ma que non debezan por un bon 
delo de repo ición de Hitchcock 
ou de Truffaut. 

Critério artí tic 

O que non pa a, en absoluto, é 
que haxa unha cri e de talento no 
mu ical -como tampouco a hai 
no literário ou no cinematográfi
co--, porque nunca coma hoxe se 
fixo tanta boa música 
popular, nen se com-
puxeron tantas boas 
cancións (e non só en 
inglés). Hoxe en Ma
li, Ali Farka Ture -
guitarrista e cantan
te que actua este fin 
de semana en Ma
drid e Barcelona
canta blues na sua 
língua, que non é 
o francés colo
nial, Cesaría 
Évora leva a 
morna cabover
diana en portu
gués dialectal a 
cotas irnpensá
beis de difu
sión hai uns 
anos, na 
Martinica e . 
Guadalupe 
os cantantes 
e conxuntos crioulos 

fusionan ritmos e hannonias. Que 
dicer do Caribe de expresión espa
ñola, da salsa, do merengue? E 
que non dicer do pozo sen fundo 
do Brasil, hai quen dá rnáis criati
vidade? Milton Nascimento grava 
co grupo inglés Duran Duran, 
a canción é á 

vez en in-
glés e portugués. O acorde

onista Flaco Jiménez, patriarca 
do tex mex, declarou a unha 
emisora madrileña hai catro 
dias que en Nashville, o berce 
do country, aprezan enormemen
te a sua música e o requiren para 
constantes gravacións, e utilizou 
a palabra inglesa "blend" (mistu
ra) para definir o panorama actual 
da música popular. 

O feito é que a música que se re
cupera, a dos últimos 25 anos, 

está pasando a 

formar parte do folclore universal. 
O soul dos anos 60 é profusamen
te utilizado como icono musical 
na publicidade (Percy Sledge can
tando "When a man loved a wo-

man ", Otis Redding o 
seu "Sittin' in a dock 
of the bay") e o mes
mo sucede coa música 
dos Rolling Stones ou 
o "I'm free" dos 
Who. A clave é que 
a música popular es-
tá acadando o seu 
cénit e que os com
positores e intér-
pretes que frisan 
os cincuenta anos 
están na sua rna
d urez esti-

lística. Portan
to, despois de vintetantos 

discos, todos os Van Morrison, 
Neil Young, Dylan, Springsteen, 

Bowie, Cohen, Veloso, M. 
Bethánia, Chico Buarque, 
Gil, Dolly Parton, de Ville, 
Linda Ronstadt, S. Rodrí
guez, Milanés ... son xa clá
sicos, no sentido artístico li
teral, a referéncia poética po

pular do século (son case to-
dos homes, as mulleres levan 
unha xeración de retraso, pero 
xa se verá cando rebente o di

que que retén, por exemplo, o 
imenso viveiro de compositoras 

e cantantes brasileiras). 

Outros estilos, 
máis estilos 

E os guitarristas de 18 anos emulan 
a Hendrix, Eric Clapton gaña pré
mios Grammy a eito cando cumpre 
os 47, os veteranísimos Aerosmith 

están esta mesma semana de Maio 
no número 1 dos Estados Unidos 
cun blues ("Crazy") que acompa
ñan con harmónica e ... mandolina! 
A musicoloxia fanna actualmente, 
como noutrora os folcloristas de 
magnetófono e cademo de campo, 
os David Byme, Ry Cooder, Pat 
Metheny, Dwight Y oakam ou Au
serón, investigando uns nos arqui
vos sonoros do Brasil ou Cuba, ex
purgando outros as editoras musi
cais da N arte-américa ou do Caribe 
anglófono. 

En calquer momento resucitarán 
os conx:untos do folk radical bri
tánico dos anos 70 (os sobérbios 

Incredible String Band, 
Fairport Convention, 
Fortheringay, Steeleye 
Span), pero para ame
n izar a espera tere
mos aos Hothouse 
Flowers escoceses, 
na estela dos Water
boys da Irlanda, ou 
a Richard e Linda 
Thompson. 

Pola rádio ouvi
mos a Rod Ste 
wart, aos Faces, 
aos Small Faces, 
aos Humble Pie 
de Steve Ma
rriott, a Gary 
Moore glosan
do aos vellos 
compañeiros 
da Thin Lizzy, 
a guitarra sli-
de de Duane 

Allman pondo o acento 
dramático no clásico "Layla" con 
Clapton e os Dominoes, por Can
gas paséase actuando moitos ve
ráns Wilko Johnson, rememoran
do o ano 75, cando o seu grupo 
Dr. Feelgood era o rei da Franza. 
Paul Rodgers, cantante dos Bad 
Company, acompaña ao blues
man Buddy Guy e tamén reedita. 
Os Doobie Brothers co seu 
"Long train running" venden case 
tanto coma no 72, e o John Fo
gerty da Creedence Clearwater é 
un autor case de culto, como o 
John Franklin Bardin para os ac
tuais autores de novela negra ou 
os guionistas de thrillers. 

Un adolescente de 16 anos asubia 
as melancolias de Otis Redding 
sentado no peirao da baía. Seu pai 
lémbralle que ese aire o bailaba coa 
nai en 1968. O neno non acredita e 
di que é unha canción de agora, do 
anúncio de Larios. Hai que tirar o 
vello disco da gaveta e entón si, o 
rapaz abre ollos como pratos. + 
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ESTE É O 
LIBRO 
DAS LETRAS 
GALEGAS 
Unha análise rigorosa, obxetiva 
e documentada de toda a obra 
literaria de Eduardo Blanco 
Amor, contada ó través de cinco 
capítulos: 
-Percorrido por unha ubica
ción desacougada. 
-Novecentismo, literatura e 
modernidade; a traxectoria poé
tica de Eduardo Blanco Amor. 
-A novelística "galega" de 
Blanco Amor e o problema da 
lingua. 
-Retorno e recuperación do 
galega e asunción da realidade 
conflitiva. 
-A preocupación pala normali
zación cultural, lingüística e polí
tica do país. 
-Epílogo útil e bibliografía. 

O libro imprescindible para 
acercarse e coñecer a fondo 

a obra do autor de 
A esmorga. 
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Travesía de Vigo, 156 - l º D 
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Francisco Calo 
'Se non topamos 

armas nos castros 
non podemos dicer 

que era unha cultura 
guerreira' 

"Sei que este libro vai levantar polémica, 
pero coido que se trata de poñer sobre a 

mesa as hipóteses, e debater. Non podemos 
paralisarnos con ideas xa ultrapasadas". 

Francisco Calo, historiador e arqueólogo 
ven de publicar nas Edicións A Nasa Terra 

o seu libro A Cultura Castrexa, no que nun 
nível de divulgación de gran rigor fai un 

repaso das investigacións sobre este 
periodo anterior á romanización, criticando 

as mistificacións sen base científica. 
• XAN CARBALLA 

Que tempo se estuda cando se 
fala da cultura castrexa? 

No meu libro falo de que hai moi
tas hipóteses e periodizacións. Eu 
entendo que vai desde o século V
IV antes de Cristo, até a época 
Flávia (segunda métade do sécullo 
I despois de Cristo). Xa sei que hai 
quen a retrasa douscentes e tres
centos anos, pero coido que ainda 
hai moito que investigar e excavar 
para poder demostrar isto. Se a 
cultura castrexa é a conxunción do 
que aqui babia, con influéncias 
centroeuropeas e do Mediterráneo, 
o momento <lesa confluéncia non 
podemos levalo máis atrás do sé
culo V. O anterior é outra cousa. 

O castrexo dos século V e IV é 
bastante coñecido, despois hai un 
momento escuro nos séculos III e 
II a. de C., que como digo ás ve
ces énchese con cousas porque 
non se sabe o que hai. Cando Cue
villas estudou, e moi ben, a cultu
ra castrexa, fíxoo a partir dos co
ñecimentos de sete castros, e agás 
un deles que dá materiais antigos, 
os outros son típicos da época ro
mana. E durante anos estivemos 
construindo unha cultura castrexa 
que xa está moi superposta pola 
preséncia de Roma. 

Tendo en conta que os dados se 
obteñen das excavación e as re-

feréncias escritas son moi indi
rectas, é difícil reconstruir as es
tru turas político-sociais desta 
cultura? 

É francamente difícil por falta de 
fontes. Estrabón e Plínio teñen o 
que teñen. Eles fan referéncias ao 
Noroeste a maior parte das veces 
indirectas, e ternos que investigar 
manexando eses dados, sobre reli
xión, sociedade, familia, ... Hai que 
facer un gran exercício intelectual 
para avanzar. Para falar da familia 
ternos unha cita de Estrabón sobre 
o Noroeste que realmente reférese 
aos Cántabros, hai quen o extrapo
la pero outros preferimos non fa
celo; 1 ternos a epigrafía coas ins
cripcións nas sepulturas, pero non 
nos dá para moito máis que saber 
que pais e fillos púñanse lápidas; 
ternos as táboas de hospitalidade 
(os pactos que asinaban os indíxe
nas cos romanos), das que ternos 
tres en território galega e no portu
gués duas, que están asinadas por 
homes ... polo que vemos que do 
ponto de vista político e social 
(que deducimos dalgunhas cerámi
cas) o papel do home é preponde
rante. Pero sempre son dados que 
non nos dan máis que indícios e 
non unha visión global. En parte 
por isa non comprendo esa visión 
do mundo castrexo moi guerreiro e 
pelexador, que apresentan alguns 
autores, cando non se teñen topado 
armas nos xacimentos. Coido que 
se sabe moi pouco, ou polo menos 

A CULTURA CASTREXA 

eu sei moi pouco, sobre todas estas 
cuestións e teño lido practicamen
te todo ao respeito. Outros deben 
saber moito porque escreben libros 
enteiros, pero os dados non dan 
para máis e non creo que se deba 
dar creto ás especulacións compa
rando con outros sítios sen máis. 

Necesitamos mitos 

Explica no seu traballo que en
cher as lagoas da história con 
doses de imaxinación non foi 
unha exclusiva dos nosos histo
riadores? 

Iso era algo lóxico no mundo ro
mántico que estaba buscando o 
orixe das nacións como contrapo
sición ao mundo uniformador na
poleónico. Se se buscan as nosas 
orixes e podemos emparentar con 
seres míticos mellor que mellor. 
Todo o mundo, daquela, hase rela
cionar con gregos, púnicos, celtas, 
persoaxes da Bíblia, ... Cada povo 
tivo eruditos que fabularon esas 
orixes e tamén Galiza. Por que 
aqui se fixo cos celtas? Porque se 
pensaba que no resto eran iberos e 
procurábase a distinción. Isa suce
día en todas partes. En Inglaterra 

•................................................................... . . . . 
'A castrexa era 
unha sociedade igualitária' 
Como seria a descripción en 
grandes liñas das xentes e a 
sociedade do castrexo? 

O que coñecemos ben é o cas
trexo de cámbio de era, xa baixo 
Roma. Viviase cunha certa dig
nidade; os castros dese momen
to son verdadeiras cidades ben 
urbanizadas, cos mesmos adian
tos dunha povoación romana de 
dimensións semellantes. Os mé
dios de vida eran moi semellan
tes aos da Galiza de non hai 
moitos anos: agricultura, pesca, 
explotación de minas (que des-

pois tiveron un pulo tremendo 
cos romanos), ... topamos ele
mentos de importación (vidros, 
cerámicas finas,. .. ) que indican 
que habia capacidade de troco e 
unha economia con certo desen
volvimento. Eu imaxino os cas
tros dese momento como algo 
verdadeiramente importante; a 
arqueoloxia danos a impresión 
de que era unha sociedade moi 
igualitária, (non se ven diferén
cias de casas de máis poder un
has que outras, ... ) pode ser un 
espellismo pero é o que coñece
mos. + . •.................................................................. 

empezouse a buscar o me miño 
que aquí; houbo época en que 
eran gregos, outras de cendian da 
Biblia, ... fíxose en toda parte . 
Foi unha época en que o povo 
precisaban mitos e paréceme tóxi
co e mesmo positivo, porque sem
pre pensei que un povo non pode 
vivir sen mitos e preci a inventa
los da mellor maneira posíbel. 

Marca os limites da cultura 
Castrexa polo Leste na serra do 
Rañadoiro. Con que outras for
macións fai fronteira? 

Que hai influéncias entre un lado 
e outro deses límites que defino 
para o castrexo é lóxico porque 
ambas son zonas de periféria. Ele
mentos para poder afirmar isto hai 
moitos; do ponto de vista material 
as cerámicas son completamente 
diferentes, e ainda que as da zona 
bracarense e lucense tamén son 
distintas teñen un ar de família in
confundíbel. A epigrafía e o siste
ma organizativo que se deduce é 
distinto. Os arqueólogos asturia
nos, nos últimos traballos, din que 
eles non atopan castros até a épo
ca romana, que non saben onde e 
como vivían antes. Nós ternos a 
eito. Son realidades distintas. 

Sen querer simplificar, do que 
vostede afirma, dedúcese que a 
xénese de Galiza como realidade 
diferenciada afincase moito no 
pasado . 



••.•••••.......•....•..•..........................•...•.••••..•....•.•.•..••.•••......•••••........... . 
'Facer arqueoloxia é como ir lendo 
un libro e rompéndolle as follas, 
e o que se destrue non ten volta atrás.' 
Vostede sinala unha certa com
peténcia desleal no ámbito da 
arqueoloxia, en canto a exca
vacións e a propriedade inte
lectual. Como é o panorama a 
este respeito no noso país? 

lsto dase duns anos a esta parte. 
Antes con moi poucos arqueólo
gos habia, como quen di, para to
dos. Os que nos dedicabamos á 
arqueoloxia -eu realmente son 
historiador- non nos faciamos a 
competéncia no sentido de posto 
de traballo porque tiñamos ocupa
cións en diferentes níveis do ensi
no. Case todos nós estabamos 
arredor do Instituto de Estudos 
Galegos Padre Sarmiento e a rela
ción entre nós e a colaboración 
cinetífica era moi intensa. A ma
sificación prodúcese coa saida de 
licenciados en arqueoloxia que, 
con toda lexitimidade, procuran 
un rrwdus vivendi na arqueoloxia. 
En canto a que hai unha certa es
pionaxe iso dase en todas as cién
cias. Se fago notar isto no meu li
bro é porque falei publicamente 
de cousas e cometin a estupidez 
de non estar calado mentres non 
as publiquei, e despoise topeirne 
con que outros apropriáronse de
las sen citar a procedéncia. 

Na arqueoloxia hoxe a xente quer 
ir de presa. Sáese da Universida
de sen experiéncia e quérese co
brir o mesmo campo que os que 
levan xa moitos anos rillando tra
ballo de campo e investigación, e 
para iso recórrese aos métodos 
que fagan falla como fusilar un 
texto sen citar autor, etc ... 

As excavacións son caras e 
quen fináncia e dá permisos, 
pode regular unha miga máis 
ese proceso? 

Quen dá diñeiro e permisos para 
as excavacións é unha subdirec
ción xeral da Conselleria de Cul
tura. Aí é onde haberia que facer 
matice . A Admini tración non 
debe facer dirixismo pero se os 
fondos son públicos debía esta
belecer prioridades, sen impedir 
a ninguén que traballe. Por 
exemplo dicer nun momento que 
interesa traballar máis no mundo 
medieval, que é un terreo que es
tá case en bruto, que no ca trexo 
e conceder a ubvencións e as 
axudas prioritariamente para esas 
excavacións nun ano determina-

do, ainda que seguisen dando 
permisos sen carros para outras 
excavacións, porque as axudas 
pódense conseguir con outras en
tidades públicas e privadas. 

'N . as actua1s 
obras de 
infraestruturas 
desaparecen 
xacimentos a 
un ritmo 
multiplicado 
por cena 
respeito de 
vinte anos atrás' 

As excavacións de urxéncia teñen 
aumentado enormemente nestes 
anos, tanto porque hai un meiran
de control, como porque con tan
tas obras de infraestrutura (gaseo
ducto, autovias, ... ) é preciso facer 
estudos irnediatos, que é onde te
ñen saida arqueólogos en paro 
con pouca experiéncia. Iso cria 
problemas que son difíceis de so
lucionar. Como di o tópico facer 
arqueoloxia é como ir lendo un li
bro e rompéndolle as follas, e o 
que se destrue non ten volta atrás. 

Pero se a xente desa vella esco
la está no ensino, como conse
guir relacionar experiéncia e 
necesidade? 

O problema é de cartos pero ta
mén algo máis. Os que levamos 
ano nesto ternos determinadas 
titulacións, por exemplo eu son 
licenciado en Filosofía e Letras e 
doutor en Xeografia e História. 
Eu e os meus compañeiros de 
antes ternos sofrido os ataques 
directos dos actuais licenciados 
en Arqueoloxia que esixen que 
para traballar nun xacimento non 
pode haber máis que os desa li
cenciatura específica apesar dos 
anos e da experiéncia que teña-

mos. Partindo desa premisa é 
moi difícil chegar a acordos e 
por iso a práctica totalidade de 
nós non entramos nunha asocia
ción profisional que se criou en 
Galiza a imitación da estatal. 
Son mundos distintos e por iso 
eu non me recoñezo arqueólogo, 
senón historiador, e se facemos 
arqueoloxia é porque non ternos 
quen nola faga. Se quero estudar 
prehistória ou história antiga non 
me queda máis que coller a pi
queta e ir ao xacimento. 

Os xacimentos saltan aos xor
na is cando son destrozados 
nalgunha obra, mudou a sensi
bilidade? 

É o problema eterno de compati
bilizar tradición e modernidade. 
Cada xacimento é un problema 
distinto e hai que ter unha política 
cultural que englobe todo, saben
do o que queremos en cada mo
mento. Que debemos preservar, 
que agardar a unha mellora das 
técnicas -porque neste terreo 
avánzase ano a ano-, ... O respeito 
que antes habia ao xacirnento non 
o vexo agora, apesar de existir 
meirande protección legal e máis 
organismos responsábeis. Nas ac
tuais obras de infraestruturas es
tán desaparecendo xacimentos a 
un termo multiplicado por cen a 
respeito de vinte anos atrás. Os 
arqueólogos mesmo tiñamos me
do a arrasar un xacirnento e pre
feríamos a esperar uns anos antes 
de destruilo por falla de técnicas 
axeitadas. Hoxe mudaron as cau
sas e administración cúbrese as 
espaldas enviando técnicos para 
unha excavación de urxéncia, re
collendo o material que hai, e se 
valora que non é de gran impor
táncia dáselle avanti á obra co
rres penden te. Digo recóllense 
materiais porque nestas interven
cións de urxéncia non se esixe, 
nen se paga, para elaborar o estu
do posterior. Hai centos de exca
vacións das que non hai publica
do absolutamente nada, e iso é 
como se estivese perdida a exca
vación. Coido que moitas veces 
este sistema é curarse en saude, 
con moi pouca utilidade por má 
orientación para os historiadores. 
E non estou en contra do progre
so, para min é máis importante un 
hospital ca un castro, pero hai que 
equilibrar a convivéncia entre as 
duas cousas. • . ..•.•.•.•••.•••.••••.••••••••.•••••••••••••••••.•...•................................................• 

N ós podemos dicer que desde a 
protohistória somos diferentes. Xa 
na Idade do Bronce do noroeste 
ternos materiais próprios de aqui, 
e que se están neutras partes foi 
porque se exportaron. Cando che
gamos ao mundo dos castros ta
mén hai unha especificidade. Ro
ma aséntase, destroza e homoxe
neiza, como noutras partes, ainda 
que o sustrato permaneza. Desde 
aí non me atrevo a seguir corren
do, e para min ·a Gal iza actual é 
unha formación do mundo medie
val e non que veña desde o castre
xo (non teñen senso esas equipa
racións parróquia=castro, ... ), pero 
que o sustrato está aí é evidente. 

Como foi a atitude frente a ocu
pación romana? 

Cando chega Décimo Xulio Bruto 
(ano 138 a. de C.) deu moita leña. 

E que fixo moitos estragos demós
trao que chegou a Roma e conce
déronlle un Triunfo, que para ob
telo habia que levar tesouros e es-

'Todos os pavos 
buscaron orixes 
míticas, e non só 
os historiadores 
románticos 
galegas'. 

cravos dabondo para o erário pú
blico. César chega polos 60 e as 
fontes ainda son máis cativas. 
Chega a Brigantium e de volta a 
Roma tamén lle dan un Triunfo. 
Estou convencido, polo que di a 
arqueoloxia até agora, que a con
quista fíxoa César, independente
mente de que despois houbese fo
vantamentos. Pero cando Augusto 
fai as guerras contra os cántabros 
non lle preocupa especialmente 
este flanco, sinal de ·que non tiña 
inimigos acó. Ademais os grandes 
castros son da época de Augusto, . · 
e se viñera de conquistar o Noro
este non se lle ocorria erguer 
grandes castros e murallas. As 
xestas heroicas de resisténcia, en 
todo caso, ~on da época de Bruto 
e de César. Iso non rompe con esa 
idea de forte loita contra a inva
sión pero hai que situala moito an
tes do mítico Medúlio. + 
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1.450 pta 

'B{anco .9Lmo1í 
diante dun ~uíz ausente. 
'Biografia. 

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. 

2?.g,cordos do mozo Afosquera, 
quinto do 98 

Os escritos de ~esáreo 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 lago como dono 
dunha das máis importantes libreirías 
do país. Un segundo documento é o 
diario de operacións dende xaneiro 
de 1.893 ata a rendición de Manila 
en 1.898. Inapreciabeis 

documentos sociolóxicos. 

Os .libros que todos os galegos 
deben coñecer!! 

NIGRA IMAXE S.L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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!.OW EST1) DO fUIE 
Y.A Et;nu M!Oio 
ALU CA'Af AOO". 

O trinque 

Blanco Amor. O desacougo da 
nación negada. Francisco 
Rodríguez oferece unha nova 
cala no autor de A Esmorga. 
Contextualizada e incisiva. 
Edicións do Cúmio. 

Convocatórias 

Concurso fotográfico 
Co motivo do Día Mundial do Meio 
Ambiente (5 de Xuño), a Asociación 
Pola Defensa da Ria (APDR) de Pon
tevedra, convoca un concurso fotográ
fico. Poden acceder tódolos interesados 
cun máximo de duas fotografías inédi
tas referidas ao meio ambiente en cal
quer dos seus acpectos. Para participar 
hai que mandar as fotos antes do 2 de 
Xuño á APDR (R/Benito Corbal 36, l º 
D. 36.001 Pontevedra), os dados perso
ais virán no dorso das fotos. Sócios da 
APDR elixirán os gañadores para a fo
to de autor menor de 16 anos, cun pré
mio dun lote de libros e 5.000 pta.; e 
para a foto de autor maior de 16 anos 
ao que lle corresponderán 25.000 pta. 

Encontros Galegos de 
Educación Ambiental 
A Asemblea de grupos Ecoloxistas e 
Naturalistas de Galicia (AGENG), 
at ravés da Comisión de Educación 
Ambiental, organiza os Encontros Ga
legas de Educación Ambiental, na Ca
sa da Cultura de Chantada os dias 26 e 
27 de Xuño. A estes encontros están 
invitados lodos os grupos e persoas 
1que esten interesados no eido da edLi
cadó111 ambien!al galega. Seu anceio é 
de s1er.•ir como ponto de referéncia, 
eincontro e debate sobre o traballo que 
se ,está a faoer na nosa nación nos pro
gramas de educación ambiental. O 
programa dos. encontros comprende as 
ponéncias dos participantes, grupos de 
traballo, obradoiros de reciclaxe, ex
posición de ma!eriais, etc. A inscrición 
é gratuita pero a organización agrade
ce que se notifique a asisténcia con an
telación no apartado 35 de Chantada. I 
Encontro de Educación Ambiental. 

III Certame Fotográfico 
Meio Ambiente 
O Ateneo Ferrolán con motivo do dia 
mundial do meio ambiente, organiza un 
concurso fotográfico aberto a todos os 
interesados non profisionais. O tema 
das fotos ten que estar en relación coa 
ecoloxia en calquera dos seus aspectos 
(fauna, flora, paisaxe, agresións, etc). 
Cada participante pode enviar un máxi
mo de tres fotografias inéditas, sen téc
nicas especiais de laboratório, en bran
ca e negro ou cor, coas que poderá ac
ceder somentes a un prémio. As dimen
sións dos traballos andarán entre os 
13xl4 e os 30x40 cm., virán montados 
sobre cartolina branca que sobresaia 
catro centímetros por cada lado co seu
dónimo do autor e o nome da foto no 
reverso. Para participar compre man
dar as fotos antes do 30 de Maio de 

Arle e nacionalismo. 
A vangarda histórica galega. 
Unha obra de X. Anton Castro 
útil para a comprensión do 
devir da arte galega. 
Edicións do Castro . 

Seis ensaios sobre o Camiño de 

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

anúncios, actos e todo 
tipo de convocató rias 

con 7 dios de 
antelación, 

por correo ou polo 
número de fax 

(986) 22 3 1 0 1 

1 
1 
1 

L - -------------- ----- -~ 
1993, baixo plica ao Ateneo Ferrolán 
(r/Madalena 202, 12• 15.402 Ferrol). As 
fotos premiadas e os negativos queda
rán en propriedade do Ateneo. 

Axudas para a 
educación ambiental 
O Ministério de Educación e Ciencia 
(MEC), convoca unhas axudas co ob
xectivo de sensibiJizar á povoación es
colar nos problemas do meio ambiente. 
As actividades que desexen receber as 
axudas versarán sobre accións concre
tas e exemplares en relación co meio 
ambiente e a su.a conservación. Pode
rán optar á axuda centros docentes non 
universitários dependentes do MEC. 
Compre enviar unha memória ou pro
xecto da actividade a realizar, xunto un 
presuposto económico. A dotación má
xima ascende a 250.000 pta. Peticións 
nas direcións provinciais do MEC. 

VIII Concurso Infantil 
de Redacción 
O Centro Galego de Bizkaia en Ba
rakaldo convoca o VII/ Concurso In
fantil de Redacción, adicado este ano a 
figura de Eduardo Blanco Amor. Po
den participar tódolos rapaces e rapa
zas que teñan menos de 14 anos, con 
traballos de menos de dous fólios a 
unha cara. Haberá dous prémios, o pri
meiro consiste nun feixe de libros va
lorado en 15.000 pta. e o segundo ou
tro feixe de libros valorados en 5.000 
pta. Para pat1icipar hai que enviar os 
traballos, antes do 15 de Xunio, sen 
remite, ao Centro Galego (Rua Galiza 
3, baixo. 48.902 Barakaldo). O devan
dito sobre, amais da redacción, conterá 
outro sobre no cal figurarán os dados 
persoais asi como o lema da redac
ción, que tamén figurará, xunto ca ida
de, na parte superior dereita da primei
ra folla. O Centro Galego reservase o 
dereito a publicar as obras. 

axenda 

ISOlittA 
"eRE.:S 

ME.D,UM 

Santiago. Recopilación das 
crónicas e das interpretacións 
de escritores alemáns 
ao longo da hisrória 
sobre o Camiño. 
Traducidos e compendiados 
por primeira vez. 
Editorial Galaxia. 

Concurso de cartaces. 
Viveiro en festas 
A Comisión de Festas de Viveiro con
voca un concurso de carteis anuncia
dores das festas deste verán. O car
taz ha ser representativo das festas de 
Viveiro, estará feíto con técnica libre 
pero de tintes planos e cun máximo de 
catro cores nun soporte de papel ou 
cartulina de 50x70 cm, do que se re
servará un 1/8 na parte inferior para 
añadir o texto da publicidade; no car
taz ten que figurar de fonna lexible o 
texto "Viveiro en festas. Agosto 93". 
Para participar hai que mandar os car
taces, co nome e os dados do autor no 
reverso, nun sobre pechado á Avda. de 
Lourdes 31, B de Viveiro antes do 30 
de Maio. Otourgaranse un prémio de 
50.000 e dous accésits. 

Curso de iniciación 
ao tecido manual 
A Federación de Asociacións Cul
turais Galegas organiza un curso de 
iniciación ao tecido manual, que im
partirá Dores Oviedo do Taller Tex
til Ramón Alvarez, no que aprende
rán a estrutura do tear, un mostrário 
de nos, e o deseño de cartóns para 
tapiz. Poden acceder ao curso tódolos 
que o desexen anque é recomendado 
para animadores sócio-culturais, 
mestres, etc. O curso vai do 18 de 
Maio deica 20 de Xullo, Martes e 
Xoves de 19,30 a 22 h.; e realizarase 
no Centro de Actividades Culturais 
de Federación de Asociacións Gale
gas (R/Emília Pardo Bazán 25, 2º. A 
Coru ña). Inscricións e información 
no teléfono da Federación de Asocia
cións Culturais Galegas (981) 24 43 
55, de 17 a 21 h. 

Roteiros 
ecolóxico-culturais 
O Colectivo de Educación Medioam
biental (CEM), ten previsto un itinerá
rio ecolóxico cultural para os dias 15 e 
16 de Maio, para o que xa está aberta a 
inscrición. As saidas, dirixidas a rapa
ces e rapazas de máis de 10 anos, teñen 
como obxectivo profundizar no coñece
mento da naturcza e cultura da Galiza e 
nas agresións que está a sufrir por parte 
humana, asi como aportar alternativas e 
solucións a esta problemáticas. Coñece
ranse de cerca monumentos megalíti
cos, poderase apreciar a arte dun alfa
reiro en pleno traballo e coñecerase o 
funcionamento dun muiño de auga. 
Máis información na oficina do CEM: 
Rua Laracha 10. A Coruña. (981) 26 56 
40, en horário de mañá. • 
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Anúncios de balde 
Autocaravana pequena, 3 prazas, 
ITV, bo estado. 700.000 negociabeis . 
(981) 22 33 78 a partir das 20 h. 

Véndese finca de 2.000 m1 aproxi
madamente, no centro do Calvário. 
Alta densidade. Oportunidade. Telé
fonos (986) 25 05 25 e 49 13 01; per
guntar por Mercedes e Xullo respec
tivamente. 

Oferécese traductor e intérprete de 
inglés. Perguntar por Ruben no (986) 
30 02 62. 

Quen quer un (ou ruáis) mico, mi
cho, gato pequeno, de dias , tigre do 
país ou dourado? (A nai morreu baixo 
as rodas dun 16 válvulas). Apartado 
1371. 36200 Vigo. 

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 Amnistía (JU.G.A.), distri
bue material para a solidaridade. 
Solicita informa~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 10 85. 

Desexo receber pegatinas, folletos ou 
páxinas informativas de temas ecolo
xistas, políticos ou musicais. Enviar a: 
Manoel Bello Salvado. Rua da lgrexa 
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 (inclu i aprendizado 
em moldes para desenhos em porcela
na). Forno a gas de baixa e alta tempera
tura. Coc~óns a particulares de obra em 
barro (pequenas esculturas, alfarería, 
etc) . Bairro do Polvorim 14, 1º 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 
vello proxecto da Bibliografia da 
Contracultura . Contamos con medio 
milleiro de exemplares de publica
cións marxinais comentada e anali 
sadas. Solicitamos nos mandedes un 
listado de dirección para poñernos 
en contacto. Ternos a intención de 
abranguer outros campos: maquetas 
musicais, colectivos, okupacións, 
etc. ZAUM, Apartado 2.228. 18080 
Granada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente inreresada 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
ños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde. 

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

Búscamos casa de pedra para re -
taurar, con terreo, perta do mar, que 
non sobrepase os 3 millóns de pla. 
Agradecemos toda información. Digna 
Hermo Vilas , R/ Menéndez Pidal Nº 
18- 6º - 15007 A Coruña. 

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

Véndese semanário A Nosa Terra , 
de de o N 415 en diante. Prezo 150 
pta/númcro. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

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

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

O Concello de Chantada pretende 
facer unha recopilación de fotos an
tigas. Con este obxectivo chama a to
dos os chantadinos que leñan fotos 
anteriores ao 1975 e que presenten 
unha temática de interese xeral nun 

_ estado de conservación aceitábel para 
que, proporcionándoas temporalmen
te, o Concello poida reproducilas para 
unha exposición e, de ser posíbel, un- · 
ha publicación específica. Entregar na 
Casa da Cultura xunto ca data de rea
lización, referéncia ao motivo repre
sentado, 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, 1° B, 
Mercares de 7 a l O da tarde, ou ben 
chámanos ao teléfono (986) 43 67 73 
de15a18h.• 



Musica 

Os Resentidos 
Concerto no paseo central da 
Alameda de Santiago, Venres 21, 
ás 22 h. 

Sinfónica 
de Munich 
Día 21 no Centro Cultural Caixa
vigo. Director: Cristian Stepp. So
lista: Michaela Martin. No progra
ma obra de L. V. Bethoven e 
Schumann. 

Dhais 
Venres 21, ás 12 da noite, no Café 
Liceum do Porriño, folk da man do 
grupo Dhais, gañador dos máis im
portantes prémios de folk do país. 

The Robín Nolan Swing 
Quartet 
Venres 21, ás 10,30 e ás 12 da 
noite (dous pase ), no café A al
ternativa Jazz de Sada. Gypsy jazz 
no e tilo de Django Reinhart. 

Bejart Ballet 
Dia 22 e 23, ás 9 da noite, no Au
ditório de Galicia en Santiago. Di
rixe: Maurice Bejart. 

Orange Baboons 
Grupo austríaco con dous discos 
no mercado, influenciado pola ce
na musical de Seattle. No Amor
discos de Vigo dia 23, e na NASA 
de Santiago dia 25. 

Life ... 
but how to live it? 
Martes 25, ás 20,30h., no Número 
K (República Arxentina 48. San
tiago). O grupo de Noruega, Lije ... 
but how to live it?, abre unha noite 
adicada ao hard core que segue ca 
actuación dos Kakola. Entrada 
800 pta. 

Antonio Vega e Ketama 
Sábado 22, no Pa eo Central da 
Alameda de Santiago. Actua An
tonio Vega, que pertencera o gru
po Nacha Pop, ás 22 h., para dar 
pa o a Ketama, á 12,30 da noite. 
Entrada libre. 

.Mikel Erentxun 
Domingo 23, á 10 da noite, no 
Pa eo da Alameda de Santiago. 

Lit Vital 
la Cruz d 
Sábado 22, á 

Actos 

O movimento Okupa 
Sábado 22, á 17 h., no local da 
A ociación de Viciño de Barro
cá (Ouren e), haberá un debate 
sobor do movemento Okupa, coas 
intervencións de Marta Rodrí
guez e Alfonso Rodríguez coñe
dores dos problemas e beneficios 
das ocupacións. 

Xornadas entrepobos 
A Asociación Entrepobos para a 
solidaridade entre os povos orga
niza as terceiras Xornadas Entre
pobos, adicadas nesta edición ás 
relacións Norde-Sul, tratase dunha 
série de catro conferéncias que te
rán lugar, ao longo do mes de 
Maio, na Casa das Artes de Vigo 
ás 8 do serán. Venres 21, José Dé
niz Espinos, titular de economía 
aplicada e de economía interna
cional e desenvolvemento da Uni
versidade Complutense, cuestio
nará a Posibilidade doutros mode
los de desenvolvemento para o 
Terceiro Mundo. Mércores 26, 
Arcadi Oliveiras, vicepresidente 

Cultural Caixavigo. Lito Vitale 
cos teclados, a composición e a di
rección; Marcelo Torres ao baixo 
de seis cordas; Manuel Miranda, 
saxos, flautas, quenas e percusión; 
Marcelo Novati, batería. 

Teatro Arriaga Venres 28 e 
Domingo 30, ás 9 da noite, no Au
ditório de Galicia en Compostela. 
Interpretan a ópera Rigoletto de G. 
Verdi. Director: Marco Armilato. 

]une Tabor 
Xoves 27, ás lo da noite, na NA
SA de Santiago; e Venres 28, ás 12 
da noite, no Café Liceum do Porri
ño. Unha das mellores cantantes de 
folk do momento, relacionada coa 
Ooyster Band e con Maddy Prior. 

Na lua 
Xoves 27, na NASA de s·antiago. 
Na Lua, apresenta os temas do seu 
novo disco. 

Jimmy Owens Quartet 
Dia 25, no Centro Cultural Caixa
vigo. Jazz na programación de Vi
gocultura'93. • 

Lito Vitale. 

de Xustiza e paze mestre de eco
nomia da Univer idade Autonoma 
de Barcelona, tratará o armamen
tismo e desenvolvemento, os mi
llonários beneficios xerados co ar
mamentismo. 

O comportamento 
eleitoral dos galegas 
Venres 21, ás 8 do serán, no para
ninfo do rectorado da Universida
de de Vigo (Areal 49), organizado 
polo Club Faro de Vigo, terá lugar 
un debate no que intervirán Xosé 
Luis Sequeiros, doutor en socio
loxia e ciencias políticas; e máis 
Xosé Luis Barreiro, ex-vicepresi
dente da Xunta. 

Obxección 
de conciéncia 
Mesa redonda na que se conta ca 
preséncia de Maria Veloso, ins
pectora xefe de obxección de con
ciéncia; e máis Gonzalo Acosta, 
obxector. Luns 24, ás 8 do será!'l, 
na sá 4 da Casa da Xuventude de 
Ourense.+ 

axenda 
Exposicións 

Diego 
de Giráldez 
Realismo na Casa da Cultu
ra de Salvaterra. 

Rafael R. 
Baixeras 
Unha selección de obras do 
pintor galega Rafael R. 
Baixeras no Centro Cultu
ral Caixavigo, até 30 de 
X uño. 

Aparellos 
antigos da aldea 
Monstra de aparellos anti
gos usados na aldea, até 31 
de Maio, de 9 a 14 e de 18 
a 20 h. (Sábados de 18 a 20 
h., Domingos pechado), no 
Colexio Monteporreiro-1 de 
Pontevedra. 

A Gran Espiral 
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Camiño 
de Santiago 

27 

Obras de Alfonso Sucasas 
sobre o Camiño de Santiago, 
na Casa da Parra. Santiago. 

Mestres da 
pintura galega 
Na Galería Praza de Azcá
rraga Dous. A Coruña. 

Tranqueira 
O grupo Tranqueira ama
sa as suas Maquetas de 
construccións tradicio
nais no Camiño de San
tiago na Província de 
Lugo, no Museo Provin
cial de Lugo. 

Galiza: 
nas orixes 
dunha cultura 
Unha visión da história da 
cultura galega na Bibliote
ca Pública de Lugo. 

O pintor galega Manuel R. 
Moldes, expón o seu traba
llo sobar da orixe e desen
r o lo da Gran Espiral no 
camiño que leva a unha es
trela, feito en 1991 por en
carrego da Xunta para a 
Expo'92, na sá de exposi
cións de Caja Madrid en 
Pontevedra. 

Couselo expón na Nova Sala de Exposicións de Caixavigo 
Maria Giráldez 

Juan 
de la Colina Béiar 
Pintura no Café Pepa a foba 
de Santiago. Até o 15 de 
X uño. 

Keke Corbacho 
Fotografía na Casa da Cul
tura de Vigo, até 23 de 
Maio. 

Amir Ljubovic 
Cerámicas de man do bós
nio Amir Ljubovic, na Ga
leria Sargadelos de Ferrol. 

Os sons 
do Pórtico 
Unha representación dos 
instrumentos do Pórtico da 
G lória, no Museo do Pobo 
Galega. Santiago. 

Usa 
Monstra da pintora Benja
mina de Rio Usa, até o 7 
de Xuño, na sá de arte Cai
xavigo. 

Luciano Couselo 
Pintura na nova sá de expo
sicións Caixavigo, até 7 de 
Xuño. 

Otto Treto e 
Pablo L. Díaz 
Nas Torres de Sta. Cruz de 
Oleiros, está aberta a expo .. 
sición dos artistas cubanos 
Otto Treta e Pablo L. Díaz, 
unha crítica reflexiva do fin 
de século artellado pola ci
vilización. 

Cme 
Nuvem 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Salve Iacobe 
Gallaetiae 
Monstra sobar das diferen
tes culturas no Camiño. 
Museo Provincial de Lugo. 

Lugo. 
Abre a muralla 
Até o 8 de Xuño, de 19,30 a 
21,30 h. (Sábados de 12,30 
a 14 h.; Domingos pechado) 
na Galeria Pardo Bazán da 
Coruña. Monstra de pintura 
e escultura na que participan 
os artistas Santiago Cata
lán, Joaquín garcia Gesto, 
Roberto González Fernán
dez, Antonio murado, Je
sus Otero, Antón Patiño, 
Paco Pestana e Jose Váz
quez Cereijo; todos relacio
nados con Lugo e a sua mu
ralla nalgun momento das 
suas vidas, tentan de expre
sar a sua repulsa ao ailla
mento lugués. 

Jalisia 
O fotógrafo Xurxo S. Lo
bato, amasa a sua série Ja
lisia na Casa da Parra de 
Compostela. 

Amates 
Debuxos de indíxenas ame
ricanos feitos na corteza 
das árbores, na Casa das 
Artes de Vigo . Organiza 
Entrepobos. 

Através 
dos ollos da alma 
Fotografía da mexicana 
Mary J. Andrade, na Casa 
das Artes de Vigo. Organi
za Entrepobos. 

Teatro 

Ta tu axe 

Mar Exeo, 
nunca máis! 
Baixo o lema Mar Exeo 
¡Nunca máis!, Papaventos 
Educación Ambiental e a 
Casa da Cultura organizan 
en Chantada unha monstra 
en repulsa da catástrofe do 
Mar Exeo, que comprende 
pintura, poesía, fotomonta
xes, técnicas mixtas, etc; da 
man de artistas coma Nor
ca, Raimundo Anido, C. 
Merino, Alfonso Costa, Rai
m undo Losada, Loís Rodrí
guez, Alberto Uracaray, Co
rrea Corredoira, Carmen 
Femández Chacón e Javier 
Meléndez. A exposición dé
bese á iniciativa do centro 
cultural do Castro de Sarga
delos, secundada por unha 
chea de artistas. Aberta ao 
público en xeral e aos cen
tros educativos para desen
volver actividades didácti
cas ao traversa de visitas 
guiadas. Na Casa da Cultu
ra de Chantada até o 27 de 
Maío, de 6 a 9 do serán. 

Viana Zulaica 
Escultura na Galería Sarga
delos de Vigo, até 29 de 
Maio. 

P. Álvarez Pablos 
e Carmen Hermo 
Duas pintoras internacio
nais no Café Liceum do 
Porriño. 

Fíxeno 
para me divertir 
Monstra organizada por In
tennon, composta por unha 
manchea de xoguetes feítos 
por nenas africanos. Até 26 
de Maio, na Casa da Xu
ventude de Ourense, de 19 
a21,30h. 

Expón no pub Musaraña de 
Vilagarcia de Arousa. 

Blanca Besteiro 
Gravados calcográficos e 
serigrafias no Cafetín de 
Lugo. 

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 
Até o 24 de Maio, a Nova 
Sala de Exposicións Caixa
vigo acolle unha colección 
de aguarelas de Camot. 

Un canto 
á natureza 
Na Casa Charry de Oleiros. 
July López, amosa 40 óleos 
de temática paisaxística . 

Alicia Bará 
Pintura na sá da Caixa Pon
tevedra. 

Figura-Fondo e 
Transparéncias 
O COAG organiza a mons
tra Figurajondo e Transpa
réncias, para confrontar ar
quitectura, pintura e escultu
ra, através da obra de C. 
Ochoa, escultor; Maika No
va, pintora; e Teresa Banet 
e Mercedes Rosón, arqui
tectas. COAG de Santiago. 

Venres 21, ás 20,15 h., na sá de 
proxección do Centro Galego de 
Artes da Imaxe (R/Durán Loriga 
1 O. A Coruña). Proxectase en v. o. 
Portugal 1991. Dirección: Ana Luí
sa Guimaraes. Interpretes: Rosa 
Castro André, Afonso de Melo, Sao 
José Lapa e Filipe Cochefel. 

Venres 28, ás 11 da noite, Pífano 
Teatro, apresenta Tatuaxe, unha 
farsa sanguinolenta dunha situa
ción límite entre duas mulleres. 

cena dia 21 ás 18 h., e dia 22 ás 21 
h., no Teatro Principal de Ponteve
dra; e do 27 ao 29, ás 9 da noite na 
Casa da Cultura de Vilagarcia. 

Cineclube Lumiere 
O Cineclube Lumiere, organiza o 
pase de películas en versión orixi
naJ no Auditório do Concello de 
Vigo, todos os Mercores ás 20,30 
h. Dia 26 proxectan Conto de in
verno, de Eric Rohmer. Máis in
formación no (986) 43 67 73 de 
14,30 a 17 h.+ 

Un refaixo 
para Celestina 
A obra de E. Blanco Amor, inter
pretada polo Centro Dramático 
Galego (CDG), días 26 e 27, ás 9 
da noite, no Cine Rivas do Car
balliño. 

História do Soldado 
A coproducción do CDG e maila 
Xoven Orquestra de Galicia, so
bor da obra de Charles Ferdinand 
Ramuz e Igor Stravinsky, posta en 

Festival Internacional 
de Títeres 
Dias 22 e 23, no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Ki fatxiamu noi kui 
Teatro Meridional, grupo forma
do por actores italianos, españois 
e portugueses adicado á comédia 
con fortes doses de improvisación. 
Apresentan a sua obra Ki fatxiamu 
noi kui (Que facemos acá), días 20 
e 21 ás 11 da noite na NASA de 
Santiago. • 

" 
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Miro, Benedicto, Bibiano e Araguas subiron ao palco vintecinco anos despois 

Voces Ceibes, 
saudades da música clandestina 
•GONZALO VILAS 

O Auditório da Galiza foi o 
cenário da reaparición, 

como recordatório vintecinco 
anos despois do seu 
alumeamento, dos principais 
membros daquelas "Voces 
ceibes" que, un tanto raiadas 
algunhas e outras non tanto como 
caberia esperar, volveron soar 
para tocar o corazonciño de 
moitos e satisfacer a curiosidade 
e mesmo o morbo doutros tantos. 

Auspiciado polo concello santiagués, o 
"reviva!" estaba apadriñado por Raimon, 
quen acaso a sua anunciada presenza 
contribuira á chea desbordante da ampla 
sala de concertos. O aspecto do recinto, , 
prescindindo das diferéncias externas no 
público a respeito de hai vintecinco anos, 
podia aparecer por un intre coma o da
queles multitudinários e clandestinos re
citais, coa xente xentada polos corredo
res ou arrimada por onde podia, nun 
inesperado abarrote. 

Ali habia un pouco de todo, desde xente 
da "quinta" dos cantautores até universi
tários curiosos, progres "de toda a vida" e 
"ex roxos", algun dos cales non por estar 
agora arrimados ao governo autonómico 
deixaba de erguerse entusiasta a aplau
dir entre cantiga e cantiga. 

Benedicto, principal animador do recital. 

de palleiro" cantada por Bibiano e corea
da por todos. 

Tamén intervira antes Alonso Montero, 
quen repetiu as verbas de apresentación 
dun festival da nova canción galega proibi
do no seu intre por "quen daquela proibia", 
segundo Benedicto, que se referiu a Fran
co, Fraga, etc ... , momento no que foi inte
rrompido por aplausos. O próprio Benedic
to, no que foi máis ou menos o manifesto 

O oficiante do acto foi Benedicto , 
quen tras lembrar a José Afonso coa 
interpretación a duo con Bibiano de 
"Milho Verde" foi apresentado a Miro 
Casabella, quizá o máis en forma, 
en canto a nível de voz, da velada. 
Sen embargo non era esa a cuestión 
máis importante, como apontou Vi
cente Araguas, quen cantou un es
forzado pero meritorio "Camaleón", 
que empezou a transportar á xente a 
unha atmosfera propícia á lembran
za e unha certa emotividade que, 
sen acadar cotas excesivamente 
elevadas, si se foi facendo presente 
até culminar coa interpretación de 
Raimon. Miro Casabella e Mikel Laboa en Xullo do 77. 

O cantante valenciano, cuxa intervención 
foi precedida polo recitado a cargo de S. 
García-Bodaño da sua canción "Eu veño 
dun silencio", foi o máis aplaudido na sua 
entrada e saída de cena, interpretando, 
ademais da citada, a abrigada "Al vent" e 
"Diguem no", no que talvez foi o ponto ál
xido do recital, xunto coa postreira "Can 

Rúa da Paz, 19 
· Teléfono 24 59 05 

desta reunión de "Voces ceibes", dixo que 
estas eran tan necesárias agora como da
quela "mentres sigan existindo a xenofó
bia, o paro, a insolidariedade, etc .... " 

Polo meio destas intervencións algunha 
voz pouco intelixíbel berraba de cando en 
cando, pedindo unha canción, outras be
rrando consignas dos anos da clandestini-

dade en plan máis ben de cachondeo, e 
algunha imprecando máis ou menos aos 
oradores porque aquel recinto e o acto es
taba patrocinado polo poder actual , e non 
era o mesmo que aquel recital na faculda
de de Medicina en 1968, de cuxo progra
ma se repartiran facsímiles á entrada. 

O recital rematou coa interpretación co
lectiva de vários temas emblemáticos , 
coma o "Venceremos nós", "Nosa señora 

da Guía", e nos bises ainda se asis
tiu á atrevida e curiosa interpreta
ción por Alonso Montero da "carta a 
Fuco Buxán", que resumiu o espírito 
do acto: a calidade musical cedeu 
en todo momento ao valor testemu
ñal e emotivo. O recital abalou entre 
a curiosidade morbosa do que vai 
ver un partido homenaxe a Kubala, 
poñamos por caso, e a nostálxia e a 
emotividade acadadas por momen
tos, ainda que, en conxunto, pare
ceu lograrse só a médias. 

Sen embargo, a anédota do final en 
que os cantautores deixaron a meio in-
terpretar o hino galego, e este foi com

pletado polos espectadores, demostrou que 
esta reaparición das ''voces ceibes'', cando 
menos, non foi un acto esclerotizado xa que 
ainda suscitou esta pequena polémica, por 
máis que for anedótica e fortuíta. 

Manuel Fraga non asistiu, se cadra para 
que ninguén lle lembrase que daquela 
era ministro.+ 

.OVRENSE. 

TRES EN RAIA 

Vintecinco 

• XOSÉ A. GACIÑO 

e arre o tempo, a vida pasa e 
os aniversários acumúlase . 

Agora andamos a comemorar o vixé
simoquinto aniversário do 68. Xa sa
ben, aquel ano máxico do Maio fran
cés, pero tamén da invasión de Che
coslováquia (despois dunha efímera 
primavera de Praga) ou da matanza 
mexicana da praza das Tres Culturas. 
(En ámbitos máis domésticos, a nos
tálxia reivindicativa ten música: o con
certo de Voces Ceibes) . 

Nestes tempos de perplexidade e 
confusión, e a falta de perspectivas 
claras de futuro, parece como se o 
progresismo, paradoxicamente, tivese 
que refuxiarse cada vez máis no pa
sado, convertendo a esperanza en 
nostálxia. Aí ternos a refereéncia míti
ca do 68, en plenas "Vodas de prata": 
a sua orixinal mensaxe de rebeldía vi
tal vai esvaíndose, co paso dos anos, 
até reducirse a un mero xesto estético 
que adorna algunhas biografías la
mentábeis. 

Persoalmente , ademais, non podo 
evitar certa repugnáncia case automá
tica cara as comemoracións co núme
ro vintecinco. Non podo evitar o recor
do daqueles "25 anos de paz" que co
me morara o franquismo nos meus 
anos de estudante -por certo , con 
Manuel Fraga como mestre de ceri
mónias da farsa comemorativa- e 
prodúceme un enorme desacougo 
que a referéncia do 68, para min sím
bolo dunha época de grandes espe
ranzas, remata converténdose nou
tros "vintecinco anos de paz" monta
dos sobre a mentira e a morte. • 

VOLVER AO REGO 

X a atoparon os eruditos, en 
perenne matrimónio cos polí

ticos da silveira, un nicho para Blan
co-Amor. Seica o autor de A Esmor
ga era contraditório. Tan contraditório 
como Rosalia chorona ou Castelao 
debuxante non-político. O Blanco
Amor emigrante , comprometido coa 
República, exiliado e nacionalista, 
era contraditório porque tivo o he
roísmo de sobreviver que non sem
pre resulta un camiño recto , en anos 
en que a liña recta dos escritores era 
marcada pala vara de ministros como 
Fraga desde o Ministerio de Informa
ción y Turismo.+ 




