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Gal iza 
ás portas 
de Madrid 
*A crise politiza 

a campaña 

* A FPG pide o voto 
para o BNG 

A asisténcia a mítins e a ele
vada participación prevista 
son algunhas das notas que 
mostran unha campaña máis 
politizada, froito quizá da cri
se económica que borrou as 
alegrías posmodernas da pa
sada década. A maiores da 
incognita do resultado entre 

as duas grandes forzas estatais, en Galiza vívese o interés por 
saber se desta volta os nacionalistas acadarán representación 
en Madrid, curiosidade que vai máis alá dos próprios votantes 
nacionalistas. 

(páxinas 7-8) 

Os grupos pesqueiros vigueses 
promoven a conversión da ria 
nunha gasolineira 
O conselleiro delegado e o presidente da empresa Pescanova, 
cabeza do seitor galego da alimentación, aparecen como promo
tores da Area de Servício Marítima de Bouzas, fornecedora de 
combustíbel a buques que teria as consecuéncias ecolóxicas 
dunha refinería e comprometería os usos marisqueiros e pesquei
ros da Ria. A vista da drástica negativa do Alcalde de Vigo e da 
asociación de veciños a considerar o proxecto, polos perigos que 
encerra para a povoación e a Ria, os empresários iniciaron unha 
campaña de recollida de firmas de apoio. 

A introducción da gaita 
escocesa contestada 

(páxina 5) 

pola Asociación de gaiteiros 
A Asociación de Gaiteiros consumou a expulsión do seu seo de 
Xosé Lois Foxo, director da Escola de Gaitas da Deputación de 
Ourense. Os motivos desta medida foron "a insisténcia teimuda 
en manter unha tendéncia deturpadora de asimilar a nosa gaita á 
escocesa, impondo unha determinada tonalidade allea e despre
ciando a percusión própria". A decisión da Asociación foi adopta
da por unanimidade. 

(páxina 19) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

A Coruña e Vigo planean construir 
redes de cableado integral, aproveitando o tendido 

das tubarias de gas· cidade 

As telecomunicacións 
locais, a todo gas 

Os grupos de presión da comunicación pretenden aproveitar o 
tendido de gas natural para monopolizaren a información local con 

axuda de fibra óptica. O que é visto como un negócio 
complementário, pode converterse en principal. 

Vicente, capitán do Celta: 
1 Era triste ver á tua afeizón aplaudindo ao Real Madrid' 
A sua figura loira e lanzal domina desde hai moitos 
anos a franxa central do Celta de Vigo. Decano se 
se quer dos futbolistas galegas, este ourensán que 
xoga desde a sua primeira mocidade na equipa vi
guesa é todo un símbolo dos futbolistas galegas, e 

ao pé de Fran e Arsénio representan o pulo duns 
anos en que Galiza conta con catro conxuntos nas 
divisións principais do futbol estatal. Por que non 
os vímbios dunha selección galega? 

(páxinas 14-15) 



A Coruña e Vigo pretenden construir unha rede de cableado integral 
aproveitando o tendido das tubarias 

A rede de gas abre a loita 
polas telecomunicacións 

privadas 
A. EIRÉ - G. LUCA DE TENA 

Galiza vai contar cunha rede de gas 
cidade e industrial despois de 1996. 
O tendido desta rede de tubarias pre
tende ser aproveitado por grupos 
económicos e polos concellos da 
Coruña e Vigo para instalar en para
lelo un cableado integral que sirva 

de conduto ás telecomunicacións por 
cabo. O que é visto como un negócio 

guerra das televisións por cabo está 
servida. 

O Conselleiro de lndústria, Xan 
Fernández, laiábase hai dous 
meses nunha rolda de prensa 
de non dar comprendido a posi
ción do concello da Coruña ao 
facer reserva de domínio para 
amparar a concesión do servizo 
de gas cidade. As poucas se
manas Vigo facia a mesma re
serva, contemplada pola lei. Se
mellaba incongruente que estes 
dous governos municipais, ada
lides da privatización dos servi
zos públicos, pretendesen agora 
municipalizar o servizo de gas, 
poisque non poden traspasar a 
concesión a terceiros. Pouco 
tempo se tardaria en atopar as 
verdadeiras intencións. Tanto 
un concello como o outro non 
teñen interese en realizar o ser
vizo de subministrar gas aos 
seus cidadáns, senón que o que 
tentan é asegurarse a proprie
dade (para dala en concesión) 
dunha rede integral de teleco
municacións que seria instalada 
en paralelo á rede de gas polas 
próprias gábias que terán que 
abrir para o seu tendido. 

O enxeñeiro de tele-comunica
cións Xavier Alcalá, seguramen
te o técnico que mellor coñece o 
estado actual e as tendéncias 
da rede de comunicacións do 
país, salienta a importáncia dos 
enlaces por fibra óptica. "Teñen 
moitas incógnitas en 1993 e un 
obxectivo: a liberalización". Para 
Alcalá é lamentábel que moitos 
concellos, principalmente Lugo 
e Ourense, non tomasen nota 
da importáncia das telecomuni
cacións por cabo. "O que pare
ce un negócio complementário 
(telecomunicacións) até poderia 
converterse en principal" . 

Negociar 
un tendido en paralelo 

A reserva feita polos concellos 
de Vigo e A Coruña (Compos
tela xa chegou a un acordo con 
Gas galicia) non é tanto para 
municipalizar a distribución de 
gas cidade, senón para nego
ciar a instalación dun cableado 
integral que forme unha rede 
de telecomunicacións de área 
metropolitana. O delegado da 
Zona Franca de Vigo,. Francis
co López Peña, afirma que 
"non hai un só caso de empre
sa de gas municipalizada. Os 
cidadáns non atopan nengunha 

complementário, pode converte3rr~s:e~e:n~~-~-------:---~---~1 
principal. A _ 

vantaxe en que a 
distribución do gas 
sexa municipal, 
pois o pre?o está 
regulado. E lóxico 
que sexa unha em
presa especializada 
a que ofereza mellar 
servizo e teña me
llar garantia". 

Para Alcalá 
é lamentábel 
que moitos 
concellos, 
principal
mente Lugo e 
Ourense, 
non tomasen 
nota 
da importáncia 
das teleco
municacións 
por cabo. 

Ainda que nos concellos 
da Coruña e Vigo desbotan 
toda especulación sobre 
adxudicacións previstas á 
grupos privados de comuni
cación, en meios televisivos 
danse como seguras conce
sións que tenderian a refor
zar o poder dos meios lo
cais. Cadra que estes intere
ses foron desigualmente be
neficiados no reparto de li
céncias públicas de radiodifu
sión, polos governos de Fer
nandez Albor e González La
xe. As concesión inminentes 
para transmitir por fibra óptica, 
situaria a estas mesmas em
presas en lugares de avantaxe 
excesiva. 

O delegado da Zona Franca sa
lienta que o Concello teria que 
ter de 4 a 5 mil millóns de pese
tas en capital imobilizado "polo 
que o esforzo público teria que 
ser moi forte". 

López Peña foi nomeado polo 
alcalde vigués, Carlos G. Prínci
pe, asesor para este asunto. 

Percorreu diversos países euro
peus para comprobar non tanto 
as instalacións de gas cidade e 
comercial "que é unha tecnoloxia 

En meios televisivos danse como seguras 
concesións que tenderían a reforzar o 
poder dos meios locais. 

"º"''J-dóft t ... llD•O 

xa moi experimentada", como as 
redes de telecomunicacións por 
cabo. López Peña negou que a 
Zona Franca e o concello vaian 
criar unha empresa mixta para 
distribuir o gas en Vigo. 

Segundo pudo saber A Nosa 
Terra, nesta mesma semana 
pode haber un acordo entre Gas 
Galicia (empresa á que a Xunta 
outorgou a concesión da distri
bución de gas), a Zona Franca e 

(Pasa á páxina seguinte) 



Xabier Alcalá, lnxeñeiro de telecomuncicacións, considera que o negocio que po
de xerar a rede urbana de comunicacións pode pasar a ser o negócio principal. 

(Ven de páxina anterior) 
o governo vigués. 

Estas xuntanzas sucédense 
desde hai tempo. O 11 de Maio 
tivo lugar un encentro no que 
estiveron presentes o alcalde 
Carlos Príncipe, López Peña, 
Pedro Durán (Presidente e Con
selleiro delegado de Gas Natu
ral, accionista maioritária de 
Gas Galicia) así como algúns 
técnicos en telecomunicacións. 

Na reunión, que se repetirá a 
fins desta mesma semana con 
idénticos interlocutores, o Con
cello de Vigo expuxo as suas 
condicións para lle ceder o ser
vizo de distribución na cidade 
olívica á Gas Galicia. O Conce
llo pretende obter en troques a 
cesión, que Gas Ga/icia instale 
ao abrir os 200 quilómetros de 
gávias para meter as tubarias 
de gas, unhas conducións para 
poder instalar unha rede de co
municacións de área metropoli
tana. As duas redes coincidirian 
nun 80 cu 90 por cento. Cada 
metro deste tubo para o cablea
do paralelo, que, segundo o en
xeñeiro Alcalá, "non teria que 
ser fibra óptica, país o cableado 
a escoller depende da enxeña
ria elexida", ten un custo de per
ta 500 pesetas. Xuntos, Cance
l lo e Zona Franca pretenden 
que Gas Galícia corra ces cus
tes desta tubaria e, que, ade
mais, se encarregue de facer o 
cableado integral. O Concello 
pagaría o incremento. 

Pero cómpre levar canta de que 
Gas Galicia ten que pagar ta
mén un canon por realizar as 
gávias dos 200 quilómetros de 

López Peña, Delegado da Zona Franca 
de Vigo, visitou numerosas cidades 
para estudar a rede de cabos de co
municación 

obras que van pór patas arriba a 
toda a cidade. 

Alcalá considera que nas cida
des non se pode andar furando 
todos os días e que esta "é un
ha ocasión única para realizar 
unha rede de telecomunicación 
de área metropolitana, de gran
de importáncia hoxe, até o pon
to de que en moitos países os 
proprietários de canles de rego 
ou mesmo de navegación estan 
a tender cabos de fibra polos 
leitos bulleirentos que eles ad
ministran". Pola sua banda, o 
representante de Gas galicia, 
Pedro Durán, manifestou que as 
condicións que demanda o con
cello "non son un atranco para 
chegar a un acorde final, porque 
podemos matizalas". Deseguida 
engade que "seria bon que unha 
cidade, que non vou mencionar 
(referíndose a A Coruña) tivese 

O monopólio decadente 
da luz e os tempos da fibra óptica 
Hai pouco máis dun século que Curros Enríquez 
cantaba en endecasílabos a chegada do 
ferrocaril a Ourense. Os meios de comunicación 
do país celebraron haberá lago un ano (4 de 
Xullo de 1992) a constitución da empresa 
pública galega encarregada de distribuir o gas. 

Como estes xa non son tempos dos poetas 
celebraren os momentos ledos da tribo, non se 
cantou en verso algo que parecia. máis doado de 
meter en rima ca unha locomotora. Sen manes 
coma os donoso poeta civil maior, o gas 
apareceu nas pantallas de televisión descrito 
como unha alancada cara adiante. Sen vates, 
nen banda de música, nen bandeiras, 
estabamos no camiño de adiantar no balanza 
enerxético até niveis proximos aos dos da CE. 

A comparanza co suceso de hai un século en 
Ourense non é banal. Se o transporte por 
ferrocarril chegaba con oitenta anos de retraso 
con relación ao resto da península, a 
gasificación é unha canta debida polo Estado 
desde os anos sesenta en que se xeralizan os 
protocolos para distribuir esta forma de enerxia 
en toda a CE. Ainda máis, o Plan Enerxético 
deseñado en Madrid avantou desde vinte a case 
cincuenta millóns de térmias o distribuido en 
case todo o Estado desde 1985 á 1989, pero 
ainda nesta altura excluía á Galiza do trazado 
xeral dos gasoductos. 

A estratéxia inicial Gas Galicia é levar esta 
forma nova de enerxia á 80 mil casas e duas mil 
indústrias ao longo desta década. lsto significa 
que no ano 2002, menos dun 3 por cento da 
povoación disporá de gas de traída na sua casa. 
Pero á marxe do lenta que sexa a progresión 
deste servício básico (que xa ocupaba o sesenta 
por cento do consumo de Holanda a finais dos 
anos 60), na década vindeira viviremos a obra 
de tendido urbano máis profunda de que ten 
memória o país. 

É de razón que o entubado dos centros urbanos 
renda máis proveito ca o do gas e por iso 

contémplase a inclusión de redes de transporte 
de sinais electrónicas no mesmo tendido. Os 
concellos da Coruña e Vigo van exercer reserva 
de domínio para concederen á rede de 
comunicación ao que anúncian coma o mellar 
postor. 

Tendo canta o poder político engadido que 
derivar se pode destas concesións dominantes, 
o sistema de adxudicación non pode ser 
arbitrário. Por parte dos poderes non hai sinais 
que permitan crer que o direito a transmitir por 
cabo nas grellas urbanas se vaia conceder a 
máis distáncia do uso caciquil de sobardar con 
máis poder aoque xa está farto del. Lémbrese o 
reparto abusivo de licéncias de radio-difusión 
públicas aos poderes da comunicación privada. 

Se ternos que zapatear as ruas da Galiza 
urbana en neme do interesepúblico, que non se 
poda abusar privada e monopolísticamente do 
direito a transmitir por cabo a traves da rede. 

Se Curros volvese para contar en versos este 
asubio novo do adianto, comprobaría que a 
privatización insensíbel do poder político non 
cristalizou priviléxios como soñaban os caciques 
hai máis dun século senón que disparou 
violéncia e retrasos Históricos. 

Un exemplo contíguo dos resultados deste xeito 
de actuar, pode ser o laio da empresa Fenosa, 
un sistema de producción de enerxia construido 
a costa de violentar a propriedade universal dos 
rios para negar teimudamente desde 1942 toda 
concesión aos intereses do desenvolvemento 
colectivo do país. A enerxia eléctrica costou ás 
indústrias galegas durante meio século máis que 
pagaban os industriais ingleses por quilovátios 
producidos con carbón. A ironía quer que no 
país da electricidade, as empresas agarden 
como auga de maio o gas natural. Xulgue o 
leitor o que queira de tantos anos perdidos e do 
nível de intelixéncia e previsión dos que tiñan o 
monopólio da luz.• 

ANOSA TERRA 

unha posición tan sensata". 

A financiación 
o cabalo de batalla 

A guerra polo servizo de teleco
municación, ante a iminente li
beralización parece desatada ta
mén na Galiza entre os distintos 
grupos de poder, no que un téc
nico na matéria calificou de "loita 
a morte", entre Telefónica, as 

eléctricas e as distintas empre
sas de telecomunicación priva
das, asi como diversos grupos 
de poder, que poñen os olios na 
posibilidade da televisión por ca
bo, ainda que os servizos desta 
rede serian moito maiores, des
de o simples teléfono, á mensa
xeria por cabo, videotex, etc. 

instalación de gas abaratan es
tes custes e posibilitan a insta
lación dos cabos metropolita
nos. En Vigo os custes para a 
instalación dos cabos e as ar
quetas que teñen que levar ca
da 500 metros, calcúlanse en
tre os 8 e os 1 O mil millóns de 
pesetas. O Concello non dis
pón deste diñeiro para acome
ter a obra. Ha ser A Zona Fran
ca a que finance a rede, a tra-

O grande problema que existe 
é o do financiamento destas re
des de cabos. As obras para a (Pasa á páxlna seguinte) 

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Ministros españois e portugueses asinarán un protocolo de acordo bilateral 

Portugal terá unha entrada de gas através da Galiza 
Portugal terá unha entrada de 
gas através da Galiza, segun
do o acorde ao que chegaron 
os ministros de enerxia espa
ñol e luso, Claudia Aranzadi e 
Luís Mira Amaral, o 1 de Xuño 
en Bruxelas. Ambos dous re
presentantes despexaban asi 
as dúbidas existentes nos últi
mos meses sobre a prolonga
ción do gaseoducto galega as 
terras do estado viciño. Am
bos ministros acordaron asi
nar un protocolo de acorde bi
lateral despois de apresentar 
na capital comunitária o pro
xecto, para que este sexa fi
nanciado pola CE con fundos 
do plano REGEN (Rexións 
Enerxia), que trata de promo
ver a criación de infraestrutu
ras enerxéticas en proxectos 
interfronteirizos nos países 
comunitários. 

A semana pasada, durante a 
sua visita ao Porto, o ministro 
portugués de Planeamento e 
Administración do Território, 
Valente de Oliveira, declarou ao 
noso correspondente en Portu
gal, Gongalo Nuno de Faria, 
que "está prevista a entrada do 
gas pola Galiza para á rexión 
Norte". O ministro portugués 
afirmou tamén que "a última 
modalidade e o último proxecto 
prevé o enlace ao gaseoducto 
do Magreb, polo tanto, a grande 
introdución será feita através do 
Sul, pero un sistema de gaso
ducto que sexa instalado nun 
só ponto é sempre negativo, de 
maneira que é de interese facer 
várias entradas. A entrada polo 
Norte, pala Galiza, equilibrará a 
outra entrada, o que é vantaxo
so para o esquema xeral". Con 
este acorde supérase o desen-

contra de Decembro de 1990, 
que separou as duas beiras do 
Miño sobre a desconfianza de 
que parte obteria máis benefí-

A entrada polo 
Norte, pala 
Galiza, equilibrará 
a outra entrada, 
o que é vantaxoso 
para o esquema 
xeral. 

cio dos fondos comunitários. 

Entroncamento bilateral 

Asi, no acorde bilateral entre os 
estados portugués e español 
contémplase un eixo do gaseo
ducto que partirá de Córdoba 
por Badajoz a Setúbal cu Río 
Maior, ainda sen decidir polos 
portugueses. Por este ramal, 
que estará concluído antes de 
rematar 1996, alimentarase Por
tugal do gas de Alxéria, através 
do gaseoducto magrebi que pa
sara polo Estreito de Xibraltar e 
que fornecerá gas á península 
antes de fins de 1996. O mes
mo dia 1 de Xuño quedou ta
mén rematado o ramal que pa
sa os Pirenéus e que permite 
entroncar a rede de gaseoduc
tos españois ce gas que proce
de do Mar do Norte. 

Os portugueses procuran ta
mén que a rede sua sexa re
versíbel, é dicer, que as duas 
entradas de gas sexan inter
cambiábeis, polo que Galiza, 
que non ten entroncamento á 
rede española, pois o Estado 
non contemplaba traer o gas, 
terá asi acceso ao gas magre
b i através de Portugal. A 
unión produciríase en Braga, 
até onde baixaria o gaseoduc
to galega, que subministraría 
tamén ao Porto, a principal ci
dade industrial portuguesa. 
Este proxecto está valorado 
nuns 70.000 millóns de pese
tas e poderia ser subvencio
nado dun 35 a un 50 por cento 
pala CE, ainda que existen di
ficuldades por canto r: REGA 
está a ponto de finalizar e non 
se sabe ainda se haberá un 
REGA JI.+ 

L----------------------------------··--------------------------------------------------------------------------------------------~ 



(Ven de páxina anterior) 

veso da constitución dunha em
presa mixta co concello. 

Máis problemático é na Coru
ña. O seu alcalde tala de que 
podía ser a Empresa Municipal 
de Augas quen asuma a distri
bución de gas, pero os técni
cos só lle ven problemas a 
causa da non especialización 
dos técnicos. Fenosa, que pu
xou pola concesión da distribu
ción de gas na Galiza, tamén 
estaría disposta a quedarse 
coa distribución na Coruña, 
pero non pode, pois de non re
alizalo directamente o Conce
llo, teria que ser Gas Galicia, 
concesionária de todo o país, 
quen asumise a tareta. 

O acordo entre distribuidora e 
concello, segundo tontes dos 
primeiros, semella estar moito 
máis lonxe ca en Vigo. Tamén 
se afirma que o empresário de 
máquinas recreativas, Collazo 
Mato, que realizou numerosas 
obras e convénios co concello 
herculino desque chegou ao 
consistório Francisco Vázquez, 
estaría disposto a financiar par
te destas obras, a cámbio de 
quedar coa concesión das tele
comunicacións, para o que ten
taría logo chegar a un acordo 
con La Voz de Galícia. O pro
blema xeral de todas as redes 
metropolitanas de cabo, é que a 
as técnicas de montaxe son no
vidade no país.+ 

O Concello 
pretende obter ·en 
troques da cesión 
que ·Gas Galicia 
instale, -ao abrir 
os 200 quilómetros 
de gávias para 
meter as tubarias 
de gas-, unhas 
conducións para 
podl1r montar unha 
rede, e 
comunicacións de 
área metropolitana. 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
O gasoducto que remata en Avilés non ten capacidade para alimentar a rede galega 

O Plano Enerxético Nacional 
non incluia o proxecto de gas para a Galiza 
O Plano Enerxético Nacional 
(PEN), eleborado polo governo 
do PSOE para o período 1991-
2000, non incluiu nun comezo 
o proxecto de gas para a Gali
za. Así, o gaseoducto que re
mata en Avilés, operativo des
de 1990, non ten a suficiente 
capacidade para alimentar a 
rede galega, polo que é nece- · 
sária a construción dunha plan
ta gasiticadora na Galiza. 

pouco, Alúmina-Alumínio en 
San Cibrán consume o 40 por 
cento da electricidade que 
absorbe a indústria galega e 
dispón dunha bonificación do 
50 por cento. Pero estas .ci
fras non semellaban suficien
tes para que desde Madrid se 
contemplase a posibilidade 
de gasificar Galiza, de dotala 
da chamada enerxia do 
futuro. 

A instalación do gas é unha boa ocasión para facer ao tempo o cableado. 

As posibilidades de competiti
vidade do tecido industrial es
tán moi en relación co abara
tamento do custe de enerxia, 
e pouco importa que a nosa 
nación exporte o 50 por cento 
da enerxia eléctrica que pro
duce se aquí hai que pagala 
ao mesmo prezo. Por se fose 

En 1988 abordouse un estudo 
para traer o gas ao naso país 
evitando así unha nova marxina
ción. Pero no 89 non se contaba 
ainda cun calendário concreto 
para a culminación da gasifica
ción. Mentres tanto o consumo 
de gas triplicouse no Estado es
pañol nos últimos sete anos, pa-

sando de 2,3 millóns en 1985 a 
un consumo de 6,4 millóns de 
metros cúbicos en 1992. Na ac
tualidade hai 2. 700 empresas e 
2,7 millóns de fogares que dis
poñen no Estado español desta 
fonte de enerxia que non tiñan 
previsto para a Galiza. 

Enagas, a empresa distribuido
ra de gas, que se constituiu en 
1972, integrándose no Instituto 
Nacional de Hidrocarburos 
(INH) en 1981, construía un ga
seoducto en 1984 que abaste
cia desta enerxia a Catalunya, 
Aragón e Euskadi. En 1990 xa 
tiñan completado a rede, che
gando a Astúries, Castilla-Le
ón, Castilla-La Mancha, Ma
drid, La Rioja e Andalucía. 

As posibilidades 
de competitividade 
do tecido industrial 
están moi en 
relación co 
abaratamento do 
custe de enerxia. 

Ao final, tiveron que redactar o 
que se nomeou proxecto de Ga
sificación para o Noroeste. Este 
plan contaba coa planta de re
gasificación no Ferrol e uns 800 
km de gaseodutos e ramais, 
presupostando as obras en tor
no aos 60.000 millóns de pese
tas. Outros 30.000 millóns serán 

o que custe a instalación nas in
dústrias e nas vivendas de 50 
concellos que é a onde se prevé 
que chegue esta fonte de ener
xia que ocupará até o ano 2000 
o papel máis importante (12 %) 
das novas fontes de enerxia, 
substitutivas-complementárias 
da electricidade e do petróleo. 

Enagas ten agora convénios 
con 50 concellos das áreas pró
ximas ás grandes cidades para 
que o subministro de gas come
ce no ano 1995, cun consumo 
aproximado de 6.000 megatér
mias, o que significaría o 50 por 
cento do previsto. Este proxecto 
toi asinado por Enagas e a Xun
ta en 1992. O ano 1995 é a da
ta límite para a entrada do gas. 
Asi o expuxo o Conselleiro de 
lndústria, Xoán Fernández, nun
ha recente declaración á pren
sa, pero un informe da própria 
sociedade gasista, redactado o 
ano pasado, asegura que "as 
instalacións do gasoducto, ra
mais e planta de regasificación) 
poderán entrar en operación pa
ra 1996. Persoas relacionadas 
co proxecto estiman que a ter
minal ferrolá non estará remata- 1 
da antes de 1997. Unha termi
nal que será fornecida exclusi
vamente por barcos metaneiros 
procedentes de xacimentos de 
Alxéria e Nixéria, país que pa
sará a ser o máximo exportador 
de gas licuado ao Estado espa
ñol nos próximos anos. 

Galiza queda tora do gasoducto 
español coñecido co nome de 
Magreb-Europa. Cando rematen 
as intalacións, terá a sua rede 
autonomica própria que depen
derá do subministro de buques, 
con reserva para un mes.+ 
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A INDUSTRIALIZACIÓN DA BEIRAMAR 

O conselleiro delegado e o presidente de Pescanova, entre os promotores do proxecto de Petrovigo 

Empresários da pesca apostan pola conversión 
da ria de Vigo nunha. base para repostar gasóleo 
• G. LUCA DE TENA 

O conselleiro delegado e 
o presidente da empresa 
Pescanova, cabeza do 
seitor galega da 
alimentación, aparecen 
como promotores da Area 
de Servício Marítima de 
Bauzas, fornecedora de 
combustíbel a buques que 
teria as consecuéncias 
ecolóxicas dunha refineria 
e comprometeria os usos 
marisqueiros e pesqueiros 
da Ria. A vista da drástica 
negativa do Alcalde de 
Vigo e da asociación de 
veciños a considerar o 
proxecto, polos perigos 
que encerra para a 
povoación e a Ria, os 
empresários iniciaron 
unha campaña de 
recollida de firmas de 
apoio. 

No plano do ante-proxecto , a 
Area de Servícío Marítima dis
pón de tres elementos diferen
ciados: vinte depósitos de fuel 
e gasóleo para unha capacida
de total de dez millóns de litros; 
unha estación de deslastre e 
desgasificación e un gran arma
cén de lubricantes. O texto, asi
nado pela consultora madrileña 
Newton Ingenieros, e asinado 
polo enxeñeiro de camiños An
tonio Gabriel Garcia González , 
gaba os beneficios que aporta
~ia a instalación, á que califica 
de "estrutura de servícios idó
nea a nível competitivo con cal
q uera dos maiores portes do 
mundo". 

Estación de deslastre 

O proxecto-básico non chama 
polo seu nome á estación de 
deslastre e desgasificación, in
cluida na área, que aparece no 
plano sometido á autoridade 
portuária como subestación de 
servícios. Este apartado com
prende tres tanques de decanta
ción de lodos de sentinas, de 14 
por 15 metros. Os lodos de sen
tinas son o líquido contaminante 
por exceléncia. Na memória 
non aparecen citados polo seu 
nome, senón baixo o sustantivo 
inglés slop, nun epígrafe sen 
tradución. 

A obra proxectada comprende 
un pantalán de 180 metros cun 
carpo perpendicular para atra
que de 170 metros e quince de 
ancho. O peirao procura a liña 
de fondo de quince metros e es
tá pensado tanto para receber 
petroleiros que fornezan á Area 
de Servício Marítima como para 
atraques de buques que acudan 
a aprovisionarse e lavaren senti
nas. O pantalán pode ter simul
táneamente atracados catre 
barcos de 40.000 toneladas. 

O feito de ser a costa atlántica 
galega ponto de recalada de 
50.000 mercantes por ano (se
gundo un informe da asegura
dora Lloyds, publicado por pri
meira vez nestas páxinas) é o 
argumento que a consultora es-

A parte inferior da 'Área de Servício Marítima' está reservada á estación de deslastre e desgasificaci"n de buques. Os tres depósitos de lamas aparecen sinalados como 
tanques de slops. 

grime na memória para xustifi
car a obra. O enxeñeiro redactor 
di que "as repercusións (da es
tación) son~evidentes (sic): esta
leiros, reparación e mantene
mento, efectos navais, empre
sas de remarque marítimo, con
signatárias, etc. A isto hai que 
engadir o enorme benefício indi
recto que producirla en Vigo e 
área, con xeración de grande 
número de postes de traballo e 
activación de seitores de serví
ci os. O porto de Vigo volvería 
ser motor da econonmia local e 
recuperaría o seu prestíxio inter
nacional". 

Os promotores xustifican a loca
lización por "as boas condicións 
naturais para o atraque; os pré
cios de combustíbel e as tarifas 
competitivas; a ubicación nunha 
área de benefícios fiscais; a. dis
ponibilidade de servícios com
plementários; a potenciación do 
mercado laboral, a xeración de 
activos financeiros , o incremen
to da recadación portuária e a 
potenciación da imaxe comer
cial de Vigo". 

Ainda que Petrovigo asegura 
que non haberá nas instalacións 
proceso fabril nengun, que non 
se van armacenar produtos ex
plosivos e tóxicos, e as instala
cións están ben alonxadas da 
urbe e se cumpren sobrada
mente as distáncias de seguri
dade, o alcalde de Vigo Carlos 
González Príncipe comunicou o 
dia 25 de Maio á Asociación de 
Veciños de Bauzas que a planta 
de fornecemento de combustí
bel a buques non se autorizaría 
"baixo nengun conceito". Prínci
pe subliñou que o peirao que fi
gura no ante-proxecto "é unha 

barbaridade e de seguir asi, re
mataremos unindó as duas bei
ras da ria". A Comisión de Go
verno do Concello de Vigo 
adoptou senllas resolucións nas 
que recusa a iniciativa, se ben a 
segunda delas considera a 
oportunidade de estudar e dis
cutir as condicións propostas 
polos empresários. 

A Asociación de Veciños de 
Bauzas teme que durante a 
campaña eleitoral tanto o Con
cello como os promotores pro
curen evitar a polémica e remi
tan a concesión ao remate do 
Plan Especial do Porto. No de 
hoxe, sen contar con este plan 
parcial, non está permitida edifi
cación nengunha na área do 
porto. 

Relevo da pesca 

O conselleiro delegado de Pes
canova, Alfonso Paz Andrade, o 
o presidente da empresa, Ma
nuel Fernández, figuran entre os 
va- ledores de Petrovigo. O feito 
de que os dous direitivos máis 
cualificados da primeira empre
sa galega da alimentación abo
guen por un proxecto incon
gruente coa producción maris
queira e o desenvolvemento da 
indústria da pesca, interprétase 
como parte do profundo cámbio 
que vive toda a costa desde a 
pesca extractiva á comercializa
ción. Desde a extensión das au
gas territoriais a 200 millas e a 
subseguinte e progresiva crise 
dos caladoiros, as rías importan 
a cada máis peixe de todo o 
mundo ao tempo que amarran 
os seus barcos. Pescanova é a 
empresa adiantada na liquida
ción dos conxeladores ao tempo 

que diversifica o seu carácter de 
empresa comercializadora de 
alimentos. Con todo, a firma 
bandeira do Grupo Fernandez 
intervén desde a sua fundación 
na defensa dos intereses pes
queiros galegas. 

Pescanova xunto con outras se
te primeiras firmas da ria de Vi
go relacionadas coa pesca, fac
turan anualmente tanto coma 
Unión Fenosa e máis que En
desa, Banco Pastor ou Caixa 
Galicia. 

Na encrucillada de entregar as 
rías a intereses relacionados 
coa indústria pesada, o Grupo 
Fernandez apoia resoltamente o 
primeiro obxectivo e compromé
tese na organización das feiras 
da revista de pesca británica 
World Fishing, traducidas con 
grande acerto publicitário e co
mercial como Feira Mundial da 
Pesca. As duas últimas Feiras 
da Pesca tiveron como sede o 
recheo de Bauzas no que agora 
os mesmos promotores queren 
instalar vinte depósitos de com
bustíbel e unha estación de des
lastre. 

Outros empresários de Petrovi
go son Manuel Rodriguez, pro
prietário de Polyships e o con
selleiro delegado de Remo/ca
nosa, Xosé Silveira. 

Despois de declarar o Concello 
a inviabilidade da planta de 
combustíbel, comezou unha 
campaña para a recollida de 
apoios en Bauzas que contra
rrestase a posición contrária da 
Asociación de Veciños. Ex-tra
balladores da pechada Refrey 
pediron firmas a pral de Petrovi-

go mentres a Cámara de Co
mércio, a Asociación de Arma
dores e o Liceo Marítimo de 
Bauzas anunciaban a sua inten
ción de apresentaren alegacións 
favorábeis ao proxecto. No en
tanto, nen a consellaria de Pes
ca nen as confrarias da ria de Vi
go ou a cooperativa de mexiloei
ros quixeron dar unha opinión 
sobre os plans de Petrovigo 

A Compañia Logística de Hidro
carburos (CLH), resultado da 
transformación da empresa pú
blica Campsa, apresentou ale
gacións contra o proxecto de 
Petrovigo despois de lle ser de
negad a unha concesión de 
83.000 metros cadrados na ria 
de Vigo. Segundo unha informa
ción publicada por Faro de Vigo 
do 2 de Xuño, CLH alega que o 
Concello pecháralles unha vez e 
outra o camiño para unha insta
lación semellante á de Petrovígo 
e lembra que desde o porto da 
Coruña promoveran un proxecto 
semellante, apoiado nos serví
cios da estación de deslastre e . 
desgasificación de Mugardos. 
Segundo CLH aquela iniciativa 
non foi adiante porque non ha
bía tránsito de barcos abando. 
Rotterdam e Xibraltar dispoñen 

.de estacións de combustíbeis 
para barcos en réxime de zona 
franca. 

En Setembro de 1953, o minis
tro de lndústria de Franco, Pla
nell Riera, falou durante unha vi
sita a Galiza da probábel insta
lación dunha refineiria de petró
leo e dixo que o país "antes ou 
despois contará con esta clase 
de indústria". De a pouco, co
mezarian as obras para a insta
lación da refinaria da Coruña.• 



DIAS 

• Incidentes na 
inauguración de 
Golfdomaio 

O pasado Domingo, dia 30 de 
Maio, no decurso da 
inauguración do campo de golf 
de Domaio, producíronse 
enfrentamentos entre os viciños 
e os gardas xurados, que 
impedian que aqueles 
manifestaran a sua oposición ao 
campo diante do Presidente da 
Xunta. Fraga asistiu á 
inauguración, fixo entrega dos 
prémios do Trofeu Manuel 
Fraga e foi nomeado 
Presidente de Honra da 
entidade. A resultas dos 
incidentes, un viciño resultou 
ferido a mans dun guarda 
xurado, e tivo que ser 
trasladado a Vigo para ingresar 
nun centro hospitalário. + 

•Vetos recíprocos 
entre a TVG e 
Francisco 
Vázquez 

Celestino Santiago, xornalista 
da Televisión da Galiza, foi 
vetado polo alcalde da Coruña, 
Francisco Vázquez, para facer 
perguntas nun debate político 
celebrado nese mesmo meio de 
comunicación. Vázquez 
xustificou a sua atitude 
asegurando que esta emisora é 
parcial. En resposta ao veto, o 
director da canle, Ramón Villot, 
correspondeu a Vázquez e 
decretou a censura da 
Televisión ao político socialista. 
Tanto o Sindicato Galego da 
Información, como a Asociación 
de Prensa de Compostela 
denunciaron a atitude deo 
alcalde coruñés, que é 
reincidente tres veces. Pola sua 
banda o PSOE acodiu á Xunta 
Eleitoral ante a discriminación á 
que é sometido Vázquez. Esta 
última calificou de ilegal a 
proibición de Villot. + 

• Defectos nunhas 
vivendas sociais 
aos poucos 
anos de seren 
construidas 

Os proprietários dunhas 
vivencias sociais de promoción 
pública, en Vigo, levan vários 
anos litigando coas autoridades 
centrais e autonómicas para 
seren arranxadas as suas casas, 
que padecen problemas de 
fendas e de pingueiras desde o 
mesmo dia de seren entregadas. 

Os viciños denúncian que os 
contratistas das construcións 
promovidas pola administración 
acostuman entregalas en 
condicións lamentábeis. "No 
noso caso non houbo control de -~ 
calidade e as reparacións que ~ 
fixeron -logo de moito protestar- ~ 
non abondaron". Certamente, ~ 

XOSE LOIS 

ainda hai numerosas pingueiras 
dentro dos edifícios. 

A Xunta asegura que non foi 
promotora desas vivendas e 
culpa ao MOPT (daquela 
MOPU) dos problemas de 
construción, asegurando que 
hai un plano para reparar o 
parque de 20.000 vivencias 
sociais da Galiza, mais non hai 
cartos para abordar as obras de 
imediato en todos os casos.• 

• Nos apeadoiros 
de Lugo hai que 
parar o tren coa 
man 

Os usuários do ferrocarril que 
queiran subirse ao tren en 
calquera dos cinco apeadoiros 

5AFAQI DE 
CACiQUE.5 
~ Pl2EHiO 

\ ""''·, 
' 

que hai en Lugo, ao pasar o 
comboio, terán que paralo ao 
seu paso mediante unha 
indicación coa man. Son as 
últimas normas que decretou 
Renfe e que deu a coñecer 
através dunha circular difundida 
o pasado Domingo. Os usuários 
serán avisados da nova 
modalidade de paro por parte 
dos expendedores de billetes. 
Agárdanse protestas por parte 
de usuários e sindicatos, mais 
ainda non se produciron. Os 
candidatos socialistas 
xustificaran a pouca velocidade 
dos trens na Galiza porque 
"teñen que parar para que suva 
a xente". Con esta nova 
modalidade pretenden aumentar 
a velocidade e parar só cando 
haxa quen suba e quen baixe. O 
que non indicaron é como se 
saberá se alguen quer 
apearse.+ 

•A CIG pede o 
voto ao 
nacionalismo 

Sendas notas 
difundidas polas 
centrais que 
compoñen a CIG 
(CXTG e INTG), 
solicitan o voto ao 
nacionalismo nas · 
vindeiras eleicións do 
6 de Xuño. 
"Chamamos a todos 
os traballadores da 
Galiza a votar ao 
nacionalismo", indica a 
INTG. A CXTG pede o 
voto para o 
nacionalismo de 
esquerdas. • 

• José Posada 

ªº Parlamento 
europeu 

O vindeiro 14 de Xullo, 
o membro da Coalición 
Nacionalista Galega, 
_José Posada, pasará a 
ocupar un escano no 
Parlamento europeu, 
en sustitución do 
canário Isidoro 
Sánchez, da 
Agrupación 
Independiente Canária 
e antecedente na lista 
da Coalición 
Nacionalista, 
apresentada nas 
últimas eleicións 
europeas e integrada 
por vários partidos 
nacionalistas. Ese é o 
único caso no que se 
cumpren os acordos de 
rotación nos escanos, 
indicaron fontes da 
CNG. Nas outras duas 
candidaturas de 
nacionalistas 
coaligados, Esquerda 
dos Pavos e Europa 
dos Pavos, non houbo 
alternáncia dos 
distintos grupos 
integrantes. 

José Posada, que era 
membro de Coalición 
Galega, da que é 
sucesora a CNG, 
permenecerá no seu 
novo posto durante 
todo o último ano de 
lexislatura europea.• 

• Asubios ao conselleiro da Presidéncia na hora do 
bocadillo 

Os funcionários da Xunta están a concentrarse en San Gaetano na hora do bocadillo para 
denunicar "a imposición dunhas relacións de pastos de traballo que supoñen a consolida
ción dun modelo de administración feito para o uso e disfrute do Partido Popular". Durante 
este período legal, os funcionários profiren verros alusivos ao conflito da lista ~e pastos d~ 
traballo intercalándoos con asubies. O destinatário dos mesmos é o conselle1ro da Pres1-
déncia,'Dositeo Rodríguez, que o Mercores 2 de Xuño deu orde aos servizos de seguridade 
para que non deixasen entrar aos traballadores a esa hora.+ 

•O autogolpe de 
Serrano en Guatemala 
resultou falido 

A rápida reación de repulsa da Organización 
de Estados Americanos (OEA) e da oposición 
do interior, liderada pola Prémio Nóbel da 
Paz, Rigoberta Menchú, levaron aos Estados 
Unidos a suspender a axuda a Guatemala e 
acabar por decantar ao exército en contra do 
golpista Jorge Serrano, que tivo que demitir 
ante a soidade coa que se enfrentaba. 

A normalidade ainda non foi reestabelecida 
no país centro-americano, non podendo pre
verse nestes momentos cal será o rumbo que 
tomen os acontecimentos, ainda que se pre
tende elixir un novo presidente no prazo de 
cinco días, mentres tanto asumirá a xefatura 
o ministro de Defensa que apoiara o golpe.• 

• Cinco turcas mortas nun 
incéndio intencionado 
en Alemaña 

O pasado Sábado 29 cinco neonazis provo
caron un incéndio nunha casa da localidade 
alemá de Solingen, a resultas do cal duas 
mulleres e tres nenas de orixe turca resulta
ron mortas. Só un dos membros da banda 
autora foi detido até o momento. 

A comunidade turca en Alemaña reacionou 
con xenreira diante deste atentado e provo
cou numerosos incidentes en sinal de protes
ta. O primeiro ministro alemán, Helmut Kohl, 
deu mostras de desinterese ao non asistir a 
nengun acto fúnebre .• 

• Safari fotográfico 
anticaciquil o 6 de Xuño 

O BNG de Lugo convocou a primeira edición 
do safari fotográfico anticaciquil, a celebrar o 
próximo 6 de Xuño, co gallo das eleicións xe
rais. O obxecto do mesmo é denunciar "a ca
rretada caciquil das eleicións", retratando, os 
participantes, a caciques en plena acción re
colectora de votos o mesmo dia eleitoral , le
vando a paisanos ao coléxio eleitoral e entre
gandolles o voto á porta. 

Cada participante poderá apresentar un má
ximo de sete fotos , en branca e preto ou en 
cor, indicando ao dorso o nome do cacique. • 

•O transporte de 
viaxeiros por estrada 
paralisado na Coruña 

As tres centrais sindicais , CIG , CCOO e 
UGT, convocaron unha folga intermitente no 
transporte de viaxeiros por estrada na Coru
ña, que está a ter un seguimento masivo. A 
razón do paro intermitente, que continuará 
ao longo de vários dias do mes de Xuño, 
está nas negociacións para asinar o convé
nio colectivo do sector na província. As auto
ridades decretaron a obrigatoriedade dos 
servizos de transporte escolar.• 

• Suspendido o xuízo por 
sedición contra os 
viciños de Cangas 

A sección cuarta da Audiéncia de Ponteve
dra inibiuse en favor do Xulgado do penal de 
Vigo e suspendeu, o Luns 31, a vista oral do 
xuízo contra 27 viciños de Cangas, acusados 
dos delitos de sedición e danos e da comi
sión faltas por amenazas. A inculpación dé
bese aos enfrentamentos sucedidos durante 
unha sesión plenária de Cangas, presidida 
polo entón alcalde, Lois Pena. A petición de 
penas , inicialmente moi elevada -doce anos 
de prisión maior para alguns dos acusados, 
daquela concelleiros-, foi reducida a instán
cias do ex alcalde Pena.• 



ALIZA E M NDO 
ELEICIÓNS XERAIS 

A asisténcia a mítins 
e a elevada 
participación prevista 
son algunhas das 
notas que mostran 
unha campaña máis 

Aumentou a asisténcia aos mítins e subiu a tensión eleitoral 

A crise económica e o incerto 
do resultado politizaron a campaña 

·politizada, froito quizá 
da crise económica 
que borrou as alegrias 
posmodernas da 
pasada década. A 
maiores da incognita 
do resultado entre as 
duas grandes forzas 
estatais, en Galiza 
vívese o interés por 
saber se desta volta 
os nacionalistas 
acadarán 
representación en 
Madrid, curiosidade 
que vai máis alá dos 
próprios votantes 
nacionalistas. 

•M. VEIGA 

Os cidadáns encheron este ano 
pavillóns deportivos e prazas de 
tauros para escoitar aos líderes 
políticos. Sen chegar a cotas 
espectaculares, o aumento de 
asistentes sinala unha variación 
a respeito de comícios anterio
res. A campaña resultou tamén 
máis brava, xa sen os cantantes 
e grupos de variedades que se 
utilizaran de gancho noutras 
consultas. A crise parece ter 
abeirado á frivolidade, colocan
do de novo á política no centro 
e mesmo a manipulación, so
bretodo nos méios de comuni
cación. En igual sentido hai que 
interpretar a prevista disminu
ción da abstención, segundo va
ticinan os inquéritos, e a meiran
de participación da mocidade 
nos actos eleitorais. 

A forte polarización bipartidista 
non apagou desta volta as posi-

As diflculdades económicas fixeron retornar o interés pola política. 

bilidades das outras forzas . Se 
os méios de comunicación foron 
deles, as ruasen Galiza sentiron 
a preponderáncia do BNG, coma 
no resto do Estado a de IU. O 
desgaste socialista, interiorizado 
polos seus próprios dirixentes 
desde metade de campaña, non 
foi compensado por un lider po
pular de fasquia dereitista, moi 
corto e repetitivo en argumentos. 
Non oustante a campaña do PP 
foi a máis eufórica das previsí
beis para esta forza. A división 
por idades fíxose visíbel nos mí
tins: maiores e pensionistas fo
ron público maioritário de PP e 
PSOE; os mozos, renuentes á 
política, nos últimos anos, asisti
ron en abundáncia aos actos 
convocados palas forzas nacio
nalistas e de esquerda. 

Os caladiños 

Os 43 deputados e senadores 
eleitos até agora por Galiza fo-

ron unha dura lousa eleitoral. 
Ningun rendiu cantas, ningun 
pudo mostrar ante o seu eleito
rado interpelacións a respeito 
da circunscripción pela que fo
ran eleitos. A maioria non aca
dou a média de unha interven
ción por ano. As províncias ga
legas foron utilizadas polos 
dous grandes partidos estatais 
para colocar os diputados cune
ros sobrantes en Madrid. O re
sultado foi un esquecemento ca
se absoluto de Galiza na cam
paña, non sendo Abel Caballero 

que vaticino u, sen data, a che
gada do AVE, lego desmentida, 
e Ventura Pérez Mariño que 
prometeu a mellara da via férrea 
ao seu paso por Chantada e Es- · 
cairon (sic). 

Os inquéritos de final de cam
paña confirmaron o xa anuncia
do ao início por alguns líderes: 
non haberá maiorias absolutas 
e forte preséncia de nacionalis
tas, mesmo no governo, abre a 
posibilidade dun novo pacto fe
deral.• 

r------------------------------------------------, 
Televisión: 
vitória dos ausentes 
Os que máis criticaron as duas 
regueifas televisivas acabaron 
por recoñecer o seu efecto po
sitivo. Júlio Anguita, máximo 

responsabel de IU, unha das 
organizacións demandantes 
ante a Xunta Eleitoral Central 
ao considerarse discriminada, 

afirmou, desde o hospi
tal onde foi internado por 
mor dun paro cardiaco: 
"Que sigan, canto máis 
talan máis se ve o pare
cidos que son e que non 
teñen alternativas". 

Aznar e González ape
nas fixeron mención, du
rante cinco horas e méia 
de desafio, ao tema ban
deira da precampaña: a 
financiación dos partidos 
e a corrupción. Algunhas 
fontes indican que o 
PSOE, apurado polo 
empate que vaticinaban 
os inquéritos, mandou 
recado ao PP de que de 
continuar na mesma li
ña, sacaria á luz, atra
vés de El País, os trapos 
suxos de Aznar, na sua 
época de presidente da 
Comunidade de Casti
lla-Lean. O certo é que 
esta auséncia percebiu
se non só no debate te-
1 e vis ivo, senón tamén 
nos posteriores mitins 
do PP. 

Outros esquecementos 
de PP e PSOE no deba
te foron o Tratado de 
Maastricht e a política 
autonómica. A Unión Eu
ropea está en crise e o 
Estado das autonomias 
pode ser renegociado en 
función da preséncia na
cionalista nas Cortes.• 
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ELEICIÓNS XERAIS 

Nas postrimeirias dun mitin de José Maria Aznar 

E vamos a gañar, e vamos a gañarl 
•M.V. 

E vamos a gañar, e vamos a ga
ñar, repiten un fato de mulleres 
maduras, ás portas do Pavillón 
das Travesas, onde Aznar acaba 
de dar un mitin, o único en Gali
za nesta campaña. A máis acti
va, de cabelos loiros que mos
tran ainda a recente visita á pelu
caria, pantalóns e cazadora va
queira e xoias de bisutaria, pre
séntase: Eu son da Coruña, ga
lega, ou seña que todas somas 
españolas que é o importante. 

Pois da Límia viñerpn catro ou 
cinco autobuses, comentan de
tras e en galego vários homes 
de fasquia labrega. E a mestura 
que caracteriza ao Partido Po
pular. Duas línguas, duas proce
déncias e mesmo dous recen
dos distintos. 

Porque non recoñecen a 
Franco, pergunta unha señora, 
non se sabe se referíndose ao 
seu próprio partido ou aos de
mais. El deixoulles todo feíto, 
as estradas ... É verdade, é ver
dade, interrompe outra. 

nolo Pérez, ex-conselleiro e 
frustrado alcalde de Vigo, e vá
rias populares achéganse para 
lle dar a man. Pérez responde 
cortesmente con aires de galo 
no galiñeiro. Un home moreno, 
duns cincuenta e cinco anos, 
fica apartado. O Pérez onte 
deume a man, comenta coa que 
parece a família, pero hoxe xa 
nen me coñeceu. Estará ocupa
do, di a muller. Un pasos máis 
adiante, Xosé António Gil Sotres 
comenta cunha señora que vai 
chover e pon cara de que o es
tán a agardar nalgures para co
mezar a partida de dominó. 

Aparece, por fin, unha persoa 
que aparenta menos de trinta 
anos. Leva traxe de chaqueta 
gris con saic;i de tubo e reparte 
mecheiros. E unha azafata. Es
cóitase unha sirea. O Volvo de 
Fraga atravesa a rua precedido 
de dous motoristas e dun coche 
da policia. Aplausos. Unha mu
ller saúda efusiva, toca coas 
mans o cristal da porta. Fraga 
mira con indiferéncia. 
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< A concentración vai disolvéndo

se. Albíscase o sombreiro azul 
de Karina Falagán.+ 

Viciños de Castrelos e traballadores de Álvarez concentráronse ás portas do mitin de Aznar. Na fotografia Cuiña e Xoán Fer-
Niñas, venid! Pasa por alí Ma- nández dan explicacións aos manifestantes. 

O DISCURSO IRRACIONAL DOS 
POLITICOS 

MANuEL VEIGA 

Se as campañas eleitorais son un espectáculo te
atral, o principal erro dos actores é a palabra. Os 
políticos aburren, talan torpemente e a maior parte 
das veces non se entende o que queren dicer. 
Tan lonxe están da prestixiada oratória decimonó
nica como da eficácia televisiva. 

Aznar reitera até tres veces as suas afirmacións e 
incumple seguido a máxima de que o definido non 
debe entrar na definición. A recomendación dos 
asesores de campaña de comezar cun chiste non 
mellara o resultado. "As mulleres galegas son 
guapas, reguapas e requeteguapas' (Aznar, mitin 
en Vigo, 1989). A caricatura de un grande número 
de políticos é unha frase feita: 
Podo prometer e prometo (Sua
rez), Digoo, sen acritú (Gonzá
lez), Pasou o que pasou (Igle
sias Corral). 

lsto non só é válido en sociedades rurais ou tri
bais. Modificáronse os xéneros, como a novela é 
distinta da narración mitolóxica, pero non se per
deu a necesidade de narrar. Ainda máis, a narra
ción moderna é rica, aberta, admite os incisos co
loquiais, as citas, a improvisación e o humor, so
metidas, neste caso, ás necesidades temporais e 
rítmicas do discurso talado. 

É comprensibel que as dereitas, practicantes dun
ha doble moral e dunha ideoloxia inconfesabel (o 
máximo lucro é sempre difícil de xustificar), vivindo 
ás beiras do secreto e presionadas pelas necesi
dades informativas da democrácia, recurran ao 

distanciamento, ás palabras re
buscadas que obstruen a com
prensión. Pala linguaxe renovan 
a división en clases: eufemística 

O estilo habitual resulta herméti
co, con referéncias só compren
síbeis pola própria clase política. 
Pola contra, cando o político 
considera que debebaixar ao 
pavo recurre ao insulto e á pe
rrallada. En ambos os dous ca
sos achántase en critérios irra
cionais, non explica nada. 

Onde Mário Benedetti cu Eduar
do Galeano teñen deleitado aos 
pontevedreses (Semana de Filo
sofia, 1992 e 1993} con discur
sos ilustrados de metáforas, 
arriquecidos con datos, prendi
dos á realidade con anécdotas, 
a meirande parte dos políticos 
semella ter esquecido o sentido 

'Pola linguaxe 
renovan a división 
en clases: 
eufemística e 
pseudo-culta para 
os chamados a 
exercer o poder 

e pseudo culta (lémbrese a xíria 
grupal de médicos e avogados) 
para os chamados a exercer o 
poder e vulgar cando procuran 
o voto popular. 

Pero resultaría máis difícil de 
comprender esta actitude na es
querda, formada historicamente 
nas ruas, na fábrica, e sempre 
coa teima de facerse entender 
pela sua base popular. O aggior
namento da esquerda parece 
traducirse ao discurso: talar ben, 
quer dicer talar coma eles, os 
políticos establecidos, para dar a 
impresión de que é apta para 
governar. Asi a esquerda pode 
perder unha das suas ventaxas 
tradicionais: a comprensión. 

e vulgar cando 
procuran o voto 
popular'. 

da narración, o parentesco entre 
a oratória e a literatura. Pouco 
teñen que ver co Fidel que sosten durante horas a 
atención dos cubanos e parecen ignorar afirma
cións como a do escritor camerunes lnongo Vi Ma
come (ver número anterior): "O canto popular na 
cultura anterga europea non era só para o nena. 
Todo canto leva unha mensaxe. Para os africanos 
é como unha constitución. Nos parlamentos africa
nos e nas ocasións importantes da vida os cantos 
serven para artellar a expresión. As metáforas e 
os símbolos proceden da tradición popular". 

Non sempre é o caso. Emílio 
López Pérez, líder das Comi

sións Labregas, en 1988 na Coruña, . realizando 
unhas declaracións para a televisión, reuniu un 
corro dun cento de persoas que espontaneamente 
aproveitaron para escoitalo en directo e, cando 
tivo que repetir todo porque un erro do cámara im
ped ira que gravara, seguírono escoitando de 
novo, porque dixo o mesmo, pero doutra forma. 
Emílio López demostra a cotio que os labregos po
den comprender, con pouco estarzo, as bases fun
damentais da economia.+ 

A FPG recomenda 
o voto para o BNG 

A Di recién Nacional da 
Frente Popular Galega 

decideu recomendar, de 
forma unánime, o voto 

ao BNG para as 
eleicións lexislativas do 

seis de Xuño. A FPG, 
que se desvinculou do 

A FPG califica estas eleicións, 
nun manifesto dado a coñecer o 
1 de Xuño, como as máis "mani
puladas, suxas e antidemocráti
cas", desde 
1977 e lembra 
que tanto o 
PNV, como o 
CDS e outras 
forzas, amea
zaron con 
abandonar o 
proceso eleito
ral dado "o fa
vorece mento 
descarado aes 
partidos PSOE 
e PP por parte 
dos poderes 
fácticos". 

A FPG sinala 
·que PSOE e 
PP son "as 
duas caras da 
mesma moe
da, con idénti
ca política ex
terior, econó-
mica, autonó- Mariano Abalo. 
mica e represi-
va", polo que pide aos· sectores 
obreiros e populares que se mo
vilicen e non voten a nengunha 
destas duas forzas. 

Unidade do nacionalismo 

A FPG considera que a grave 
situación política e económica 
que vive Galiza fai precisas me-

Bloque en 1987, si nala 
que esta decisión 
responde a "razóns 
históricas, nacionalistas 
e programáticas, e como 
mellar xeito de avanzar 
na unidade 
nacionalista". 

didas especiais. Estas deben 
pasar "pola unidade das forzas 
nacionalistas e de esquerdas". 
"Neste senso, unha coalición 

eleitoral de úl 
tima hora , 
sectária, 
oportunista e 
dereitizada 
-engade en 
referéncia a 
UG-EU- da
nou grave
mente este 
proceso unitá
rio". Sobre o 
BNG , a FPG 
opina que 
este "tampou
co fixo todos 
os esforzos 
necesários 
para avanzar 
na plena uni
dade", pero 
caída que vo
tar por esta 
forza é "o me-
11 o r xeito de 
expresar a ne-
cesidad e de 

avanzar na unidade nacionalis
ta, sindical e de esquerdas". 

Por último. a FPG sinala que 
continuará "a sua própria loita 
pala independéncia, a amnistía 
e o rexeitamento do marco eu
ropeo definido pola OTAN, a 
CE e os acordes de Maas
tricht". + 
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A sociedade apostou polos préstamos e reduciu os investimentos en participacións 

Os movimentos especulativOs 
melloran o exercício de Sodiga no 92 
•H.V. 

O informe de xestión 
sobre o exercício do 92 da 
Sociedade para o 
Desenvolvimento 
Industrial da Galiza 
(Sodiga) destaca "un 
extraordinário nível de 
desinvestimentos en 
participacións e 
préstamos": 829 millóns 
de pesetas, dos que 541 
corresponden a 
participación e 288 a 
préstamos. Oeste informe 
deu canta o presidente da 
entidade, Xosé Martínez 
Covelo, o pasado Luns. 

Sodiga, como empresa de capi
tal-risco, ten centrada a sua ac
tividade na participación ou na 
concesión de créditos a outras 
empresas dos sectores indus
trais. Mais o desinvestimento, 
pola conclusión dos prazos pac
tados, pesou máis que o investi
mento, que estivo centrado no 
outorgamento de créditos. 

Na canta de reultados, os ingre
sos por investimentos financei
ros temporais aumentaron da
bondo -case se dobraron- como 
para compensar a redución 
neutros ingresos, dando un re
sultado de 426 millóns. O de
vandito aumento corresponde a 
operacións especulativas nos 
mercados financeiros a curto 
prazo, un sistema bastante se
guro para menorar o rendimento 
dos excesos de tesourarias 
pontuais. Por outra banda, Mar
tínez Covelo quitou importáncia 
ao desfase entre investimentos 
e desinvestimentos, e achacou 
o feíto ao cumprimento dos pra
zos para a participación nas 
empresas. Completou os ingre
sos a facturación extraordinária, 
que foi de 85 millóns. Oeste xei
to os ingresos foron de 551 mi
llóns. Cómpre significar que no 
pasado exercício o incremento 
do capital circulante, quer dicer, 
o desfase entre orixe e aplica
ción de fundos foi ainda supe
rior, 555 millóns do 91 contra 
201 do 92. 

Neste sentido, o presidente de 
Sodiga asegurou que este foi o 
mellor exercício todo que tivo a 
sociedade en 20 anos de exis
téncia, salientando un incremen
to en investimentos do 22 por 
cento a respeito do ano anterior, 
e situándose en 539 millóns de 
pesetas. 

Oeste xeito, Sodiga conseguiu 
un cash f/ow de 300 millóns an
tes de impostas, cun resultado 
final de 155 millóns e médio. 
Tanto o cash flow como o resul
tado sitúanse moi por riba de 
exercícios anteriores. Dos 155 
millóns de benefícios, 103 serán 
dedicados a dividendos, anun
ciou Martínez Covelo. 

Para o actual exercício, Sodiga 
tiña previsto un investimento de 
650 millóns de pesetas, pero 
Martínez Covelo manifestou que 
a crise económica, que calificou 
de moi grave, impedirá superar 
os 500 millóns. 

Traspaso á Xunta 

Verbo da polémica suscitada 
estes dias pala presun-

can que a Governo central non 
ten intención de levar adiante o 
transvase de accións. Por unha 

banda o presidente de Sodiga 
recoñeceu que non foi estabele
cido un calendário para o tras-

paso, por outra anun
ciou que a sociedade 
entrou a formar parte 

Galega de Promoción Económi
ca (lgape), indicando que son 
complementários, non organis
mos similares. 

ta ralentización da en-
trega da maioria oa so-
ciedad e -en mans do 
INI- á Xunta p73 da 
Galiza, Martínez Cove
lo negou este extremo 
e asegurou que as ne
gociación s avanzan 
sen dificuldade. Ainda 
asi, vários factores indi-

'Vários factores indican que o 
Governo central non ten 
intención de traspasar Sodiga á 
Xunta'. 

de Teneo (o grupo de 
empresas do INI que 
son rendábeis), de
mostrando o interese 
do INI por Sodiga, e 
por outra porque des
vencellou a existéncia 
de Sodiga e o Instituto 
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Para concluir, ainda que a Xun
ta de accionistas non modificou 
o ámbito de actuación da em
presa, Galiza, Xosé Martínez 
Covelo recoñeceu que na sua 
mente está poder abordar, nun 
futuro, operacións fóra do país, 
asistindo a empresas galegas 
que así o soliciten.• 

Baixo os auspicios da Sociedade de Xestión do "Xacobeo '93" eco obxedtS}i.:: .. 
efectuar un festival da canción onde participen as Autonqmías por o··~im;;fo ... 
transcorre o Camifto de Santiago, así como as rexións europeas onde nace ·~:füfü\:. .. 
pasa e con ánimo de que sexa televisado e radiado para todo o Estado españoh}/{:}}:\ .. 
así como polos países participantes como son Portugal Norte, Irlanda:\W:fü}}:f\. 

instrumentos autóctonos alentando a producción d~ ... ~1ritfJ~·;'· orixinais 
cuxo tema a interpretar contemplen nas súas letras algo relacionado co 
pasado, o presente e o futuro da Rota Xacobea e cuxo soporte musical 
amose ao mesmo lempo as peculiaridades musicais da cada rexión ou 
autonomía participantes, facendo resaltar de ser posíbel os instrumentos 

ruáis característicos do seu entorno. 
Estando no proceso de escolma da canción que nos representará neste 

Festival Internacional, iníciase un concurso a través da Radio Autonómica 
para seleccionar as cancións que participarán na final galega a celebrar na 
cidade de Pontevedra e que será relransmitida pota RTVG o día 11 de 

"' agosto. _A_ canción gailadora repre~entará ~ Ga1icia co~petindo co resto 
de paruc1pantes doutras Autonom1as e rex1óns estranxe1ras. 
As cancións que opten a este concurso terán unha duración de tres 

minutos máximo e poderán ser interpretadas de un a seis componentes, e 
os premios que se adxudicarán no Festival Internacional, ademais de trofeo 

Pelegrín serán de un millón e medio de pesetas para o primeiro clasificado, un 
millón para o segundo e cincocentas mil para o terceiro. 

COHSELLERfA DE AELACIÓHS INSTITUCIONAIS 
E PORTAVOZ DO GOBERHO 
S.A. DE XESTION 00 F\.AN XACOBEO 93 



A CRISE ECONÓMICA 

Un francés traxeado e un empresário de aboler.1go fan cair ao presidente rexional 

o petrotimo asturiano 
• MARIBEL LUXILDE/UVIÉU 

Asturias quedou sen 
presidente autonómico, 
governada en funcións, 
e cunha imaxe exterior 
que por vez primeira xa 
non é a fotografia da 
crise, senón do ridículo 
político. Son as 
consecuéncias do 
"Petrotimo", un burdo 
engano que lle custou á 
rexión unha profunda 
crise institucional, e 
quizá algunha que 
outra comisión que o 
Governo nega con 
insisténcia: 

Juan Luis Rodríguez Vigil levan
touse molesto da roda de prensa 
na que remataba de facer público 
un investimento multimillonário 
en Asturias, porque os periodis
tas se queixaran da parquedade 
na aportación de dados. Sen em
bargo, a necesária discreción e 
confidencialidade das negocia
cións aconsellaban prudéncia, ar
gumentaba Rodríguez Vigil. 

Anunciábase un investimento do 
Saudí lnternational Bank, por va
lor de 366.000 millóns de pese
tas, para a instalación dun com
plexo petroquímico perta da cida
de de Xixón, que ia dar traballo a 
6.000 persoas, entre emprego di
recto e indirecto. Eran as 4 e mé
dia do serán do Martes, 18 de 
Maio. Non se podia imaxinar o 
daquela presidente asturiano 
que se tiña iniciado a conta atrás 
para o final do seu mandato. 

Ante os meios de comunicación 
compareceron, ademais do pre
sidente e o Conselleiro de ln
dústria, Víctor Zapico, o inter- · 
mediário co Saudí lnternational 
Bank, o francés Maurice Jean 
Lauze, e o intermediário do in
termediário, o empresário astu
riano Juan Bias Sitges. Son os 
catro personaxes da história. 

O diário xixonés El Comercio tivo 
a ocorréncia de chamar á sede 
do Saudi lnternational Bank en 
Londres. Foi o inicio dun rosário 
de rotundos desmentidos por 
parte da entidade, ante os que o 
presidente rexional e o seu con
selleiro se mostraron en princípio 
imunes, logo cépticos, logo atóni
tos e lago mudos. Ao princípio 
recoñeceron que non sabian con 
quen tiñan negociado, e final
mente que tiñan sido enganados 
e o proxecto non existia. 

O escándalo foi maiúsculo e cru-

Juan Luís Rodríguez Vigil saindo da sede do Governo asturiano. 

zou fronteiras, sobretodo xunto á 
lacónica insisténcia dos dous 
responsábeis políticos: "non nos 
sacaron un peso". Os dados que 
se foron coñecendo co paso das 
horas non facian máis que enga
dir leña ao lume: ninguén coñe
cia ao intermediário francés, a 
sua documentación era falsa, in
tentou algo similar en Andalucía, 
sen conseguilo. 

Rodríguez Vigil tiña apresentado 
o proxecto co fin de preparar o 
camiño a Felipe González, que 
visitaba a rexión catro dias des
pois. En realidade preparou unha 
situación de tensión cidadá e cri
se institucional como poucas ve
ces na história recente asturiana. 

A arte de dimitir 

A sede da Presidéncia do Prin
cipado era, a madrugada do 25 
de Maio, un lacónico ir e vir de 
membros do governo rexional e 
colaboradores de Rodríguez Vi
gil. Minutos despois de finaliza
do o debate televisivo entre Feli
pe González e José María Az
nar, e co fin precisamente de 
que non se pudese utilizar como 
arma arroxadiza do líder popu
lar, o presidente asturiano apre
sentaba a sua dimisión irrevocá
bel. Ao parecer, foi o comité de 
estratéxia eleitoral do PSOE o 
que decidiu o momento oportu
no en que Rodríguez Vigil habia 
presentar a sua renúncia. 

Na sua carta de dimisión, Rodrí
guez Vigil afirmaba que o facia 
"por dignidade e sentido do de
ber" e porque "son consciente 
de que a desgraciada _e absurda 
situación provocada polo tema 
da refinaria, que xerou a inxe
nuidade do meu Conselleiro de 
lndústria, vítima dunha comple
xa e elaborada trama cuxas fi
nalidades ainda non alcanzo a 
comprender, poñen en risco a 
miña crdibilidade como presi
dente de Asturias". 

A oposición política, ante tan inu
sual exercício de responsabilida
de e quizá por elemental respeito 
a quen ven truncada a sua ca
rreira política con tan bochornosa 
guinda, suavizaron o ton dous 
dias despois, durante o pleno ex
traordinário da Junta General do 
Principado no que Rodríguez Vi
gil e Víctor Zapico compareceron 
para tratar de explicar o que ago
ra é matéria de investigación po-· 
licial e segredo de sumário. 

Rodríguez Vigil, indignado, e Víc
tor Zapico, pálido e fundido, reco
ñeceron que os enganaron, que 
se fiaron, que tiñan que ter exixi
do contra-informes, si, pero, e se 
por exixir ... Pero que non lles ti
ñan sacado nen un peso, nen un
ha peseta! Como moito, "duas ce
as e un vídeo sobre o Asturcón" ... 

En calquer caso, o presidente 
asturiano dimitiu sinalando co 
dedo en tres direccións. Unha: 
ao seu conselleiro de lndústria, 
ao que acusou reiteradamente 
de "inxénuo e neglixente"; dous: 
Juan Bias Sitges, do que se per
guntou "cal seria o seu papel 
nesta trama arteira "; e tres: 
Maurice Jean Lauze, "un señor 
fria, calculador, galante e distin
guido, co que prefiro non me 
volver encontrar" ... 

O francés errante 

O home que nesta história pare
ce ter máis que contar, canta ao 
seu favor con certa imaxe de 
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U·nha estafa clásica 
O calote dos empresários ex
tranxeiros ten xa unha longa 
tradición nas bisbarras en cri
se. Nos primeiros setenta dous 
xaponeses foron apresentados 
no Ferrol como empresários 
investidores. A implantación da 
sua empresa viria compensar 
o peche de Peninsular Made
rera. Despois dunha roda de 
prensa nunca máis se voltou 
saber deles. Recentemente a 
mesma comarca preparouse 
para receber á Sociedade Ita
liana do Vidro. A relación neste 
caso parecia máis firme, pero 

tampouco se levou a cabo. Era 
a única empresa que se ofere
cera a compensar o desmante
lamento do sector naval. 

Tamén Vigo sofreu nesta déca
da promesas parecidas. En 
1986 un proxecto norteamerica
no de alta tecnoloxia, Newhart 
Research, anunciou a sua insta
lación en Mondariz. A factoria ti
ña supostamente previsto em
pregar a máis de un cento de 
traballadores de estaleiro de As
ean que naquelas datas seguí
anse a manifestar palas ruas en 

demanda de pastos de traballo. 

E non hai nen un mes que un 
suposto pedimento de buques 
danés foi anunciado como sal
vación dos estaleiros da ria. Ta
mén foi desmentido de contado. 

O caso de Astúrias, unha re
xión en forte crise, ten o agra
vante do forte investimento 
p~ometido e de producirse en 
época eleitoral. E a primeira 
vez tamén que un calote des
te tipo provoca dimisións polí
ticas.+ 

L---------------------------------------------------------------------------J 

distinción, quizá grácias a unha 
barbiña branca que linda ao sul 
cun traxe ben cortado. O demais 
neste personaxe é escuro, até o 
ponto de que parece que ten 
grande parte da sua vida un pé 
na ilegalidade, e incluso os dous 
ao mesmo tempo. Está fichado 
pola policia española e a lnterpol 
pola sua suposta implicación en 
delitos de estafa e falsificación. 

Tras un denso pasado de mili
táncia en organizacións antigau
llistas, instalouse hai 28 anos en 
España, e dedícase desde 
aquela ás suas particulares ini
ciativas empresariais, con esca
sa sorte, xa que un falido negó
cio en ltália, o ten agora pratica
mente na ruína. 

Desde o seu modesto piso ma
drileño, este francés insiste en 
que estaba lexitimado como in
te rmed iári o da investimento 
saudita, e aduce que a precipi
tación de Rodríguez Vigil de 
apresentar prematuramente á 
opinión pública o proxecto, foi a 
causa de que se abortase. Pa
rece decoñecer que tanto o 
Saudí lnternational Bank como a 
Embaixada saudita en Madrid 
negaron coa mesma insisténcia 
coñecelo ou tela avalisado ou 
acreditado en sentido nengun. 

Foi o empresário asturiano Juan 
Bias Sitges, membro dunha fa
mília de marcada tradición in
dustrial, conselleiro de catro em
presas, e colaborador do gover
no rexional asturiano desde hai 
anos para a captación de inves
timentos, o que apresentou a 
Maurice Jean Lauze en Asturias. 
Segundo o Conselleiro de lndús
tria, este intermediário asturiano, 
''todo o fixo por Asturias" ainda 
que recoñeceu que non debía 
''ter confiado tanto nel". 

Todos foron chamados a decla
rar polo maxistrado Juan Ma
nuel Carbajales, titular do Xul
gado de Primeira lnstáncia e 
lnstrución número 8 de Oviedo, 
que decretou segredo de sumá
rio. O governo rexional apresen
tou denúncia contra Maurice Je
an Lauze, por aportación de do
cumentos presuntamente falsos. 
No caso de se demostrar a au
séncia de pagamento en metáli
co ou en espécie por parte do 
Governo rexional, o delito come
tido seria só de falsificación de 
documentos, non de estafa. 

Houbo ou non houbo cobramen
to de comisións? Cal foi o móvil 
real do engano e onde se iniciou 
este? Como pudo cair o gover
no rexional en tan burda tram
pa? Non se tala doutra causa 
dun rincón a outro de Asturias. 
Unha rexión para a que un dia 
alguén se inventou o profético 
slogan de "con tabes y sidrina, 
nun fai falta gasolina".+ 
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$EGURIDADE E BANCOS 

Foto simulada 

"Até o momento sofrin 
dous atracos, porque 

o terceiro resultou 
falido -comenta 

Encarna Sevilla, 
traballadora do Banco 

Central Hispano 
nunha oficina en 

Madrid. O primeiro foi 
en Febreiro do 92, 

cando un indivíduo, 
facéndose pasar por 

cliente, entrou na 
oficina, púxose unha 

média na cabeza e 
apontou nos ás tres 

mulleres que 
estabamos ali". 

Os traballadores da banca denúncian a falta de seguridade persoal 

Despois dun atraco, os bancos 
só se interesan polos cartos . roubados 
• HORÁCIO VIXANDE un rapaz , que ensinaba a tarxe- "Estamos pola eliminación dos do risco que corren os traballa-

ta magnética do caixeiro auto- bunkers, que non serven para dores na sucursais é nula, pero 
"Obrigounos a abrir a porta ao mático. Decidimos ver que que- máis nada que para incomuni- non tanto por desinterese como 
seu compinche -continua Encar- ria. Había duas portas, de modo car ao traballador que está no por descoñecimento da realida-
na. Eran as doce da meiodia. que non podía acceder ao inte- interior durante moitas horas, e de. "Nun dos atracos o Xefe de 
Non estaba o guarda xurado, rior da sucursal , mais o meca- que como medida de segurida- Seguridade perguntoume: "re-
porque témolo connosco serna- nismo de apertur accionouse de non funciona porque mália duciuvos a todos?" ,Pero se a 
na si semana non. O da recorta- desde dous sítios distintos, así estar pechado, pode ser chanta- min redúcenme mesmo cunha 
da apontoume e fixo que o que se abriron as duas portas. xeado ao coller como retén a un barra de pan!!", asegura Isabel. 
acompañase ao mostrador de Tan logo como entrou sacou un compañeiro ou a un cliente. O 
caixa, xa que o compañeiro que coitelo enorme que non sei on- ideal serian medidas disuasó- A falta de medidas que fagan 
ocupaba ese pasto non estaba de agachaba. Obrigoume a rías como os corredores de do- sentirse seguros aos emprega-
nese momento. O outro colleu a acompañalo á caixa, pero antes bre porta con detectores de me- dos bancários provoca neles un-
unha das miñas compañeiras e facilitou a entrada doutro máis. tais e a presenza dun guarda". ha aguda hipersensibilidade. 
subiu con ela até o despacho do Colleron o diñeiro e marcharon Esta é unha opinión que com- "Unha vez un rapaz con pinta 
director a encañonalo. O que foi axiña". parten todos os empregados de sospeitosa chamou ao timbre, 
á caixa colleu os cartas. Non banca consultados. entón eu levantei a voz para pe-
paraba de repetir que non toca- "O intento de atraco último foi dir a todos que non abrisen, da-
se as alarmas, sabia onde esta- un Martes de finais de Abril. Era lnsensi bilidade quela unha clienta saiu da cola 
ban. Cría que habia máis cartas a mesma persoa que tentaba dos sindicatos e dixo que era o seu tillo. Eu pa-
agachados, ás veces o caixeiro repetir a xogada. Recoñecinno e sei un apuro tremendo, abrin a 
esconde parte do diñeiro. Deca- púxenme moi nervosa. Eu esta- Os cinco atracos que sofreu Isa- porta e sain de detrás do mos-
teime de que conforme avanza- ba soa, naque! instante. El ten- bel G., traballadora doutra enti- trador para lle pedir perdón", 
ba o tempo aumentaba o perigo. tou entrar, pero desistiu. Aos dade bancária , ocorreron en confesa Isabel. 
Díxenlle : vamos rapaz, que non dous ou tres dias comecei a ter lapsos de tempo moi curtos. "Eu 
hai máis pasta , tratando de dores de cabeza. Fun ao médi- penso que as sucursais póñen- Entre os bancários hai confu-
aproximar a miña linguaxe á co e deume a baixa sen pergun- se de moda -bromea Isabel-, no sión sobre o funcionamento da 
sua. Saiu ben , avisou ao que tar, ainda que eu tratei de expli- 87 e no período de un mes vivin xustiza na persecución dos deli-
estaba arriba e marcharon". car que tiña que ver co atraco", tres atracos. Os outros dous fo- tos desta clase. "Vas aos xulga-

explica Encarna Sevilla. ron nun mesmo mes do ano 92". dos soa, non te poñen avogado 
Episódios como este pódense nen recebes asesoramento. 
escoitar das bocas de pratica- Interesa o diñeiro, Os comités de empresa dos Sínteste presionada, a policía 
mente todos os traballadores da non os traballadores bancos e das caixas rara vez quer éxitos, móstrache a xente 
banca. Os meios de comunica- entran nesta cuestión. "O comité e pretende que inculpes a al-
ción, cada vez menos, fanse eco "O banco non pergunta como se non exerce presión -asegura guén. A declaración fancha 
de atracos cometidos a entida- atopan os traballadores depois Isabel G.-, no último atraco eles, cos matices que lles peta. 
des financeiras, pero no suceso do atraco, só quer que se faga o aconselláronme que para pre- Non miras ao xuíz até a vista. 
só parecen estar implicadas arqueo para saber cantos cartos sionar pedise unha baixa, e fíxe- As rodas de recoñecimento son 
duas partes, o delincuente e o levaron. O único sistema de se- no. !mediatamente despois hou- un cachondeo. Todos che qui-
banco: os traballadores non exis- guridade é a presenza do guar- bo outro roubo e cando manifes- tan as ganas de colaborar", di 
ten, denúncian eles mesmos. da xurado semana si semana tei a miña intención de pedir ou- Isabel. 

non", asegura Encarna. "As me- tra baixa enviaron ao psicólogo 
Válvula de escape "O segundo atraco -engade En- didas de seguridade están pen- para que me convencese de 

cama-, ocorreu en Novembro do sadas para protexer ao diñeiro, que non a pedise, pero non ato-
92. Aquel dia si estivera o guar- non ás persoas", interrompe un pei apoio no comité". C.P., outra traballadora da ban-
da xurado, pero habia tres minu- compañeiro seu. "O banco co- ca, que tamén prefire quedar no 
tos que marchara porque xa non bre cun guarda as semanas se- Nas oficinas centrais dos ban- anonimato, ten unha experién-
se atendia ao público. Chegou guintes ao suceso". cos a sensibilidade a respeito cía frustrante relacionada cun 

xuízo por atraco. A declaración 
ante a policia e o proceso xudi-
cial dun atraco abondaron para 
disuadila: non ten intención de 
colaborar máis nunca. "No reco-
ñecimento aseguráronme que 
ninguén me ia mirar. Foi patéti-
co, puxéronme diante dun mar-
co dunha porta que estaba tapa-
do cunha cartolina con dous bu-
ratos para os ollas. Por ali reco-
ñecin ao que me maltratou no 
atraco. Foi por esa razón que 
decidin actuar contra el. Depois 
de recoñecelo deixaron sair 
diante de min ao resto das per-
soas que estaban na roda de re-
coñecimento, e levei un susto 
de marte. No xuízo a família do 
reo estaba onda min e ollaban 
con caras de poucos amigos. 
Se te abrigan a declarar téñen-
che que garantir sensación de 
seguridade". 

C.P. viveu dez atracos en seis 
anos, todos na mesma oficina, 
ubicada no rural. "Un sítio estu- _ 
pendo para atracar, porque ten 
moitos lugares por onde fuxiren 
os ladróns". Contado, a seguri-
dade está moi por baixo da 
maioria das oficinas dos centros 
das cidades. lsto atopa explica-
ción na necesidade de contar 
con válvulas de escape ao pro-
blema da delincuéncia. "Hai dro-
ga, hai necesidade, hai bancos, 
un lugar onde conquerir diñeiro 
fácil sen arriscar a vida dos ci-
dadáns que van pola rua. Resul-
ta máis tranquilizador que rou-
ben bancos a que vaian atra-
cando á xente. No fundo, os la-
dróns son uns infelices, os ca-
bróns son todos eses que pro-
vocan esta situación'', asegura 
Isabel. • 



CÁMBIOS NO LESTE 

Ás portas dunha nova crise 

leltsin intenta por terceira vez 
impor un réxime presidencialista 
•XULIO RIOS 

Boris leltsin, convocou en 
Moscova a primeira 
reunión dunha 
denominada Conferéncia 
Constitucional. Nela está 
prevista a participación de 
cincocentas persoas en 
representación de 
diferentes estamentos. 
A Conferéncia ten por 
obxecto a elaboración e 
aprobación dunha nova 
Constitución, prévia 
transformación dese foro 
nunha Asemblea 
Constituinte. 

Segundo algunhas fontes o pro
pósito de leltsin é culminar os 
traballos nunha semana e pro
clamar a Carta Magna ao Sába
do seguinte, data na que se 
cumpren dous anos da sua elei
ción á frente de Rúsia. Sen em
bargo estas ambiciosas expec
tativas poden sofrer retrasos e 
contratempos. 

A nova operación política de lelt
sin apresenta duas reservas im
portantes. Unha primeira provén 
do seu próprio entorno. Son os 
que sen cuestionalo contestan o 
plano presidencial invertendo a 
arde de medidas e apostando 
por modificacións pontuais que 
permitan a celebración de elei
cións imediatas (vulneraríase asi 
o resultado do referendo) e dele
gando no futuro Parlamento a 
elaboración da Constitución. 
Doutra banda a oposición insiste 
en que o único marco de refe
réncia válido a este nível é o re
presentado polo proxecto consti
tucional que elaborou unha co
misión parlamentária presidida 
polo próprio leltsin. 

As diferéncias entre ambos os 
dous proxectos son destacá
beis. Non só pala forma: todo o 
deseño político de leltsin asenta 
na ilegalidade, na violentación 
do marco legal vixente. Tamén 
e sobretodo polo fundo, espe
cialmente no que atinxe ao mo
delo de réxime político que se 
propón para o imediato futuro: 
república parlamentária ou repú
blica presidencialista. O proxec
to constitucional de leltsin avoga 
pala instauración dun réxime 
manifestamente autoritário que 
reforza desorbitadamente os po
de res presidenciais en detri
mento dun Parlamento bicame
ral debilitado e desprovisto das 
faculdades máis significativas. 

lntre decisivo 

É un intre decisivo para Rúsia. 
leltsin tenta aproveitar a maioria 
obtida no referendo do 25 de 
Abril para reducir a oposición 
actual e minimizar a sua exis
téncia no futuro. A radicalización 
direitista das suas posicións evi
denciouse nos cámbios efectua
dos desde aquela no seu pró
prio entorno (destitución de Skó
kov ou Jizhá) apartando a todos 
aqueles que non lle profesan 
unha fidelidade absoluta ou na 
brutal represión da mobilización 
do primeiro de Maio e mesmo 
nas medidas adoptadas en rela-

leltsin pretende desfacerse do congreso dos Deputados e criar unha nova Asam
blea Constituinte. 

ción ao Vicepresidente Rutskoi, 
tan inadmisibel como evidentes 
do talante "democrático" do Pre
sidente ruso. 

As iniciativas de leltsin supoñen 
unha moi séria escalada no ve
llo e perseverante intento de im
porse a toda a costa confundin
do interesadamente unha lexiti
midade popular que ninguén po
de negalle coa instauración dun 
poder absoluto que pala contra 
ninguén lle concedeu. En reali
dade é o terceiro intento de es
tabelecer un réxime presiden
cialista e autoritário. leltsin xa o 
pretendera en Decembro último 
e en Marzo fracasando na sua 
tentativa polo empeño opositor 
do Congreso dos Deputados. 

leltsin pretende desfacerse dun
ha oposición incómoda. Sabe
dor de que o seu proxecto políti
co non é nen será aplaudido po
lo Parlamento debe recorrer a 
mecanismos ilegais. Tentará po
lo tanto obter os apoios necesá
rios que permitan aprobar unha 
Constitución á sua medida para 
posteriormente submetela a re
ferendo. Oeste xeito "desautori
zaria" as seguras acusacións de 
vulneración da legalidade ampa
rándose no referendo popular. 
Segundo este esquema, a anti
cipación das eleicións seria pos
terior ao referendo e unha vez 
entrase en vigor a nova Consti- · 
tución. Asi, ainda no suposto 
piar, que as gañase a oposición, 
non disporian de posibilidades 
para cuestionar seriamente a 
sua política. Conscientes da 
gravidade dos proxectos presi
denciais o Congreso dos Depu
tados convocou unha sesión ex
traordinária para o 1 de Xuño. 
Nela debe definirse a táctica a 
seguir, fundamentalmente , se 
participar ou non no mecanismo 
pasto en marcha polo Presiden
te. Será un primeiro dado indi
cat ivo da magnitude da crise 
que se aviciña. 

Difícil o apoio 
das Repúblicas 
O éxito de leltsin dependerá so
bretodo da capacidade de com
prometer as diferentes Repúbli
cas no seu proxedo. Unha tarefa 
nada fácil se ternos en conta en 
primeiro lugar que toda a sua po
lítica xira arredor da necesidade 
de reforzar un poder que é o po
der do centro. As Repúblicas as
piran a todo o contrário e o seu 
apoio ao Presidente en moitos 
casos estará en función do nú
mero de competéncias que este 
lle reservará en exclusiva nese 
marco legal que pretende instau
rar. Pero iso implicará sempre un 
debilitamento do poder central. 

Tal como se demostrou no refe
rendo do 25 de Abril a oposición 
dispón dunha forte presenza te
rritorial. Na actualidade as rela
cións entre Moscova e as Repú
blicas asentan no Tratado da 
Federación asinado o pasado 
13 de Marzo de 1992 por todas 
(vinte) menos Tatarstán e Bas
kíria. Na primeira destas duas 
Repúblicas a participación si
tuouse arredor do 30% e na se
gunda, unha das máis ricas da 
Federación, o rexeitamento do 
Presidente e a sua política foi 
amplamente maioritário. Pola 
sua importáncia cualitativa e 
cuantitativa as Repúblicas dis
poñen pois dun gran poder. 

Ese poder que hoxe, como en 
todo proceso de cámbio, centra 
a natureza da loita que se de
senvolve en Rúsia e que acocha 
un conflito moito máis extenso e 
profundo. Segundo os resulta
dos dun inquérito secreto do Mi
nistério do Interior feito público 
polo semanário Le Nouvel Ob
servateur, á pergunta: a quen 
pertence o poder en Moscova? 
un 50% das persoas interroga
das nas próprias fortalezas ielt
sinistas respostaron "á máfia", e 
un 32% "ao aparello corrupto".• 

O cornportarnento 
privado da TV pública 
O ministro francés da Comunicación criticou o xiro comercial por 
demais dos programas dos dous canais públicos. Un comentário 
do ExPRESso de Lisboa, do 15 de Maio, indica que este 
pronunciamento de Alain Carignon prodúcese ao tempo en que 
Hervé Bourges, director xeral dos canais públicos franceses 
anunciaba unha subidas das audiéncias nas redes de France 2 
e France 3. "Mostrando-se contrário as teses de Herve Bourges 
o ministro diria sem papas na lingua: "constatamos que nunca a 
TV pública ficou tao cara, e que, igualmente, nunca a produgao 
audiovisual francesa esteve tao em perigo. Hoje, todos 
concordamos em reconhecer que os programas das redes 
públicas se assemelham aos da sua principal concorrente 
privada (a TF1 ). Esta situagao nao é saudável porque se o 
Estado conserva urna televisao pública, esta adquire 
precisamente a sua legitimidade oferecendo ao telespectador o 
que a iniciativa privada lhe nao da". Carignon quer reforzar o 
Consello Superior Audiovisual (CSA) que no seu informe anual 
propón redefinir as misións de servício público da televisión, 
retirar algunhas emisións pouco compativeis coa imaxe de 
servício público, mellorar a calidade das emisións para a xente 
moza (con inclusión de programas científicos e históricos) , e 
programar en horas de máxima audiéncia emisións adicadas á 
literatura, o teatro e a danza". 

A bomba da paz 
"O dividendo da paz do final da Guerra Fria, foi coma unha 
bomba para Los Angeles porque xa arrasou 110.000 empregos 
da indústria de guerra e ainda vai levar por diante outros 
cincuenta mil", canta a revista TIME nunha reportaxe sobre a 
crise que vive a segunda cidade dos Estados Unidos, incluida 
no seu número de 19 de Abril. "A cidade leva tres anos 
enlamada na recesión, cun desemprego do 1 O ,4 por cento que 
supera en tres díxitos a meia dos Estados Unidos. Moitos 
empregos da indústria voaron por recortes nos orzamentos. O 
distrito Sul-Centro da cidade perdeu máis de 70.000 traballos 
nos últimos vinte anos e o índice de pobreza é superior hoxe 
que cando as famosas revoltas de Watts no ano 1965. O 
momento económico é tan ruin que que o concello de Los 
Angeles non ten cartas para axudar aos prexudicados palas 

Clinton visita o porta-avións USS Roosevelt. 

revoltas da 
primavera do 
92. O concello 
debe sesenta 
mil millóns de 
pesetas (o 25 
por cento do 
seu 
orzamento) o 
que a abriga a 
recortar case 
todo, desde 
axudas a 
equipas 
deportivas (o 
Los Angeles 
Lakers pode 
desaparecer) 
a horários das 
bibliotecas 
públicas. Ao 
programa 

escolar débenlle cincuenta mil millóns de pesetas e o 
profesorado tivo que aceitar unha baixa de salário do dez por 
cento". 

Resposta a Dios 
No FARO DE VIGO de 26 e 27 de Maio Dario Xohán Cabana 
resposta a un artigo de Manuel Dios publicado no mesmo diário. 
"E agora, aí o ternos (a Manuel Dios), con moita máis xente do 
meu sindicato, que é a CXTG, facéndolle o caldo gordo á 
Izquierda Unida, e non á de Anguita, senón á do ex-comunista 
Sartorius e Compañia, que en Galicia son Anxel Guerreiro e os 
seus amigos. Moita xente do meu sindicato anda agora neses 
camiños. Camilo fíxoa boa, siucidouse dun golpe. Pero a min 
máis do que o seu suicidio, que cada un é moi libre, preocúpame 
que a candidatura de Izquierda Unida-UG por Lugo sexa 
encabezada polo secretario comarcal da CXTG Francisco 
Villanueva. ( ... ) Diante de nós estaba o proxecto de unificación 
coa INTG na CIG. Nosoutros, os da CXTG, tiñamos hai pouco a 
esperanza de que a nova central se faria sobre o espírito da 
nasa fracción: democracia interna, tolerancia dentro dunha 
ideoloxia xeral de esquerdas e nacionalista, fluidez e ausencia 
de sangue na xusta e necesaria loita de tendencias. ( ... ) Para 
alguns de nosoutros, a unificación da CXTG e INTG na CJG teria 
unha segunda parte: a atracción das CCOO, o outro gran 
sindicato de clase de Galicia, cara a CIG e cara aos presupostos 
sindicais nacionalistas".• 

- - - - - - - - - - - - - -·- .. - ) 
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' 
familias galegas 

accederon xa a unha vivenda 
digna, coa axuda da 

Xunta de Galicia. 

Axudas a Vivenda Rural: 

Compra 
Autoconstrucción 

Rehabilitación 
Camiño de Santiago 

Reconstrucción 
Infravivenda 

Axudas a Vivenda Urbán: 

Compra de Vivendas libres a pi;ezo tasado 
Compra de Vivendas de Protección Oficial 

(VPO) de Réxime Especial ou Xeral 
Compra de Vivendas Sociais 

Rehabilitación 
Cascos Históricos 

Chabolismo 
Aluger de Vivendas 

Para que o 100% dos galegos disfruten 
dunha vivenda digna e axeitada. 

INFORMACION E SOLICITUDES 

A CORUÑA LUGO 

Edificio de Servicios Múltiples, 9ª Planta r/ Doutor García Portela. 3 
r/ Salvador de Madariaga, sin Teléfonos (982) 22 38 41 - 22 38 42 
Teléfonos (981) 29 13 66- 2914 66 

~~ 
INSTinrrO GALEGO 
DA VIVENDAE SOLO 

OURENSE PONTEVEDRA 

r/ Antonio Sáez Diez. 43 r/ San José, 6 
Teléfonos (988) 37 08 84 - 37 06 31 Teléfono (986) 84 00 20 

UNTA 
DE GALICIA ((1)) 

u 
Consellería de Ordenación 
do Territorio e Obras Públicas 



FUTBOL E SOCIEDADE 
~ 

Vicente Alvarez, capitán do Celta 
'É un orgullo sair coa bandeira galega ao campo' 

A sua figura loira e 
lanzal domina 

desde hai moitos 
anos a franxa 

central do Celta de 
Vigo. Decano se 

se quer dos 
futbolistas 

galegas, este 
ourensán que 

xoga desde a sua 
primeira mocidade 
na equipa viguesa 
é todo un símbolo 

dos futbolistas 
galegas, e ao pé 

de Fran e Arsénio 
representan o pulo 
duns anos en que 
Galiza canta con 
catro conxuntos 

nas divisións 
principais do futbol 

estatal. Por que 
non os vímbios 

dunha selección 
galega? 

• XAN CARBALLA 

Vostede abriu o camiño do 
trunfo frente ao Barcelona, ví
vense estes partidos dun xeito 
especial? Ao cabo foi o encon
tro no que o Celta meteu máis 
goles nesta tempada. 

Para nós segue a ser un partido 
máis no que o que se modifica é o 
ambente nas gradas. En canto ao 
xogo, senda unha equipa modesta, 
coido que xogamos ben, saindo ao 
contragolpe. Diante do Barcelona, 
como antes ca Madrid, demostra
mos que somos quen de criar máis 
ocasións e gañar claramente. Ese 
dia tivemos a fortuna de topar os 
goles nos primeiros dez minutos e 
isa dá moita tranquilidade. 

Con ese resultado saiu favoreci-

do indirectamente o Madrid, ten 
un xogador presente esas posí
bei s carambolas cando xoga? 

Nós sabíamos que se perdíamos 
ca Bar\:a teríamos seis negativos 
e quedabamos a dous pontos da 
promoción, e iso quer dicer que 
non podes relaxarte nen estar 
pendente de terceiras equipas. 
Ao Celta chégalle con preocupar
se de si próprio. 

O Deportivo agora quedou ou
travez perto do título e Liga. 
Como vive vostede ese éxito? 

Estou moi contento da tempada do 
Coruña, e ainda comentaba con al
gun compañeiro que se non che
gan a perder co Logroñés na casa, 
que non era previsíbel coa tempa
da que levaban, seguirian xogando 

polo campionato. Hai que darlle a 
enaraboa en todos os aspectos. 

Que exemplo, do que fixo o De
portivo este ano, pode servir 
para o Celta? 

'Q Celta reforzouse 
segundo as suas 
posibilidades, pero 
podiamos estar 
máis arriba na 
clasificación' 

Fotografías: ANXO IGLESIAS 

Exemplos moitos pero nós non 
ternos a mesma masa social ca 
eles que poden xogar con ficha
xes importantes, e o Celta non 
pode permitirse ir a xogadores 
coma Bebeto, Mauro Silva, ou ou
tros que mesmo foran internacio
nais. Para contar con eses xoga
dores hai que ter unha economia 
maior, e son gastos que o Celta 
non pode permitirse. A planifica
ción como clube é a mesma basi
camente, variando segundo os 
xogadores. Nós reforzámonos se
gundo as posibilidades e, anali
sando a tempada, podíamos estar 
algo máis arriba na clasificación 
sen maiores problemas. 

A canteira necesita cartos 

Non se lembra unha situación 
con duas equipas galegas na 1ª 

División e outras duas na 2ª. 
Con eses clubes na elite, que 
posibilidades teñen de sair arri
ba os xogadores da canteira? 

Só podo falar do Celta. Nós so
mos un clube que sempre, por 
desgrácia, estamos nunha situa
ción moi límite, con baremos e 
previsións moi axustadas. O Cel
ta cando está en 2ª ten que subir 
como sexa e isa significa dar me
nos oportunidades aos xóvenes e 
procurar xogadores con experién
cia e máis garantias. Xa en 1 í! o 
importante é manterse e a expe
riéncia volve a ser un grau. Os ci
mentos para a canteira teñen que 
partir dunha equipa forte e ir dan
do pasos moi pouco a pouco con 
visión de futuro. 

A experiéncia é importante pe
ro agora xa aparece nos co
mentários que un xogador é 
novo con 22 anos e con 28 
"empeza a ser vello". 

Quera pensar que a eses anos 
non se é vello. E como cando lle 
ven pouco pelo, como valoran pola 
fotografia xa parece que é vetera
no. Un xogador médese polo ren
demento e non pode influir a apa
riéncia senón o resultado real parti
do a partido no terreo do xogo. 

A fichaxe de até tres estranxei
ros diminuiu tamén a posibili
dade de subir xogadores desde 
a base e desde o próprio país? 
Só o Bilbao ten exclusivamente 
xogadores bascos. 

Os xogadores estranxeiros veñen 
porque se supón que son mella
res que os que tes na casa, e iso 
é pecharlle o paso, en certo sen
so, aos da casa. Igual pasa no 
baloncesto e neutros deportes : 
cando se quer ser competitivos a 
nível europeu hai que recorrer 
aos mellares xogadores. Mellorar 
a plantilla con xogadores que sa
en de paises, moitas veces, cun
ha escala de futbolistas xa tradi
cional. Holanda e Xugoeslávia 
dan moitos xogadores e aqui súr
tense moitas veces desas esca
las máis asentadas. 

Facer unha equipa só de galegas 
seria sempre cun plano a longo 
prazo e con investimento en insta
lacións para que xa desde peque
nos os rapaces teñan onde for
marse. Lezama, a escala do Bil
bao, custa moitos millóns ao cabo 
do ano e eses cartas son os que 
poden sacar arriba aos rapaciños 
que empezan, dándolles presta
cións e médios. Aqui está todo 
moi axustado en canto aos cartas. 

Vostede no Celta ou Fran no 
Coruña, son xogadores de ca
risma, cos que a afeizón galega 
se identifica. Non se debia 
aproveitar máis ese tirón popu
lar entre os máis novos? Por
que ás veces só se lembran 
aos xogadores galegos que es
tiveron fóra: Amáncio no Ma
drid, Costas no Barcelona ou 
Suárez no lnter. 

As equipas grandes sempre son o 
mellar trinque, e o Celta é un clube 
modesto que dificilmente accede a 
unha competición europea. Os ra
paces fíxanse nos xogadores-es
trela que poden gañar grandes tí-
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tules. En canto a que algun de nós 
teñamos carisma ... o importante é 
que os rapaces novas imiten a cal
quer bon xogador. Eu son un xo
gador máis, que como Atilano ou 
Maté levamos xa moitos anos e 
sempre intentamos aportar un 
grao de area ao conxunto. 

Dicíao porque senda conside
rados entre os mellares nas 
suas demarcacións logo non 
son considerados para unha 
selección, por exemplo. 

Isa funciona asi, ainda que non é 
o único critério, pero está demos
trado que cando alguns xogado
res fichan por unha equipa grande 
xa son chamados, e non creo que 
en tan poucos meses adeprende
ran tanto. Tamén porque a ese 
escaparate da equipa grande van 
máis os ellos do seleccionador. 

A maioria dos deportes teñen 
tamén unha selección galega 
ou de cada comunidade, o que 
non se permite legalmente no 
fútbol de alto nível. Hai xoga
dores para facer un bon con
xunto se alguén se decide a im
pulsala? 

Competitiva a que nível? No fut
bol actual hai moitos intereses e 
as equipas non poden permitirse 
arriscar lesións de x,ogadores en 
partidos amistosos. E complicado 
ainda que coa cantidade de xoga
dores que hai en Galicia pódese 
facer un conxunto ben bonito. 

Xogadores e accionistas 

Os clubes reconvertéronse en 
sociedades anónimas. Cal ere 
que foi a resposta da afeizón? 
Mercaron accións os xogadores? 

A cidade de Vigo afina! volcouse 
co clube demostrando que non 
queria que o Celta desaparecese. 
En canto á nosa partipación al
gu ns xogadores mercamos al
gunhas accións pero outros, que 
non son de aqui nen apenas van 
pasar uns anos no clube,non lle 
ven sentido a meter cartas nesta 
empresa. Os que somos de aqui 
non vamos deixar de axudar ao 
club sempre que podamos. 

'Para facer un ha 
equipa só de 
galegas habia que 
pensara longo 
prazo e investir 
cartas na canteira' 

Cámbian as cousas cando se é 
xogador e proprietário? 

Non, segues loitando pelas cores 
da tua equipa e tendo o máximo 
de ilusión. Eu xa levo desde a 
temporada 79/80 no Celta. 

Ainda que se usan moitos tópi
cos nas entrevistas deportivas, 
o do amor ás cores parecia xa 
esquencida. 

E que é difícil ter continuidade du
rante moitos anos nun clube. A 
mobilidade é maior e as renova
cións de contrato son máis compli
cadas. Antes as causas eran dis
tintas e por pequenas diferéncias 
de cartas os galegas eramos parti
dários de quedar na casa. Quera 
pensar no meu caso, que despois 
de tantos anos sí ntome celtista, lo
xicamente, máis ca un compañeiro 
que ven de chegar doutro clube. 

Desde fóra, e cando se fala das 
cantidades que se moven no 
fútbol, non se comprende 

'As causas 
mudaron. Antes un 
galega preferia 
cobrar algo menos 
pero quedar na 
casa' 

abando que é unha profisión 
que está limitada pola idade. 

As cantidades que se moven va
r ian moito dun clube a outro . 
Cando se tala de centos de mi
llón s ninguén pensa no Celta. 
Nós estamos ben pagados a res
peito doutros traballadores pero 
non son cantidades enormes. 

O fin da carreira ten dado lugar 
a situacións que alguns defi
nen naquela frase dalgun xoga
d or que via o abismo porque 
non sabia facer outra cousa 
que xogar ao fútbol. 

Un xogador ten tempo abondo pa
ra formarse e estudar ou iniciar al
gun negócio fóra do fútbol. Hai xo
gadores, como en calquer outra 
profísión, que lles é difícil adaptar
se á situación nova que lles apa
rece. Pero xa é un problema onde 
cada quen busca unha saida. 
Mesmo xogando en equipas gran
des hai sempre tempo, se asi se 
quer, para sacar unha carreira. 

Orgullo de galegos 

Coincidiu no tempo con xoga
dores como Miguel Angel, Pe
reira, .. que teñen manifestado 
sempre a sua preocupación 
por Galiza. Ao próprio Pereira, 
por dicer que votaba a un parti
do nacionalista nunha entrevis
ta, foi represaliado polo presi
dente do Valencia, Arturo Tu
zón. Que sinte un xogador co
mo vostede ao sair coa bandei
ra galega ao campo? 

Nós os galegas sentímonos identi
ficados co que aquí se vive, e sair 
ao estádio coa bandeira galega é 
un orgullo. Ese momento, lóxica
mente, vívelo máis intensamente 
ca un xogador que non é de aqui. 

Moitos xogadores como voste
de exprésanse en galega nas 
entrevistas e axudan a normali
zar a língua. 

A televisión fai moito nese aspecto 
e ainda que non sexa un galega 
académico, senón o que aprendi
mos na casa e na rua, desde os 
meios de comunicación faise moito 
a prol do idioma. Anos atrás inclu
so parecia que o galega estaba 
mal visto falalo nas cidades. Eu co
mo galega que me sinto estou có
modo na miña língua e é no que 
falo cos compañeiros do Celta. Por 
moito que estudiaches na escola e 
leiches a maior parte do tempo en 
castellano, eu procuro falar galego 
ainda que non sexa unha língua 
académica, non me importa dicer 
unha palabra mal dita. 

As peñas tamén se galeguiza
ron e cando se xoga co Madrid 
ou co Barcelona xa non hai 
apenas afeizoados que tiran 
pola equipa de fóra. 

Melloramos moito nese aspecto e 
parece que a xente quer identificar
se máis como galega. Ao medrar a 
identificación coas equipas de aqui 
as causas melloraron, hai máis 
conciéncia das raices. Xa non se 
dá que unha gran parte da xente 
animara ao Madrid cando xogaba 
contra o Celta. Aquela sensación 
desde o campo era moi triste. 

Os Celta-Deportivo son case un 
partido de orgullo de galegas? 

A xente identíficase porque am
bas equipas acadaron máis repre
sentatividade. Ademais o ambien
te nos vestiários de ambas equi
pas é máis san e xa pasaron á 
história aqueles enfrentamentos 
de antano que eu tiña co Xosé 
Lois do Coruña.• 

1.450 pta 

'B {aneo 9t.mo1í 
áiante áun ~uíz ausente. 
'Biografta. 

Ademais da case póstuma coquetería de 
reclamarse ambiguamente filio 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. Poi 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 ourensár:. 

1\f,corcíos cío rrwzo Afosquera, 
quinto cío 98 

Ü~ escritos de Cesáreo Mosquera (1.876-
1.955) recollen as lembranzas da aldea, 
nenez e alistamento como quinto para 
Filipinas, peripecias militares na Cía. de 
Cazadores, e vida dos soldados nas vilas 
e aldeas filipinas. Volta á Galicia e 
posterior emigración a Brasil e !quitos 
(Perú) onde se establece primeiro 
como barbeiro e 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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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

E logo din que 
os políticos sempre 
minten. Pois non. 
Esoutro dia, Paco 
Vázquez 
apresentouse na 
televisión e dixo: 
"Eu, como 
responsabel do 
PSOE en Galiza". 
Velaí sinceridade. 
Claro que ao 
Antolin non lle 
gustou, porque de 
Secretário Xeral do 
PS de G-PSOE 
pode quedar 
simplemente en 
mozo dos recados. 

Sincero tamén 
estivo Arzallus 
cando dixo o que 
xa se sabe: Que 
"El País é do 
PSOE, ABC e El 
Mundo do PP, Egin 
de HB, Deia do 
PNV, El Correo 
Español e o Diário 
Vasco tamén do 
PP". Como veña 
por Galiza e diga 
esas causas a 
algun que ainda vai 
por aí vestido de 
troglodita dalle un 
patatús. 

Non hai máis 
camiño: 
Ser solidário 
Este foi o lema co que o Movi
mento Rural Cristián da Galiza 
celebrou o pasado 15 de Maio o 
dia de san Cidre, patrón dos la
bregos e labregas. ( ... ) 

Estamos en períodos eleitoral e a 
maioria dos políticos e dos meios 
de comunicación pretenden fa
cernos ver que só hai unha alter
nativa ao capitalismo do PSOE, o 
capitalismo d'o 
PP, o capitalis-
mo como única 
alternativa a si Aqui a 
mesmo. Hai 
dous adornos democrácia 
que parecen fun- está cautiva 
damentais para 
esa renovación: dos bancos, 
a ética e a eficá- das 
cia. Como as 
suas imaxes fer- muHinacionais 
masas e engo- e dos poderes 
minadas apare-
cen luxadas po- tradicionais. 
la corrupción e 
tamén polas po-
líticas anti-popu-
lares, compre unha operación 
cosmética. Ocúltase a política 
anti-popular, asi non hai que ta
lar de alternativas a problemas 
do agro e do mar, á crise da in
dústria... Respeito da corrupción 
só hai que descalificar ao outro e 
dicer "eu non vou facer o mes
mo" (a TVG está tan manipulada 
ou máis que a TVE: hai enchu
fes a nível estatal e autonómico, 
a nível de deputacións provin
ciais e de concellos, ou non?). 
"Compre beneficiar os empreá
rios , pois os obreiros xa foron 
beneficiados demasiado tempo, 
din, reducir os custes, flexibilizar 
o mercado de traballo''. Tanto o 
PP como o PSOE. As propostas 
son as mesmas, por iso as cla
ves están na ética e na eficácia. 
Din: "Nós irnos facer o mesmo 
ca eles pero mellor". 

Que dicimos, entón, na festa do 
mundo rural, no diado patrón, as 
labregas e labregos do movimen
to rural? Que viven na mentira e 
pretenden que nós vivamos nesa 
mentira. Hai outra alternativa que 
rJOn pasa polo capitalismo ético. 
E a alternativa da solidariedade, 
ir criando un mundo de persoas 
solidárias, no que non se discri
mine á xente por nacer home ou 
muller, na cidade ou no meio ru
ral, galega ou alemá 

O capitalismo baséase na com
petitividade que é xusto o con
trário da solidariedade. Din que 
fracasou o comunismo .. . , non 
sei que dicer. Nun estado como 
o que vivimos, onde xa irnos ca
mi ño dos trs millóns e médio de 
parados, no que as condicións 
de vida no mundo rural compa
rativamente teñen empiorado 
(porque hoxe pode vivir menos 
xente que antes do mundo rural , 
e isa é sintoma de empobreci
mento ), nunha Europa como a 
que vivimos que pecha as portas 
á xente estranxeira, que vive de 
costas á fame, ás guerras, ás 
catrástrofes ecolóxicas, á marte 
prematura de tanta humanidade 
(enon só de costas, que tamén 
as provoca e as foment), eu 
penso que o fracaso foi do capi
talismo. Fracasou porque pode
mos ser máis ricos (e non todos, 
senón que o pergunten no san 
Cidre deste ano, ou no do ano 
que ven .. . ), mais non somos 
máis persoas. E fracasou por-

ODISEA DO TEMPO 2001 
XosE Cm CABIDO 

O imperio cristiano vai cumprir XXI séculos de aquí a poucos 
días (2.435 para ser inexactos) , e parece que ninguén quere 
faltar á festa. A xente ponse medio nerviosa e precipita cam
bios de comportamento para celebralo: non irnos pasar de cha
mamos Dousmil, despois de cen anos chamándonos Milnove
centos, sen montar un bo número. O certo é que millóns de 
persoas no mundo viven segundo calendarios diferentes e afir
man non sentir nada raro. Despistados hainos en todas partes. 

Segunda metade dos 90. Despois de provocar toda clase de 
descomposicións estéticas e orgánicas (hai cadros que feden e 
cadros con vermes) a arte abstracta cede o paso á Figuración, Si
mulación e Culto ás Apariencias. 1997. En USA o rock pestilente, 
reaccionario e dexenerativo é utilizado como arma disuasoria 
contra as manifestacións obreiras. Non obstante In tbe ghetto 
substitúe á Internacional o 1 º de maio en Detroit. 1998. Ponse de 
moda no Xapón circular a pé polas cidades cun casco de moto 
na cabeza, para protexerse da contaminación e do ruído ... e dos 
golpes. 1999. Xorden nas grandes metrópoles organizacións pa
ra-relixiosas de adoración ás árbores, que empregan a loita arma
da de paciencia contra os coches e os seus conductores. 

2001. Xosé Manuel Beiras é elixido Presidente do goberno au
tónomo galego, unha vez máis. • 

que aqui a democrácia está cau
tiva dos bancos, das multinacio
nais e dos poderes tradicionais. 
Unha democrácia que necesita 
das multinacionais (que son a 
negación da democrácia econó
mica) para ser democrácia, non 
é tal democrácia. Se alguén non 
ere isto que vexa as propostas 
de finaciamento dos partidos 
que se están a propor. 

Deus non pode querer que taña
mos que competir e vencer para 
poder viver, non pode querer un 
mundo de vencedors e venci
dos, onde os vencedores traba
llen, produzan, folguen e vivan e 
os vencidos morran, ou de fame 

ou de noxa. Un mundo asi non o 
pode querer Deus. A este cami
ño que nos apresentan, "este 
camiño de Europa", nos opoñe
mos outro, aquel camiño onde o 
mundo sexa a casa de toda a 
xente, e as persoas e os povos 
sexamos irmáns. Ese é o cami
ño: ser solidários. • 

EMI:uo G. AvmN 

As razóns 
do meu voto 
Permítaseme utilizar un anaco 
do prezado espazo de ANT para 

GONZALO 

TALLllS MÍNIHl1S 
P 11 AL" MtNTllRIRS 

imprimir publicamente os motivos 
da miña ruptura persoal co pro
xecto político de Esquerda Gale
ga ao que desde meados dos oi
tenta apoiei, co meu voto, e na 
medida das miñas posibilidades, 
inclusive co "boca a boca" entre 
as miñas coñecidas e coñecidos 
no arrabaldo nativo vigués (Sár
doma, Castrelos, Lavadores), 
cando as convocatórias eleitorais 
me pillaron no país, ou na emi
gración alemá. Penso que os 
motivos que me levan a lle dar 
as costas a un proxecto político 
durante moito tempo prometedor 
e hoxe por hoxe penso que ex
tremadamente ambíguo ultrapa
sa o autobiográfico e poderia ser 
de interese para outras persoas 
que coma min apoiaron a Es
querda Galega e após a coali
ción da mesma con Izquierda 
Unida ao mellar ainda están in
certos sobre a decisión a adoptar 
o Domingo dia 6. 

A vários dias dunha transcen
dental convocatória eleitoral pa
ra a Galiza na que se vai decidir 
se o país vai estar representado 
no Parlamento español por per
soas que inscreben o conflito 
nacional no centro da sua análi
se dos problemas sócio-políti 
cos da Galiza (o Bloque) e xen
tes que andan a xogar daqui pa
ra alá e un chisco máis tarde 
para acolá (el Sumo Líder de Ja 
Nueva Izquierda, tan pretencio
sa como vácia de contenido) 
(Esquerda Galega), permítase
me exprimir por escrito desde 
Munich a miña visión do estado 
do nacionalismo galega. 

Durante moito tempo, até hai 
pouco, considerei que o Sr. No
gueira levaba case sempre ra
zón na sua persoal e, ás voltas, 
inclusive ideolóxica, loita en con
tra de significados "sectários" do 
sector upego do Bloque ; teño 
entretanto de recoñecer que es
taba errado: os driblings que es
tá a dar o Sr. Nogueira son tan 
raros, (ou ao mellar non ... ), que 
nas últimas semanas deixei de 
crer nas suas "pamplinadas". Al 
gunha volta lle teño dito, médio 
en coña, médio en séiro, ao Sr. 
Nogueira e mais a Ana (Gan
dón) que posibelmente o máis 
san para o nacionalismo galega 
talvez teria sido "aparcar" sequer 
un tempo as vacas sagradas do 
nacionalismo (a "todas": desde 
os Sre;;. Nogueira e Beiras aos 
Sres. Alvarez e Rodríguez) . Era 
un gag de mao gosto, ainda que 
posibelmente perdoábel , dados 
os, ás voltas, incomprensíbeis 
malabarismos que durante anos 
imposibilitaron 
a unidade EG-
BNG (da ma
neira que fose) . 
Xa nen seque 
quero seguir 
perguntando 
quen rexeitou a 
quen, ou quen 

Co Bloque 
non foi 
posíbel 
de ti a ti o 

lle deu un golpe entendimento, 
forte á porta an-

e por iso 
prefire EG ir 
de bastón de 
IU na Galiza? 

tes de tempo. O 
único que para 
min conta nes
tes intres é a -
considero-- po
liticamente into
lerábel decisión Interesante e 
do Sr. Nogueira revelador. 
(os órgaos di-
rectivos seme-
llan seren un 
feixe de aduladores e aplaudido
res e se non é o caso, a miña 
ruptura tamén é con eles, por 
apoiar a coalición). Que deci
sión? A "coalición" cos comunis
tas españois do Sumo Califa 
cordobés, cómo é público e no-



torio gran entendedor e defensor 
do conflito nacional no Estado 
español. .. 

Co Bloque non foi posíbel de ti a 
ti o entendimento, e por iso prefi
re EG ir de bastón de IU na Gali
za? Interesante e revelador ... 

Para máis inri, o Sr. Nogueira, 
tan "modesto" el, declara a ANT 
que tenciona lle dar "un golpe 
mortal ao sectarismo" ao tempo 
que engade que hai outras ma
neiras de defender os princípios 
da loita nacional en Madrid. En
tando, ou creo entender, o que 
subxace nesta segunda afirma
ción, cuxos presupostos me re
sultan simpáticos, a saber, a ten
tativa autocrítica por parte de 
Esquerda Galega verbo do na
cionalismo na sua versión máis 
"esencialista". ( ... ) 

Pois ben, o Sr. Nogueira demos
tra con estes ziguezagues re
centes (un paso cara os "cadá
veres" vivos, politicamente fa
lando, perdón, do galeguismo 
histórico, outro paso cara a es
querda española) xogar á transi
xéncia no que ao modo de ver 
clama racionalmente pala intran
sixéncia (contradición só apa
rente): a defensa da dimensión 
estruturalmente nacional dos 
problemas máis imediatos da 
Galiza, e as suas causas estru
turais e históricas. 

Este menda, a quen as amigas e 
amigos consideran de Esquerda 
Galega, e mália ter sido "só" 
simpatizante e votante de EG, 
este menda, filósofo "postmoder
no" ( outra desgraza coma outra 
calquera, "cría fama y ... "), este 
votante de Esquerda Galega 
desde que por idade de votar, 
considera incompatíbel coa sua 
visión da Galiza volver votar a 
Esquerda Galega. Votarei por
tante por primeira volta na miña 
vida ao Benegá, a formación dos 
"sectários" e outras lindezas 
deste alcume ... O Sr. Francisco 
Rodríguez non é precisamente 
santo da miña devoción; orabén, 
despois de todo, vai ir a Madrid 
defender unhas ideas para o que 
non lle vai pedir permiso ao Su
mo Califa Andalú. E o Sr. No
gueira demostra coa sua sobér
bia contumácia ser agora máis 
sectário, no seu rexeitamento do 
sector upego do Bloque, que os 
mesmisimos Sres. do ídem. 
Crinlle ao Sr. Nogueira e alguns 
máis en Vigo durante anos que 
os sectários eran os outros ; 
após ter lido o libro de Conver
sas do Sr. Nogueira con Sudo 
de Toro e observar o comporta
mento pontual do primeiro nes
tes meses, cheguei á conclusión 
de que Esquerda Galega actual
mente é un globo pinchado e o 
portador do globo, en vez de bai
xar a cabeza e petar á prota do 
máis forte politicametne ou ir pa
ra a sua casa un tempiño, lánza
se no vacio con pretensións in
clusive de lle pegar un "golpe 
mortal" á formación con máis po
si bi lid ad es de rabuñar un ou 
dous deputadiños nas Xerais. 
(Tenciona o Sr. Nogueira tamén 
estender o seu golpe mortal ás 
Galegas de Outubro? O espertar 
do soño por ser brutal. .. ) 

O córpus teórico do nacionalis
mo precisa abofé dunha refor
mulación a fundo dos presupos
tos discursivos nos que se asen
ta (na cuestión da nación e na 
cuestión da esquerda sobreto
do), mais-ese traballo político e 
intelectual penso que inaprazá
bel pasa hoxe polo Bloque, que 
deixou de ser sinónimo de leni
nismo para ser unha "causa" 

SILVAR 

moito máis ampla. Tan ampla 
que até este cidadán de esquer
da non marxista e cunha visión 
funcional do nacionalismo, -o 
nacionalismo como ferramenta 
de confrontación co colonizador 
e non como eséncia eterna a 
defender do inimigo madrileño e 
capitalista-, quer recoñecer pu
blicamente que erraba na sua -
moi esquerdogaleguista- fóbia 
antibloque. 

Desexo racionalmente que o Sr. 
Rodríguez e mais Sra. Otero 
senten na Carrera de San Jeróni
mo; as "nasas" diferéncias pode
ranse dirimir "en casa" e para de
fender unha série de mínimos en 
Madrid non falta abofé ter a mes
ma visión da esquerda, a nación 
e mais o marxismo: tan eviden
tes son os problemas, de xeito 
que xa resulta curioso que pe
rante semellante evidéncia ao Sr. 
Nogueira lle resulte máis fácil o 
entendimento co Sr. Anguita que 
coa formación que lidera o Sr. 
Beiras ... E se Izquierda Unida, 
do que agora o Sr. Nogueira vai 
de máximo líder na colonia inte
rior, queda fara e o Bloque ta
mén, alá o Sr. Nogueira e mais a 
sua conciéncia. Alguns dos que 
ao seu proxecto durante anos 
aderimos, pensamos que ven de 
cometer un erro políticamente 
imperdoábel. Penso que o seu 
paso non é máis que leña nunha 
lareira ardendo que alguns (ilu
sos!) pensabamos ia axiña dei
xar de arder. De lume xa estou 
farto, do que Rostock, Hoyers
werda e Sollingen, e da "eterna" 

fogueira egá versus benegá. A 
miña decisión está tomada.+ 

CAfu.os ÜUVEIRA 
(MUNCHEN-AlEMAÑA) 

Os mozos 
e o voto 
A miña pequena experiéncia 
persoal de cara o panorama po
lítico da Galiza, con repercusión 
no Estado español , obrigoume a 
tomar unha postura crítica, razo
ábel e que sentia por pura nece
sidade. Só con pararse un chis
co e ser como un espectador 
máis do masivo bombardeo de 
publicidade e propaganda eleito
ral a que nos teñen submetidos 
os "dous únicos" candidatos a 
"gañar" as eleicións do 93. 

Esta realidade pareceume des
concertante a todos os níveis, 
por isto decidinme a escreber es
ta espécie de crítica e mandala 
como unha carta máis e ver se 
cunha pouca sorte surtía efeito e 
asi podia contribuir, co meu gran
ciño de area, á colaboración re
flectida nesas cartas que se po
den ler neste periódico e difundir 
ou cando menos explicar as mi
ñas ideas, impresas e latentes 
no meu ponto de vista crítico. ( ... ) 

Á hora da verdade, quizá sexa 
máis efectiva a imaxe que a ide
oloxia dun partido político, a cara 
exterior, que as posicións reais, 
porque en realidade os progra-

DÚBIDAS 
NANINA SANTOS 

É Luns, e como tantas veces nesta hora, teño dúbidas verbo de 
que escreber: "Das mullees de negro" da ex Iugoslávia e os 
ódios, guerras, violacións e matanzas que seguen devastando 
aquel cruce de camiños, culturas, línguas, étnias, histórias? Da 
senténcia do Tribunal Constitucional alemán sobre o aborto na 
que a legalidade ten que protexer a vida do non nacido e con
vencer ás nais xestantes que non queren seguir co embarazo, 
que amolen, en virtude dun ser vivo que ven, perante ela, que 
comeza xa, a ser morto? Dos sabres e botas militares da Améri
ca central e do Sul, despertando os medos, as desaparicións, as 
misérias materiais e morais? Da rapaza de Bilbao que o primo, 
seica, acordou aplicarlle directamente o provérbio grego que 
<licia algo asi: "Aqueles a quen os deuses aman, morren no
vos"? Do cabodano das tecnoloxias médicas que teñen feito 
posíbel que Louise Brown, primeira nena probeta, estexa a pi
que de cumprir 15 fermosos anos? Haberá quen prefira unhas 
liñas deses dous candidatos, tal-para-cal , ás eleicións presiden
ciais, que se celebran en España este Domingo?+ 

mas políticos do PSOE e do PP 
están bastante deformados co fin 
de gañar máis votos dos que se 
deixan levar palas apariéncias 
que nos investigan, non reflexio
nan sobre os intereses reais. En 
definitiva, non adoptan unha ati
tude crítica, que vaia máis alá do 
que simplesmente se di, que 
busque o fundo da cuestión. 

Asi , deste xeito, con esta situa
ción concreta por parte do vo
tante, os partidos políicos, por 
exemplo, e non é por remitirnos 
decote aos mesmos, pero é así 
en realidade nos casos do PP e 
o PSOE, son conscientes desta 
situación, e tiran proveito dela, 
aprovéitanse da ·"ignoráncia" de 
moitos dos votantes, e proba 
disto é que saben enganar e 
nisto xa teñen certa experiéncia. 

Poda que sexa triste e duro ter 
que aceitar esta situación, pero 
é asi, isto son evidéncias para 
min que poden ser negadas por 
outras persoas, que teñen unha 
fe inversa, quer dicer, negan o 
que se ve, negan o evidente. En
tón é mínimamente comprensí
bel que pase o que está a pasar 
mentres se sigan apoiando máis 
a cara exterior que os progra
mas reais, esta cara externa non 
é máis que un engano que aga
cha uns intereses intelixente
mente preparados (por exemplo 
o PP e o PSOE e tamén EU tan 
ás veces a propaganda en gale
go cando non defenden este 
idioma na vida cotidiana, tratan
do de enganar ao eleitorado e 
restar votos aos nacionalistas). 

Un consello teoricamente eficaz 
para o votante seria que tentase 
investigar cal é en realidade o 
programa político que propoñen 
os partidos, quer dicer, que lonxe 
de toda a mecáncia de aparién
cias, (que non é máis que unha 
imaxe enganosa), se intentasen 
averiguar os verdadeiros intere
ses, moi distintos aos que se ex
poñen nos discursos, mitíns, etc., 
isto é aplicábel 
aos casos do 
PP e PSOE. 

Un consello 
eficaz seria 
que se tentase 
investigar cal 
é en realidade 
o programa 
dos partidos, 
lonxe da 

Claro que con
seguir isto é 
máis complica
do do que poda 
asemellar. De 
todos xeitos, 
mália esta con
fusión, seria ide
al manter toda 
unha atitude crí
tica que non é o 
mesmo que un- mecánica das 
ha atitude des- apariéncias. 
confiada. Até 
hai ben pouco, 
en declaracións 
textuais do PSOE, diciase que ha
bia moitos indecisos entre os vo
tantes, e que etes se atrevesen 
sen nengun tipo de medo ou de 
dúbida, a decidirse por algunha 
opción, entón imediatamente des
pois, dician que se acaso querian 
unha alternativa de futuro e pro
greso, que apostasen polo seu 
partido, quer dicer, animábannos 
a sair da nasa indecisión, e elexir 
con afouteza algunha proposta, 
entón expuñan a sua imaxe de 
proxecto, e claro, ainda que pare
za mentira, a máis de un lle con
vence este modelo de programa 
político, que non deixa de ser a 
apariéncia do que non é verdadei
ramente. 

Esta proposta do PSOE está 
formulada en contra das ideas 
que definían a idea de atitude 
crítica perante os programas po
líticos antes expostos. 

Xa se sabe que 
aqui sigue tendo 
moito éxito aquelo 
que dixo Franco: 
Haga como yo, no 
se meta en 
política!. Deciao 
mentres asinaba 
penas de marte 
para os que si se 
meteran en 
política. E cando 
queria ser 
exemplarizante 
engadia unha nota: 
Garrote y prensa. 

A técnica de non 
meterse en poi ítica 
está a seguila moi 
ben La Voz de 
Galicia. Cinco mil 
millóns de 
investimento en 
1992, edifício 
intelixente, 
infografia mundial, 
tropocentas 
edicións, 
incontábeis 
caderniños diários 
e das eleicións nen 
se enteiraron. 
Breves, discretos, 
con pés de lá, non 
seña que se 
cabree Paco 
Vázquez e o 
concello deixe de 
pagar ou que se 
enfade Fraga e a 
Xunta faga o 
mesmo. É o 
problema de estar 
a todas. Un 
multimédia que 
pasa as eleicións 
calado, se acaso 
con Carlos Luis 
poñendo un ovo 
aqui e o Leóncio 
outro acolá. E 
Santiago Rei 
estomballado no 

• 
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sofá, escoitando a 
rádio, a ver quen 
gaña a liga. 
Nos Estados 
Unidos, en 1977, 
o Presidente Carter 
iniciou formalmente 
a despenalización 
das leis sobre a 
marihuana, 
considerada legal 
xa daquela en 
vários estados. As 
grandes compañías 
tabaqueiras 
(Mar/boro, LM, etc.) 
teñen rexistrado 
desde hai tempo 
nomes como joint, 
pot, marihuana, 
grass, etc, e 
desenvolveron xa 
con carácter 
experimental 
diversos tipos de 
cultivos. Algun dia 
os porros serán 
inequivocamente 
americanos. 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

O BNG é coñecedor disto, de 
que a situación política do país 
non é tan superficial como pare
ce, e sabe que isto vai máis alá: 
O PSOE coñece a postura críti
ca do BNG e trata por todos os 
meios de que esta non medre, 
(xa que o BNG intenta "conven
cer" argumentadamente ao vo
tante), tratando de desconcertar 
ao eleitorado mediante a utiliza
ción manipulada dos meios de 
comunicación, encauzando o 
critério político dos votantes, e 
conquerir o seu voto. Pero a 
conciéncia crítica vai en aumeto 
e xoga a favor do BNG, cada 
vez senda máis os que contri
buimos ao seu incremento: 

O meu voto é como grao de area 
nunha praia (Galiza) ou nun de
serto (España), pero a praia e o 
deserto existen grácias a todos e 
cada un dos graos de area. + 

ÜSCAR GoMEZ SANZ 
(VIGO) 

O voto suízo 
O vindeiro día 6 de Xuño, os resi
dentes galegos na República de 
Xenevra teremos duas preocupa
cións esenciais, unha será o resul
tado das eleicións ao Parlamento 
español, outra será o resultado 
das votacións en Xenevra. 

En canto ás votacións de Xenev
ra, o povo vai responder a duas 
cuestións de tipo militar ao nível 
federal, entre elas a compra ou 
non de 34 avións iánquis polos 
milicos, e várias custións canto
nais que teñen unha importáncia 
capital para nós, pois vaise deci
dir se os imigrantes con máis de 
dez anos de residéncia podere
mos votar, e ser eleitos, a nível 
comunal e cantonal e nos tribu
nais de traballo "Prud'hommes". 
lsto visto desde Galiza pode pa
recer mínimo pero hai que ter en 
conta que se esta iniciativa for 
aceita, os traballadores imigra-

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

Telefax (981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

TURCOS 
X.X. PrÑEmo 

O milagre teutón xa non precisa deles. As cabezas de turco so
bran, feden, molestan, amolan o lucir dunha paisaxe loira onde os 
morenos son culpábeis de estar vivos e se chuchar arreo, os moi 
lercháns, en horas extras coas que matar laceiras de tan lonxe. 

Os párias desentonan, contaminan; na leira luterana son só un
ha disfunción do fin de século, un fluxo bacteriano de virulén
cia ruin, biodegradábel; carne a cauterizar, minoria que esixe a 
profilaxe de retirala xunta os cemitérios. 

Europa ben coñece que, grácias a Mahoma, librouse de comple
xos, e construiu ese orgullo de sentirse máis forte, de galear na 
história aos famentos de sempre. Agora mira tremelosa a esa mo
rea de africanos piando ás portas, e volveos olios á grande Ale
maña que cala o escaso estarrecer <lesa masacre última. A carne 
achicharrada dos rrieniños turcos, unha fazaña ária moi afouta, 
pode ser un exemplo a seguir polos outros. Unha vez máis a Eu
ropa puro sangue vaise sentar á mesa para ollarse a si mesma na 
mastrugada da sua história: Lapando a torta de chicharrón que 
produciu o unto miserento de tanta carne de turco asasinada. • 

dos poderiamos participar na 
maior parte das decisións que 
nos concernen xa que, por ser a 
Suíza un estado federal, a Repú
blica de Xenevra ten nas suas 
mans as rellas da maior parte do 
poder económico e social, os 
concellos "Comunas" son tamén 
bastante autónomos. 

Por pór un exemplo, de 12 mil 
francos que pago eu este ano 
de trabucos, 5.500 van parar á 
comuna, outro tanto para o can
tón e só 1.000 francos van para 
Berna (case todo para o exérci
to e os gastos da diplomácia). 

O sistema de iniciativa e referen
dum popular existente na Suíza, 
cos seus defectos, fai que o povo 
sexa consultado correntemente 
sobre todas as decisións que se 
tomen, e o control que este siste
ma ocasiona fai que os homes 
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políticos teñan que rendir contas 
constantemente e obrígaos a ser 
máis transparentes. 

A povoación non suíza de Xe
nevra corresponde a un tércio do 
total e, excluídos dos comícios, a 
democrácia é, cando menos, moi 
relativa. Se o pavo suízo nos ne
gase ese direito, polo menos per
mitiunos perguntarllo. 

Non é evidente que nun país se 
podan lanzar iniciativas popula
res coma aqui; o ano pasado ca
se chegou a ga-
ñ ar unha que 
pedia a abolí- O 'd' d 
ción do exército. me ICO O 

No petante ás 
eleicións espa
ñolas, eu non ti
ña pensado par
ticipar co meu 
voto, non por fa
cer apoloxia do 
abstencionismo, 
senón por unha 
cuestión moral. 
Con que direito 
me podo permi
tir de votar para 
un candidato 
que non coñezo 

seguro dos 
meus paisé 
do PP e non 
dúbidaen 
receber años 
para dar 
baixas a 
persoas sen 
direito. 

de nada? Quen vai sofrer as con
secuéncias do meu voto, que só 
pode ser ideolóxico? 

Despois de máis de 1 O de resi
déncia nesta república, a miña 
visión da Terra é mítica, imaxí
noa tal como eu a deixei, só re
cordo as cousas boas e é can
do vou de vacacións que a vexo 
en turista e doume conta de 
que cada ano estou máis lonxe . 
Respeito as ideas de cada un 
pero penso que un voto basado 
na morriña ou na raiva de ser 
emigrante non pode ser sensa
to e coerente. 

Agora ben, se A Nosa Terra o 
permite, quereria chamar a aten
ción sobre un feito que me petou 
no peito: Dias hai, recebemos, a 
miña compañeira e mais eu, sen
das cartas por triplicado: unha do 
alcalde, PP, de Santa Comba, o 
meu concello de orixe, outra do 
señorísimo don Manuel Fraga, 
en tanto que prési da Xunta e ou
tra dun tal José María Aznar, es
te non sei o que pinta, tratándo
nos de "Querido amigo" ... todas 
as tres. Freguei os olios e voltei 
a ler, dicéndome, terríbel dilema, 
que non era posíbel, volvin con
trolar o billete da Loto, perguntei
lle á compañeira se cando esta
ba de vacacións andei borracho 
a ponto de perder o xuízo para 
inscreberme no PP. 

Despois de controlar todo e cons
tatar que nada diso pudo aconte
cer, nen borracho, pergunteime 
de onde raios sacaron o meu en
derezo. Fixen o meu inquérito e 
cheguei á conclusión de que os 
meus amigos que están inscritos 
no censo de residentes ausentes 
receberon as mesmas misivas. 

Agora, pergúntome eu, e que no 
Estado español permítese a un 
partido político a utilización dun 
arquivo oficial para facer campa
ña eleitoral?, os funcionários que 
se ocupan, pagados polos contri
buinte, non están submetidos ao 
segredo de función? Estes seño
res ''feudais" non teñen medo de 
ter que comparecer un dia diante 
dun tribunal estilo "Mani pulite" 
en ltália e pasar un tempo na ca
dea? Claro que é mais probábel 
que sexa eu o que teña que ren
dir contas desta denunciación se 
eles gañan as eleicións. 

Coñecendo ao meu povo, como 
penso coñecelo, estas cousas 
non deberian de estrañarme: O 
crego da miña parróquia é do 
PP e fai campaña desde o púl
pito, normal; o encarregado da 
Seguridade Social é o PP e uti
liza os favores persoais, paga
dos por todos para facer cam
paña, normal; o médico do se
guro de meus pais é do PP e 
non dúbida en receber años pa
ra dar baixas a persoas sen di
reito pagadas pola colectivida
de, normal; o funcionário de Co
rreios é do PP e viste o unifor
me oficial, xusto o diadas elei
cións, carrexando velliños coa 
papeleta preparadiña, a corres
pondéncia espérase por ela o 
que fixese falta, normal; os can
didatos do PP denigran o máis 
posíbel os candidatos dos ou
tros partidos a cada ocasión, 
normal; o presidente da patro
nal galega, Sr. Ramilo, que se 
non é do PP, ainda é pior, fai 
declaracións comparando os 
sindicalistas a terroristas e trafi
cantes de droga, se fixese isto 
en Xenevra xa estaría nun asilo, 
normal.( ... )+ 

XEsus GoMEz 
(XENEVRA) 
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Os gaiteiros unánimes 
en rexeitar a invasión da gaita escocesa 
Xosé Lois Foxo, expulso da Asociación de Gaiteiros 
• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

A Asociación de 
Gaiteiros consumou a 
expulsión do seu seo 
de X.osé Lois Foxo, 
director da Escola de 
Gaitas da Deputación 
de Ourense. Os 
motivos desta medida 
foron "a insisténcia 
teimuda en manter 
unha tendéncia 
deturpadora de asimilar 
a nosa gaita á escocesa, 
impondo unha 
determinada tonalidade 
allea e despreciando a 
percusión própria". A 
decisión da Asociación 
foi adoptada por 
unanimidade. 

A notícia non surprendeu aos in
troducidos no amplo mundo da 
gaita, pero pode resultar insólita a 
quen, de súpeto, descobre o confli
to. Xosé Lois Foxo viña de Barce
lona, e integrouse como represen
tante zonal de Ouren e. Posterior
mente artellou na Deputación Pro
vincial unha grande Escola de Gai
tas, concebida coma un proxecto 
amplo, que daba cabida aos rapa
ces que querían estudar a gaita. 
"Pasado certo tempo, -explica 
Santiago Caneiro, presidente da 
A ociación de Gaiteiros- come
zouse a observar unha tendéncia 
determinada naquel proxecto; en
tremédias disto, comezou a agro
mar o fenómeno da gaita marcial, 
militar, construída e trictamente 
para un tipo de mú ica concreto. 
Foxo apre enta e e proxecto; co
meza experimentando co fo/ en 
po ición horizontal, erguendo o 
roncóns vertixino amente até o 
punto de itualo en po ición prati
camente vertical. Nun momento 
dado a E cola da Depuración ou
rensá funcionaba parellamente con 
dobre gasto: dunha banda, gaitas 
tradicionais galega normais, co
ma sempre; pola outra, un disfarce 
de gaita escocesa. Situacións am
bas que se corresponden coas res
pectivas indumentárias". 

Xosé L. Foxo asume todas estas 
modificacións coma un experi
mento. A Directiva da Asociación 
convócao en Melide, no ano 90, e 
manifesta desacordo co que se 
pretendía instaurar desde a Escola 
de Gaitas argumentando que era 
"unha desviación clarísima dos 
obxectivos propostos pola Asocia
ción de Gaiteiros. Disculpouse, ao 
tempo que manifestou intención 
de renunciar ao experimento. Ne
se momento decidimos que este 
home non podia estar na Xunta 
Directiva nen representando á 
Asociación. Foxo mostrou boa 
disposkión para chegarmos a un 
acordo, mentres se oferecia para 
falar coas altas esferas da Xunta 
para ver de acadar algun tipo de 
apoio económico, o que era unha 
maneira de subornarnos", acusa 
con dureza o presidente da Aso
ciación de Gaiteiros. 

Despois deste desacordo as cousas 
precipitáronse nos últimos meses, 
e Xosé Lois Fox.o seguiu adiante 
coa sua Banda de Gaitas á escoce
sa e chegou a representar á Galiza 
cunha Real Banda e exportou a 
idea á província de León. "Nos 
concursos de gaitas impuña unha 
determinada tonalidade e da per
cusión galega dixo que non valia 
para as bandas de gaita; daquela 
importa unhas caixas premier, traí
da por uns señores escoceses que 
viñeron dar uns cursiños á Depu
tación. Posteriormente, hai cousa 
de dous meses, na bisbarra de 
Valdeorras houbo un encontro de 
gaiteiros, no curso do cal Xosé 

Seivane, que é un dos mellores ar
tesáns de gaitas que ternos no país, 
declarou á prensa que o que facia 

'A Asociación de 
Gaiteiros entende 
que o camiño de 
Foxo convertíase 
nun proceso de 
asimilación 
cultural'. 

Foxo non era cultura galega, nen 
recoñecia para nada o seu traballo. 
A raíz destas declaracións, Foxo 
defendeuse dicendo que el non ti
ña por que considerar á xente cul
turalmente humilde, cando Seiva
ne leva unha chea de anos estu
dando e anovando dentro do mun
do da gaita. Esta manifestación foi 
a que nos decidiu a finalmente 
propor a sua definitiva expulsión, 
que ademais foi aprobada por una
nimidade, sen votos en branco nen 
en contra". 

Resaltar a diferéncia 

A Asociación de Gaiteiros insiste 

, ......................•.............................................................................. 

Mellorar a escrita_ ll1usical para gaita 
As primeiras reunións de gaitei
ros tiveron lugar en Ortigueira, e 
con elas tentábase superar as de
savinzas que enturbiaban as re
lacións entre colegas. Limáronse 

. : asperezas e foise a Melide como 
: lugar de encontro mercé ao gru

po Froito Novo que propiciaba 
aquelas xuntanzas. A partir daí 
déuselle corpo xurídico aos en
contros, elaboráronse estatutos e 
comezouse a traballar por zonas 
cunha Directiva." Custou moito 
comezar por mor dalguns gaitei
ros que estaban ao dia en temas 
musicais, e en troques, eran reti
centes no traballo social. Actual
mente hai un critério unificado, 
e traballamos con fluidez" 

A afiliación foi individual, non 
como grupos e afirman repre
sentar a todas as formacións de . 

sona do País. "A Asociación in
clue a totalidade do movimento 
da gaita que se dá na Galiza; so
mos un colectivo vivo, os temas 
que tratamos nas nosas reunións 
son comentados logo entre os 
distintos grupos que participan 
en congresos coma o celebrado 
sobre a escrita musical, ao tem
po que asumen o traballo de 
campo". 

A Asocfación púxose a andar, e 
entraron na Directiva persoas 
coma Ricardo Portela, que foi 
Presidente Honorífico durante 
vários anos. Xosé Seivane e Xo
sé Manuel de Muxicas foron al
guns dos primeiros directivos. 

A Asociación de Gaiteiros de
senvolve unha dinámica interna, 
que contempla un amplo abano 

de actividades. Ao dicer do seu 
Presidente, a escrita musical 
centra actualmente a atención 
dos seus componentes "fixemos 
traballos sobre a escrita para ver 
de unificar critérios; andamos na 
procura de símbolos dentro da 
grafia musical que representen 
eses detalles que se perden. ás 
veces. Tamén estamos elaboran
do actualmente un arquivo xeral, 
recuperando gravacións antigas 
ao tempo que incluindo partitu
ras de nova construción, e o que 
é máis importante, recuperando 
dados e facendo gravacións no
vas desta xente que vai morren
do pouco a pouco, tanto material 
videográfico como partituras; 
estase rexistrando esta produ
ción en sistemas actuais, como o 
dixital, para ver de editalo no dia 
de mañá".• . ....................................•.........................................••..•..••..............• 

ANXO IGLESIAS 

nas suas conclusión·s que o camiño 
iniciado por Foxo convertíase nun 
proceso de asimilación cultural, 
"calquer reivindicación dunha 
identidade cultural concreta pasa 
por resaltar o que de diferenciado 
posue esa cultura no contexto uni
versal; é dicer, de salientar máis o 
que nos distingue que o que nos 
une ás restantes culturas do uni
verso. Resulta curioso, porén, que 
no mundo do folclore galego al
guén tente praticar o asimilacionis
m o importando modismos alleos 
inecesários. A miúdo se reprodu
cen na cultura autóctona os mes
mos erros que denunciamos na es
tandarización cultural: borrar os 
nosos sinais de identidade". 

Santiago Caneiro é consciente 
desta realidade. "lsto pode chegar 
a ser perigoso, xa que Xosé Lois 
Foxo comeza a liderar un movi
mento de xente moza, á que está 
involucrando cara este tipo de mú
sica. Recentemente comentaba co 
gaiteiro belga Van Hess, estudoso 
da gaita recoñecido internacional
mente, que a nosa mJ1sica no con
texto europeu era das máis ricas e 
variadas. Como profundo coñece
dor que é do noso folclore, este 
home ficaba abraiado cando en 
Festivais coma o de Lorient apare
cían músicos galegos tocando esas 
cousas". 

"De seguinnos a este paso, corre
mos o risco de que algun dia a xen
te pense que a nosa forma de tocar 
a gaita é esa que denunciamos ago
ra. De continuar este tipo de esco
las, e estes profisionais dando estas 
clases, perderemos a estrutura, or
namentación e o que é máis impor
tante, o fraseo musical, que son 
próprios da nosa cultura".+ 
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• En Xullo asínase 
en Lisboa 
o Acordo 
Ortográfico 
co Brasil 

O vindeiro mes de Xullo, durante a 
visita oficial do presidente 
brasileiro Itamar Franco, vai ser 
asinado en Lisboa, se supera 
finalmente o acordo do Congreso 
do Brasil o Acordo Orográfico de 
Rio que unifica a grafia do 
portugués na sua área lingüística. 
Segundo informou o Ministro de 
Cultura, António Houaiss, "o atraso 
na aprobación non debe impedir 
que teñamos Acordo en vixéncia a 
partir do 1 de Xaneiro do 1994". 

Para Houaiss a aprobación no 
parlamento do Brasil debe ser 
doada, "polas sondaxes que teño 
feito verifico que a grande maioria 
dos deputados e senadores non 
teñen dúbidas en considerar 
indispensábel a unificación 

ortográfica. Non discuten o 
mérito, discuten a conmenéncia 
política: a língua portuguesa, 
cunha só ortografia, ficará como 
calquer outra língua de cultura". 

O Acordo Ortográfico, alén de 
ditames filolóxicos, ten estado 
preñado de debates nos que non 
era menor a presión dos grandes 
trusts editoriais e de 
comunicación, sen esquecer a 
poténcia internacional da 
productora multimédia O 
Globo.+ 

• Prémios 
de deseño 
da Mesa 

A Mesa pala Normalización 
Lingüística ven de fallar o 
prirneiro concurso de anagramas 
para a promoción de productos 
comerciais. As cincuenta mil 
pesetas do primeiro prémio foron 
para Mauro Leivas-Rivas co 
deseño intitulado Dos esguellos 
nas aliadas, e as trinta mil do 
segundo para Xacobe Fernández, 
coa sua obra "G de Galiza". 
Concedeuse un accésit de dez mil 
pesetas a "Boa Peza" de 
Alexandre Nogueral. O xuri 
estaba composto por Miguelanxo 
Prado, Carlos Silvar, Manolo 
Martínez e Antón Malde. + 

traballadores ". 

As festas patronais 
no noso país 
moven 
anualmente uns 
10.000 millóns de 
pesetas, 
implicando a 
3.000 músicos de 
orquestras e 
grupos e outros 
5.000 máis entre 

XOSÉ L. SUÁREZ CANAL técnicos, bandas e 

•Festas 
sen protección 
laboral 

Non hai cartos para informar ás 
4.000 comisións de festas e máis 
de 5.000 músicos, técnicos e 
intermediários, dos direitos e 
abrigas de contratación. Esa é a 
resposta que recibiu o Sindicato 
Galego do Espectáculo de parte da 
Conselleria de Traballo, cando 
suxeriu unha campaña de 
información que clarifacase 
obrigas e direitos en todos os 
involucrados. Segundo o SGE 
estas actuacións "facilitan a 
existéncia de empresas de 
orquestas pantasmas, presións que 
levan á monopolización da 
contratación a cargo de alguns 
intermediários e a precaridade 
laboral dos músicos cando queren 
defender os seus direitos como 

intermediários. 
Segundo o SGE (CCOO) non 
sempre se cumpre a obriga de 
asegurar ao 100% dos integrantes 
dun grupo ou orquestra; non se 
aplican as bases de cotización 
correctas e persiste unha 
burocrácia enmarañada e 
continuamente modificada, que 
dificulta a xa ahondo complexa 
normativa que regula o sector.+ 

• Ciclo de Raices 
Musicais 
Europeas 

O grupo Alecrín é o encarregado 
de inaugurar o ciclo musical 
dentro do Compostela '93 adicado 
ás "Raices Musicais Europeas". 
Alecrín actua o xoves día 3 na 
Praza do Toural ás 23 horas. Até 
finais de Setembro tocarán en 
Santiago, de xeito gratuito, un 

Coloquio internacional sobre actividade literária en Guiné-Bissau 

O portugués é língua oficial e 

total de 27 grupos e solistas folk, 
entre os que destacan figuras 
como Brath, Nuevo Mester de 
Juglaría, Emilio Cao, Oskorri, 
Amancio Prada, Manuel Luna ou 
Ricardo Tessi. + 

•Moucho 
de Prata para a 
Sociedade 
do Condado 

A Asociación Amigos da Cultura 
de Pontevedra ven de fallar os 
seus anuais prémios, que foron 
recair neste ano, na sua versión 
positiva (Moucho de Prata), na 
Sociedade Cultural do Condado, 
multada polo Governador de 
Pontevedra, cando é a única que 
organiza desde hai máis dunha 
década un festival de poesía que 
une á Galiza con Portugal e trae as 
voces de poetas bascas e cataláns. 

O prémio negativo (Po/a de Toxo) 
foi para a Garda Civil , pota sua 
posición de impedir o uso do 
galega aos números da 
Agrupación de Tráfico, 
sancionando e perseguindo a un 
garda de Corcubión. O informe 
xurídico do Instituto Armado, é 
un exemplo de corporativismo 
que dá costas ao país e foi obxecto 
de numerosas protestas e 
perguntas parlamentárias. + 

o crioulo língua nacional na ex-colónia africana 
• XOSÉ LOIS GARCIA 

Sempre tivemos desconfianza en 
congresos ou colóquios, sobre cal
quer temática, polo exceso buro
crático que neles se respira ou o 
monopólio que exercen certas per
soas ou grupos interesados en 
apresentamos diversas modalida
des mediatizadas dos seus próprios 
intereses. Isto non aconteceu no 
"Colóquio Internacional sobre a 
Actividade Literária e o Desenvol
v imen to Cultural na Guiné-Bis
sau" que se celebrou do 1 ao 7 de 
Marzo, programado pola UNAE 
(Uniao Nacional dos Artistas e Es
critores da Guiné-Bissau), e polo 
CCP (Centro Cultural Portugués). 
Este Colóquio tiña como finalida
de comemorar o 20º aniversário da 
Proclamación da independéncia da 
Guiné e do asesinato de Amílcar 
Cabral e o 1 Oº aniversário da fun
dación da UNAE. Para estas efe
mérides foran convidadas várias 
personalidades das letras dos PA
LOP (Países Africanos em Língua 
Oficial Portuguesa), de Portugal, 
do Brasil e outros países. 

Os máximos protagonistas da or
ganización destes actos foron: por 
parte da UNAE, o seu presidente, 
o Dr. Vasco Cabral, que ademais é 
vice-presidente do Govemo da 
Guiné-Bissau; por parte do CCP, o 
Dr. Mário Matos e Lemos, seu res
ponsábel, que durante vários anos 
estivo como diplomata na embai
xada de Portugal en Madrid. Hai 
que destacar, tamén, a presenza de 
personalidade das letras de expre
sión portuguesa como a mozambi
cana Noémia de Sousa; os cabo
verdianos Orlanda Amarilis (viúva 
de Manuel Ferreira), Ana Maria 

Biblioteca do Centro Cultural Portugués en Bissau. 

Cabral (viúva de Amílcar Cabral) 
e Manuel Veiga; o poeta indiano 
de Goa, Orlando da Costa; a portu
guesa Maria Ondina Braga e a bra
sileira, Moema Parente Augel, en
tre tantos outros. Angola, pola sua 
situación bélica --eremos- , non 
enviou a nengun representante. 

Á marxen das sesións de abertura e 
clausura, celebradas coa presenza 
de vários membros do Governo, 
corpo diplomático e representantes 
de organizacións culturais, asi co
mo a audiéncia de cortesía que 
Joao Bernardo Vieira, presidente 
de Guiné-Bissau, concedeu aos 
participantes estranxeiros e o per-

corrido por cidades históricas co
mo Bafatá, na que naceu Amílcar 
Cabral, hai que destacar a activida
de literária que se ten desenvolvido 
sobre os precedentes de recén nada 
literatura guineana, a sua anulación 
no período colonial e a potencia
ción durante a acción subversiva e 
guerrilleira de várias plataformas 
que foron criando un nível educati
vo e literário na máis deprimida de 
todas as colónias portuguesas. Nes
te Colóquio ·pudemos ouvir várias 
análises, da situación real en que se 
atopa a literatura de Guiné-Bissau, 
por parte de Vasco Cabral, Antó
nio Soares, Leopoldo Amado, Car
los Vaz, Respício Nunes, Odete 

Semedo e Francisco Conduto. Ca
da un deles ocupouse de diversas 
temáticas relacionadas coa obra 
criativa e a sua problemática que, 
na situación de Guiné-Bissau con 
só 20 anos de vida independente, 
téñense feito avances e extraordi
nários proxectos de loita contra a 
desculturalización e analfabetismo; 
herdanza do pasado colonial que 
ainda ten degradantes secuelas. 

Un estado 
con várias línguas 

Guiné-Bissau é un país que pola 
sua diversidade étnica, lingüística 

e relixiosa ten uns problemas moi 
específicos. Máis de unha dúcia 
de grupos étnicos que o asentan 
na xeografia guineana (2.000 qui
lómetros cadrados menor que a 
Galiza) teñen a sua própria língua 
e diversas formas dialectai . Se o 
portugués é o idioma oficial, o 
crioulo é a língua nacional, e, en 
moita formas de relación entran 
en conflito (ainda pasivo). A cla
ses populares falan mái o ciroulo 
do que o portugués, ainda que este 
segundo exceda a extra-muro . O 
portugué é a língua veicular que 
representa ao país en foro inter
nacionais e a que impón superar 
certas caréncias de comunicación 
que apresenta calquer ociedade 
confusamente biJíngüe. Neste en
tido, a língua portuguesa atópa e 
con outros inconvenientes: se de -
de Portugal non se proxecta un 
maior nivel de desenrolo e equilí
brio neste país tan falto de infraes
tru turas culturais e, prioritaria
mente, no ensino. 

Non se debe perder de vista que 
esta nación está encravada entre 
dous países francófonos, Senegal 
e Guiné Conakry, que gozan dun 
potencial económico e cultural 
"dinámico", e a língua francesa 
comeza a ter o seu peso en diver
sos núcleos de povoación frontei
riza de Guiné-Bissau. Sen sermos 
catastrofistas, é verdade que o 
portugués non vai ser desprazado 
ou asimilado polo francés ainda 
que lle falte apoio e cobertura por 
parte de Portugal que, nestes in
tres está prestando axuda a pro
xectos que os próprios guineanos 
demandan para que a língua por
tuguesa teña un verdadeiro prota
gonismo.+ 



Un folletin 
gal ego 

1A Bestal, 
de Xan de Masma 
"Narrativa de onte" é unha nova 
colección de editorial Galaxia. 
Con esta preténdese recuperar tex
tos narrativos do pasado. Textos 
do que se teñen notícia por histó
rias da literatura pero que cáseque 
ninguén coñece. Da colección 
compre louvar a bela maqueta e 
deseño, de M. Janeiro. O seu di
rector é Modesto Hermida, enca
rregado de facer a apresentación 
do primeiro texto -novela- re
cuperad o: ¡A 
bes ta!, de Xan 
de Masma (302 
páx.; comentá
rio lingüí tico 
de Carme Her
mida). 

A novela pu
blicou e, por 
entregas, na re
vista "Follas 
Novas", da Ha
bana, nos anos 
1899 e 1900, 
segundo infor
ma M. Hermi
da no prólogo. 
Orabén, a "no
ve 1 a" non se 
publica inteira, 
xa que non se 
econtraron os 
número da de-

Goza de 
todas as 
característi-
cas para 
ser 
incluída 
dentro 
dunha 
inexistente, 
e 
imposíbe, 
antoloxia 
do folletin 
galego. 

vandita revista nos que viu Jume o 
final do texto, e un presunto epílo
go do que dá conta Carvalho Ca
lero na sua Historia da literatura 
galega contemporánea. Epílogo 
que, como sinala M. Hermida, 
'seria ben coherente coa introduc
ción que coñecemos". Contodo, o 
leitor pode albiscar doadametne o 
final da hlstória narrada 

Mais, antes de nada, quen era Xan 

de Masma? Xesus Alonso Monte
ro, nun artigo publicado en 

trício Valentín Delgado Luaces. ' 

1970 en "Far:o~d~e11111111111¡r¡¡;iiliii'~ Vigo", 
e reco-

(Contradicións que non 
existen no plano social: 
léase o apartado IV do 
Manifesto Comunista e 

llido no · A. BBST.1\ \ 
vol u me 1 

· 

Lengua, 
literatura 
e socieda
de ·en Ga
l i e i a 
(1977), 
desvelou a 
identidade 
de quen se 
agachaba tras 
o seudónimo 
de Xan de 
Masma: Patrí
cio Valentín 
Sixto Delgado 
Luaces, nacido 
en Mondoñedo 
en 1850. Partici-
pou como com
batente carlista na 
terceira guerra de tal nome. Feito 
prisioneiro, foi encarcerado na ca
dea de Santo Antón, na Coruña. 
Emigrou a Cuba e colaborou na 
revista "Follas Novas" da capital 
caribeña. Morreu en 1900, supon
se que en Marzo. Modesto Hermi
da limítase a bordar sobre o artigo 
de Alonso Montero. Pensamos 
que pudo explicar algo máis. Por 
exemplo, existen máis colabora
cións de Patricio Delgado na cita
da revista, de que tratan? Que fa
cia o naso escritor na Habana, a 
que se dedicaba? A revista "Follas 
Novas'', que ideoloxia veiculaba, 
quen a dirixia? Quen eran os seus 
colaboradores?, etc. A noticia que 
sobre Xan de Masma dá o intro
ductor, é ben pobre. 

Se a notícia sobre o autor é pobre, 
a introdución á "novela" non se 
queda atrás. Esta vez limítase a 
bordar sobre o que dixera don Ri
cardo na sua Historia ... , engadin
do unha descrición sobre cada ca
pítulo. Ao final fai unhas conside
racións sobre a ideoloxia que deita 
a novela e as posíbeis contradi
cións ideolóxicas do cidadán Pa-

as palabras que Marx & 
Engels dedican ao "so
cialismo feudal " . No 
plano da contradición 
carlismo/galeguismo 
ou rexionalismo , un 
interesante estudo 
poderia ser feíto par
ti n do das conclu-
sións tiradas por F. 
Rodríguez en A 
evolución ideoló
xica de M. Curros 
Enriquez). 

Sobre a novela, 
de moi baixa ca
lidade, compri
ria dicer que 
máis do que un-

ha novela é un folletin. ¡A 
besta! goza de todas as característi
cas para ser incluída dentro dunha 
inexistente, e imposíbel, antoloxia 
do foUetin galego. A estrutura pro
funda da "novela" é dupla: por un
ha parte nárrase o que lle acontece 
a(s) vítimas(s) -Pepa, a protago
nista feminina e mais a sua fami
lia- e por outra a vida e milagres 
do desfacedor de entuertos, Pedro. 
Os personaxes son puros arqueti
pos. Refúsase toda calse de, estudo 
psicolóxico deles, divídese o mun
do en inocentes e culpábeis, a in
fortunada heroína debe salvagardar 
a sua virtude en todo momento, e 
cando está a pique de perdela - por 
violación-- é salvada por interven
ción Providencial (a maiúscula non 
é aleatória), as categorías de ben e 
de mal, de puro e de impuro nunca 
son cuestionadas, o autor intervén 
cando lle peta, dando os seus pon
tos de vista sociais e políticos sobre 
o presente. (Sobre isto último, com
pre non perder de vista que o texto 
diríxese aos galegos emigrados na 
illa de Cuba, non aos que quedan 
na "terra"). Pero o máis determi
nante para incluír ¡A besta! dentro 
do folletín, é que Xan de Masma 
dá, sen querelo moitas veces, a en-

tender que non fai literatura, senón 
que está a falar da vida, da vida 
verdadeira, e, sobretodo, que quer 
pór a sua pena ao servizo da arte e 
da virtude. Ou en palabras do pró
prio autor, que son todo un progra
ma: "Creo e creerei astra morrer, 
que a misión do que escribe pró pú
brico, é de xuntar o utile et dulce de 
Horacio, e de enseñar deleitando, e 
de facer canto ben se poda, e de le
var consolo á ialma do que sofre 
pra que teña forzas pra seguir so
frindo; e de azoutar o que está cheo 
e rico pra que teña caridade; unha e 
outra cousa non se poden cumprir 
sin mirar o ceo, sin precurar copiar 
ó pé da letra o Evanxelio de Xesu
cristo" (páx. 42). 

¡A besta!, como Maxina ... , de Mar
cial Valladares, non é unha novela, 
mais teñen un interese (e non etno
gráfico, ainda que poda ser intere
sante) que vai máis alá do puro es
tudo da língua -o que fai moi ben 
aquí Carme Hermida-: coñecer a 
nosa própria tradición e obrar en 
consecuéncia. Benvidas sexan, xa 
que logo , todas as edicións posí
beis de textos de onte. Quizá non 
nos deleiten, pero poden ensinar
nos moitas causas. • 

XGG 

Recuperación 
dun filósofo 
Discusións sobre 
a metafísica 
de Indalécio 
Armesto 

Discusións sobre a Metafísica ti
tula Armesto a sua obra de 1878 e 
que dedica ao seu sobriño Víctor 
S. Armesto. Ten interés na actua
lidade ese escrito? Para o reeditor 
e introdutor, J. L. Barreiro, si. Se 
nos atemos aos últimos debates da 

(continua na páxina seguinte) 

Case trescentas familias de Galicía saen para América dende o porto da Coruña, 
entre 1776 e 1780, coa misión de poboar as ferros máis inhóspitas da Patagonía. 
"Os máis pobres dos meus reinos", di el-Reí Carlos 111. Basilio Vilariño, piloto noiés, 
conta a dramática aventura cen anos despois, nunha noite feroz de auga e medos. 
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O primeiro 
de César Cunqueiro 
Beatum Corpus é o título da entrega 
narrativa deste mindoniense que 
anunciaba desde hai anos a saida da 
sua primeira novela. A obra está 
editada por Ir Indo e apreséntase coma 
"un camiño de iniciación que leva ao 
templo onde teñen lugar os mistérios 
da relixión do carpo. Desenvólvense 
as orxias sagradas baixo a guia das 
sacerdotisas da divindade na procura 
da supresión da distáncia, da 
restitución da esfera, da morte. O 
regreso ao Paraíso através da Galiza e 
da memória. Finalmente, Mondoñedo. 
E logo, o mar. O mesmo mar de 
atenienses e galegas". t 

Grial e 
Blanco Amor 
A última entrega da Grial é adicada 
prioritariamente a Blanco Amor, con 
artigas de Xavier Carro, Marcos 
V al cárcel e Clara Torres. O eixo central 
márcao unha interesante entrevista que 
Manuel Rodríguez lle fai a Guillermo 
de la Dehesa, conselleiro-delegado do 
Banco Pastor, completándose o volume 
con traballos de Roberto Blanco Valdés 
(Algunhas reflexións acerca dos 
partidos, a derrwcrácia e a derrwcrácia 
de partidos), Xulio Rios (China, unha 
longa marcha cara o capitalismo), 
Elixio Villaverde (A forxa dun rebelde 
con causa: Ramón Suárez Pica/lo) e 
Xoán Francisco Femández (É rrwnte o 
monte?)+ 

Un estudo sobre 
Manuel António 
Seguen a aparecer textos sobre o poeta 
de Rianxo, esquecido durante anos e 
reivindicacdo desde as vangardas 
literárias. Desta volta é Xosé L. 
Axeitos o que co título A poética de 
Manuel António, aborda un estudo 
crítico na colecGión de manuais de 
estudos Critério de Edicións do 
Cumio. "Unha reflexión basada nos 
textos metapoéticos do autor( ... ) 
O fragmentarismo adoita a ser normal 
nas poéticas de autor o que abriga a un 
labor de recollida e valoración de 
escritos marxinais" Axeitos non 
comparte a insisténcia da cótica anterior 
no rupturismo de Manuel António 
basado no manifesto Máis alá. t 

Galiza e Caries Riba 
Coincidindo coa celebración do 
congreso sobre poetas alófonos, 
Alonso Montero preparou para 
Galaxia unha completa e exaustiva 
edición sobre as relacións do poeta 
catalán co noso país, que inclue 
Cantares d' amor e Cantares d' amigo, 
os poemários escritos polo autor 
catalán en galego no ano 1911, e dos 
que que se tivo primeira notícia no 
1961 da man de X osé M! Al varez 
Blázquez. Ademais destes textos e 
diverso material fotográfico, inclúense 
contribucións feitas por escritores, 
profesores e críticos galegas sobre a 
figura e a obra de Caries Riba. + 
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(ven da páxina anterior) 
Semana de Filosofia da Aula Cas
telao, tamén. 

Barreiro anda a traballar xa hai 
moito tempo sobre o pensamento 
filosófico galego; tenlle dedicado 
especial atención ao home Indale
c i o Armesto, 1837-1890, e ás 
obras deste xomalista e filósofo. 
Un dos poucos filósofos sistemá
ticos de Galiza. Se no S. XIX Ar
mesto actou de provocador desde 
os xornais, a advogacia e a produ
ción filosófica, no XX recolle esta 
función Xoan Vicente Viqueira; 
un e outro desde liñas diferentes; 
os dous progresistas. Viqueira 
acabou no nacionalismo político; 
Armesto no democratismo repu
blicano. De un e outro ternos estu
dios acabados por homes da Aula 
Castelao: de Viqueira é pescuda
dor o profesor R. Regueira; de Ar
mes to o decano de Filosofía en 
Santiago, don X. Luis Barreiro. 

Cal é a temática metafísica de Inda
lecio Armesto? A convencional; 
unha introdución epistemolóxica, o 

Só os 
sonos nos 
farán libres 
Léalo 
de].]. Lauzon 
Nada mellor que a exploración 
ceibadora no universo da infáncia 
para torpedear e dinamitar a aco
modatícia liña de augas sobre a 
que asenta o universo dos adul
tos. Sempre soubo ísto o bon ci
ne , e non son poucos os exem
plos que amosan a certidume de 
tal aserto. En Léolo ollamos, mo
lestos nas nosas butacas, a odisea 
interior dun neno de poucos, in
determinados anos. E facémo]o 
através da observación interiori
zada dunha história desvastadora, 
descarnada e tráxica que, acom
pañada ppr certas doses de humor 
cruel, non nos alívia do desgarro 
íntimo que provoca en nós o o11ar 
impúdico dunha cámara coa que 
o quebequés Jean-Jacques lau
zon, penetra, disfarzado na pel do 
protagonista, no seu próprio pa
sado para provocar un axuste de 

... 

·= 

home, o mundo e Deus. De cada 
parte pode o leitor entreterse e acer
carse á reflexión de Armesto en diá
logo cos pensadores do seu tempo: 
Vacherot, Cousin, Proudhon e ou
tros hegelianos e schellinguianos: 
"O noso Armesto, escreben del en 
Buenos Aires, El Eco de Galicia, 
Nº 536, era un hegueliano da extre
ma esquerda, socialista ao Lasalle. 
Por iso fustigaba sen piedade a teo-

contas particular cos seus deaños 
íntimos. 

ria krausista, 
considerándoa 
unha égloga fi-
1 o sófic a inca
paz de resolver 
os problemas 
da socioloxia". 

A metafísica de Armesto 
é a convencional, unha 
introdución epistemolóxica, 

Este agnosti
cismo de Inda
lecio Armesto 
tiña que darse 
de fuciños coa 
autoridade 
episcopal que 

o home, 
o mundo e Deus. 

Armesto dedica 
na sua Metafí-
sica atención ao problema de Deus. 
Da unha solución característica de 
certo sector ilustrado: "Deus é ab
soluto e necesário en canto é a su
prema Perfección, o Ser verdadei
ro, eterno, inmutábel, independente 
do tempo e do espacio, e como tal, 
a esencia mesma do Ser infinito 
que chamamos Cosmos." 

O introdutor resume asi o pensa
mento de Armesto: "O Ser perfec
to, precisamente por selo, é nece
sário e absoluto, pero non é real. 
Deus é, pero non existe, porque 
en canto Ideal, como a mesma pa
labra indica, exclue toda realida
de. O perfecto non pode existir 
pola sinxela razón de que o ideal 
non pode ser real" (p. 22) 

Léolo é un rapaz franco-canadia
no que habita nun bairro miseren-

controlaba o 
ensino durante 
a Restauración. 

Payá y Rico, cardeal-arzobispo de 
Santiago, emitiu unha valoración 
condenatória da Metafísica de Ar-
mesto: 

"Por conter doutrinas contrárias 
ao dogma católico e ao Ensino da 
lgrexa Católica e apostólica Ro
mana ... condenámola do modo e 
forma que esta (a lgrexa) condena 
os libros de doutrina perversa; 
proibimos a expedición, retención 
e leitura de semellante folleto, e 
impoñemos aos contraventores as 
correspondentes censuras canóni
cas". (1878) 

Se Armesto se move nas coorde
nadas filosóficas dos devanditos 
autores, el sempre mantivo a sua 

to e desarraigado de Montreal. A 
sua familia é moi singular. Seu pai 
é un home destruído polo traballo 
e pola gula que ere que a saúde fa
miliar só "flo-
rece no cagar". 
Por iso, no 
exercício máxi
mo do seu po
der, abriga a 
todos a unha 
sorte de euca
ristia escatoló
x ic a pola que 
todos os mem
bros do clan te
rán que tomar 
laxantes, como 
se do corpo de 
Cristo se trata
se. Seu irmán 
Fernand é un 
oligofrénico 
que para supe
rar o medo que 
o aprisiona de
dica a sua exis
tén c i a a con-
verter o seu 

Léolo 
construirá 
o seu 
valado 
defensivo 
a meio da 
criación 
dun 
mundo 
interior 
onde a 
imaxinación 
se eleva 
como a 
trinche ira 
máis 
querida. 

corpo nunha montaña informe de 
músculos para ceibarse do pánico 
que habita no seu interior. As suas 
irmás son enfermas mentais, in
quilinas condenadas aos psiquiá
tricos. Seu avó, que se excita can-
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Carme Hermida 

orixinalidade, cerro ecleticismo, 
unha independéncia de pensamen
to e vida en conflito coa social da 
sua época. Como Curros gañouse 
a enemistade coa xerarquia ecle
siástica, como Leiras Pulpeiro , 
1854-1912, tivo un enterro civil 
clamoroso ... Era a reacción ante os. 
cavernícolas bispos da época, moi 
igualados no postfranquismo polo 
burgalés Temiño ( +) ou o valen
ciano Gea Escolano. 

Non tema o leitor enfrontarse coas 
"Discusións de Metafísica" de In
dalecio Armesto, porque son con
versas co sobriño adolescente, fá
ceis de seguer inda hoxe e aptas 
para iniciar leituras filosóficas tan 
convenientes ao desenvolvemtnto 
menta] dos seres humanos. Para 
que o pensamento filosófico gale
go avance cómpren tanto leitores 
como pensadores. + 

FRANCISCO CARBALLO 

Armesto, lndalecio, Discusiones sobre la 
Metafísica, int. e notas de Xosé Luis Barrei
ro, Universidade de Santiago de Compostela, 
Santiago, 1993, pp. 352 + 45 +apéndices. 

do unha fermosa viciña lle corta 
as uñas dos pes coa boca, será pa
ra Léolo o máximo inirnigo, pois 
considérao o máximo responsábe1 
de toda a desfeita da familia e das 
suas taras xenéticas. Só a nai re
presenta o refúxio e a forza; unha 
nai dócil e forte coma un barco 
que navega sobre o océano enfer
mo dun universo no que Léo1o se 
nega a integrarse ... Ese universo, 
ese mundo sórdido e miserábel 
presidido pola tolémia é o grande 
inimigo de Léolo e contra el, con
tra o seu poder e a sua presenza, 
intentará loitar. Léolo buscará as 
suas armas e construirá o seu va
lado defensivo a meio da criación 
dun mundo interior onde a irnaxi
nación se eleva como trincheira 
máis querida, como o recuncho de 
liberdade plena para fuxir da an
gúria e da autodestrución. É o rei
no da fantasía o que decora o seu 
bunker de seguridade. A fanta ia, 
a irrealidade, o soño, a con tru
ción dun mundo inventado que, 
grácias ao poder da palabra que 
a diário e crebe nun cademo ali
mentado polas noites de vixília, 
condúceno á procura dunha nova 
vida, dunha nova história persoal 
(inventada) que o afaste do cená
rio in-humano e despiadado no 

(continua na páxina segulnte) 
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(ven da páxina anterior) 

que vive. E esa búsqueda, esa 
epopeia heroica tenra e amarga ao 
tempo, lévao a construir novas 
paisaxes de luz e sol e a percorrer 
coa imaxinación un novo territó
rio ceibador que o alonxe da toJé
mia e da morte. 

Porquesoño 
eu non o estou 
Porque soña mundos e cría uni
versos, porque formula desexos e 
imaxina amores, porque escrebe 
palabras e inventa a sua própria 
orixe e o seu pasado (cria un no
me, inventa un país (Sicilia) e 
mesmo fabrica a sua orixe que 
procede dun tomate) Léolo non 
está tolo. Por iso, teimuda deses
peradamente berra e autoprocalma 
con paixón que "porque soño eu 
non estou ... tolo". E así, nese peri
plo interior cheo de soños e de 
amorosa e necesária relación co 
mundo irreal, Léolo aférrase á 
cordura e loita contra a náusea, a 
dor e a miséria moral do mundo 
no que habita. Só os soños o farán 
libre, ó o reino da fantasía impe
dirá que sexa atrapado pola tolé
mia e a traxédia de todos. 

No meio <leste contexto -a fuxi
da das poutas da realidade, desde 
a que Léolo oficia entre o delibe
rado autismo e a lucidez máis re
flexiva- articula Lauzon unha 
narración anti-convencional, chea 
dun premeditado barroquismo e 
dotada de fortes componentes de 
i:_uptura da gramática tradicional. 
E un discurso que, apesar dos 
múltiples saltos espácio-temporais 
que dá entre o pasado e o presen
te, entre o soñado e o real, ende
xamais perde a coeréncia interna e 
a capacidade para criar imaxes in
sólitas, a médio camiño entre o 
univer o felliniano (o barroquis
mo e a construción cuase-escato-
16 x ica dos tipos humanos) e o 
submundo que xa olláramos en 
"Delicate en'. E te elementos, a 
xustapo ición caleido cópica dos 
me mos e a sua própria e racional 

trabazón interna, informan de que 
nos atopamos en presenza dun ci
neasta insólito, dun criador que 
fuxe da norma, poderoso e sólido, 
que bucea con paixón e entusias
mo nas fontes máis dispares. A 
mellor proba disto é a selección 
que Lauzon fai da banda sonora 
onde, con versatilidade e convic
ción integra de xeito perfeito as 
voces de Gilbert Bécaud e Tom 
Waits, dos Rolling Stones e a mú
sica árabe e tibetana ou a "Misa 
crioula" de Ariel Ramírez. 

Léolo gañou a SEMINCI de Va
lladolid na sua edición de 1992. t 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Tele 5 virá 
que bon 
te fará 
No presente e pouco entusiasta 
panorma televisivo non deixa de 
resultar bastante certo aquel <lito 
de "alguén virá que bon te fará", 
perferíbel ao máis carca de que 
calquer tempo pasado foi mellor, 
o que ademais é incerto. 

Sen embargo o primeiro deses 
asertos cúmprese en non poucos 
casos. E o que aqui traemos a con
to é o de certos comentaristas de
portivos, aos que un situaba nunha 
merecida picota, por pesados, de
sinformados ou ambas as duas vir
tudes simultáneas, e aos que un 
agora recorda case con morriña 
<liante da "troupe" variopinta e ca
se que inversosímel, destinada por 
Tele 5 a dar conta, entre anúncio e 
anúnico, das corrarias de Indurain 
e os seus "inseguidores'', que aca
barán eles por dicer. Vista e ouvi
da a zarabanda montada por estes 

BE~TAIHE@ 
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 

FA! O TEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU Enviar á BEL T AINE Desexo recibir gratuaitamente o catálogo 

1 indivíduos, case lle desexaba un 
un percance inócuo ao navarro, só 
por ver que facian os da escanda
losa canle de retirarse o corredor 
navarro sobre o que teñen centra
dos todos os seus comentários. 

Despois de várias retransmisións 
futbolísticas, xeralmente de escasa 
importáncia, o 
que non impe-
día que os co
mentaristas re
saltasen a cada 
pouco as exce
léncias retrans
rnisoras da sua 
canle, esta é un 
dos eventos de
portivos de 
rnáis entidade 
até agora emi

Xa vemos 
o que nos 
pode 
esperar de 
accederen 
as 
privadas a 
certas 

tido por unha retrans
cadea privada, misións 
pola sua vanta- d 
xosa relación eportivas. 
con outra po-
derosa cadea italiana da que é fi
lial, dito sexa de paso. Pero xa ve
mos o que nos pode esperar de 
proliferar a fórmula e de acceder 
"as privadas" a estas retransmi-
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sións. Esta "magnifica equipa de 
profisionais", que dirían eles coa 
sua modéstia tan habitual nos que 
menos merecen os elóxios, co
mandados por un crispado locutor 
que se fai chamar ridículamente 
"jota" polos seus compañeiros, fai 
bons a outros que os precederon 
en lides semellantes. 

Asi o lonxano (e falecido) Anto
lín García seria un prémio nacio
nal de poesía ao lado <lestes epí
gonos. A el xa o empezara a facer 
bon o seu sucesor Ángel Mª de 
Pablos, espécie de campión da 
pesadez no comentário ciclístico
paisaxístico. Mesmo fan estes de 
Tele 5 que lembremos como me
nos desastroso a Tério Carrera, 
anterior cronista da "ronda tran
salpina", e os seus italianismos 
baratos cos que adornaba un gale
go máis ben precário. Os locuto
res de agora, un deles recén che
gado dos comentários boxísticos, 
tamén se apontan á italianización 
pasaxeira, polo visto difícil de 
evitar, e substituen os comentá
rios paisaxísticos e históricos na 
liña ministério de Turismo de De 
Pablos, polos comentários lauda
tórios sobre a própria profisiona
lidade e o despregamento "sen 
par" de meios efectuado pola sua 
canle. Diante do que, é claro, pre
ferimos un comentário tipo "por 
las llanuras que engrandecieron al 
Cid , por estas tierras recias de 
gentes recias, va escapado Pepe 
Recio" (é un dicer), que outro do 
teor de "vai escapado mengano, 
fíxense no seu esforzo, que pri
meiro plano, que magnífico traba-
110 do cámara, e pasarnos ao 
anúncio do compresor". E despois 
sai esa patética damisela de voz 
augardentosa perguntándonos se 
nos gasta o compresor, misterioso 
aparello do que ainda non nos in
teiramos moi ben da sua función, 
ainda que seguro que cando o Gi
ro teña rematado lembraremos 
máis á pobre muller que a Indu
rain, Bugno ou Topolillo, ou co
mo se escreba. t 

G. VILAS 
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Alexandre 
F inisterre, 
poeta e editor 
esquecido 
Exiliado en México case trinta 
anos, amigo de León Felipe e 
inventor do futbolin 

• ·ANTON CAPELÁN 

"Antólogos, historiadores, arqueólogos, 
coleccionistas ... ¡el que decide es el 

Viento!". 
León Felipe 

Cando a finais dos anos sesenta 
xogabamos afanosamente horas e 
horas nas tardes dos domingos no 
único futbolín que había na aldea, 
estabamos ben lonxe de supoñer 
que, trinta anos antes, o inventara 
un poeta galega de apenas 18 anos 
para que se entretivesen os solda
dos republicanos mutilados. Ago
ra, despois de ler a súa antoloxía 
poética Cantos rodados, xa non 
nos estraña que Alexandre Finiste
rre, que tal era o afortunado inven
tor, siga senda ignorado polos ca
tivos que entran decote nas salas 
de xogos das cidades, pero tennos 
que causar unha profunda carraxe 
que nos suplementos culturais dos 
xornais da burguesía de Galicia 
nin sequera se fale desta obra pu
blicada en 1992 pala editorial Li
bertarias cun extenso prólogo de 
Andrés Sorel. Mentres o propio 
Alexandre Finisterre non se decida 
~ escribir a súa biografía,tan rica 
en peripecias, haberá que acudir 
necesariamente ao perfil l?iográfi
co contido nas páxinas liminares 
de Sorel, das que as presentes liñas 
non son, nalgún apartado concreto, 
máis que unha breve e pálida sín
tese, pois Alexandre Finisterre, a 
pesar de ser un dos grandes edito
res do exilio republicano en Méxi
co, permanece sumido no máis ab
soluto dos esquecementos. 

Por outra parte, aínda que este es
critor non chegase a América ao 
rematar a Guerra Civil, o seu exi
lio político non pode illarse sen 
máis do das outras personalidades 
galegas ben merecedoras de mo
nografías individuais. Non debe
mos esquecer que a mediados do 
ano 1956· desde as páxinas da re
vista Galicia Emigrante, con moti
vo dunha fermosa semblanza de 
Otero Espasandín, Luís Seoane ad
vertía que alguén tería que facer a 
historia dos desterrados galegas de 
todas as épocas, centrándose, so
bre todo, nos séculas XIX e XX. 
Unha empresa que, case corenta 
anos despois, aínda non se levou a 
cabo, mentres se asiste impasible 
desde os medios de comunicación 
ao proceso de enmascaramento do 
pasado político do actual Presiden
te da Xunta, que mesmo pretende 
dar leccións de democracia aos ve
llos antifranquistas. 

Notas biográficas 
necesarias 
Alexandre Campos Ramírez na
ceu o 6 de maio de 1919 en Fiste
rra, de aí que a mediados dos anos 

corenta adopte o pseudónimo lite
rario de Alexandre Finisterre. 
Despois de facer os primeiros es
tudios na Coruña, trasládase a 
Madrid, onde vai editar con Rafa
el Sánchez Ortega tres números da 
revista Paso a la Juventud nos 
meses de xuño e xullo de 1936. 
No mes de outubro dese ano cola
borou xa na organización do reci
tal de León Felipe, episodio que 
determinaría o nacemento dunha 
profunda amizade entre os dous, 
desenvolta, sobre todo, no exilio 
en México. 

"En noviembre -dinos Andrés 
Sorel- Alexandre , herido, es 
llevado a Valencia, trasladán
dose desde aquí al Hospital de 
Sangre de la Colonia Puig en 
Montserrat. En su convalecen
cia funda una escuela para re
fugiados hijos de combatien
tes que administra la Generali
tat. Para los mutilados crea el 
"fútbol de mesa", o "futbo
lín", que desarrollaría después 
en Guatemala. La editorial 
Uguina de Madrid ha sacado 
ya la primera dición, en 1936 
de sus "Cantos Quintos'', y en 
1937, Monistrol de Barcelona 
le publica "Seis danzas catala
nas". En septiembre del 37 se 
encuentra en Barcelona con 
León Felipe y su esposa Berta. 
Alexandre les sigue a Francia. 
Al terminar la guerra civil, y a 
instancias de su familia, regre
sa a Galicia. Es detenido en El 
Ferrol, y tras pasar 4 meses en 
el calabozo, será enviado a 
Marruecos, donde permanece
rá 4 años" (1 ). 

Despois dun intento frustrado en 
1946, dá cruzado a fronteira fran
cesa en 194 7 e entra en contacto 
con núcleos de exiliados republi
canos. Así, convértese en redac
tor-xefe de L' Espagne, publica
ción bilingüe dirixida por Ricardo 
Gasset, antigo director de El Im
parcial de Madrid. 

A finais dos anos corenta, estudia 
Filosofía e Letras en París e Roma, 
ao tempo que adquire coñecemen
tos en artes gráficas en varias cida
des europeas, o que lle vai permitir 
uns anos despois dedicarse integra
m en te á actividade editorial en 
América. A súa enorme curiosida
de intelectual lévao nos anos 1950 
e 1951 a facer viaxes polos países 
do Extremo Oriente. Na primavera 
de 1949 a Compañía do Gran Ba
llet de Montecarlo, no que figuraba 
a bailarina Tamara Toumanova, es
trea o seu drama ballet Del Amor y 
de la Muerte, posteriormente re
presentado en París e Londres. Ao 
mesmo tempo colabora en varias 
publicacións francesas como críti
co de teatro e de ballet. 

Alexandre Finisterre co director da Académia Mexicana, Francisco Monterde, nun acto de homenaxe recibido polo editor 
galega o 24 de Outubro do 1966. 

En 1951 fai unha xira por Latinoa
mérica e funda en Quito, en febrei
ro de 1952, a revista Ecuador 012 O' 
O" Revista de Poesía Universal, 
na que edita e divulga a obra de 
moitos poetas americanos e espa
ñois do exilio. Pouco despois es
tablécese en Guatemala, onde per
fecciona o futbolín cunha fábrica 
de xoguetes con outros parentes, 
pero, a comezos de 1956, a raíz do 
golpe militar do coronel Castillo 
Armas, alentado polos EEUU, é 
detido, e as autoridades pretenden 
deportalo a España. Consegue fu
xir a Panamá, onde volve a sufrir 
outra detención antes de estable
cerse definitivamente en México. 
Na capital federal crea a empresa 
"Gráficas Menhir S.A." e funda a 

'Cando xogaba 
nas tardes dos 
domingos no 
futbolín da 
aldea, estaba 
lonxe de 
supoñer que 
trinta anos antes 
o inventara un 
poeta galega de 
apenas 18 anos'. 

editorial Finisterre, q;>a que des
prega unha importante actividade 
cultural, que verá recoñecida coas 
diversas homenaxes que recibe de 
asociacións de escritores e institu
cións culturais de México. 

En 1957 regresa a Europa e visita 
Inglaterra, Francia, Holanda, Bél
xica e Suíza, dando unha serie de 
conferencias. O percorrido por 
Galicia permítelle facer acopio de 
volumes de poesía galega para 
confeccionar a extensa escolma 
Poesía de Galicia. 

Fundou así mesmo o Ateneo de 
Galicia en México, no que desem
peñou as funcións de secretario, 
encargándose de pronunciar confe
rencias sobre literatura galega con
temporánea. Digamos que o Ate
neo de Galicia en México era pre
sidido polo tamén exiliado galega 
Amancio Bolaño e Isla. En Bue
nos Aires gravou dous programas 
sobre a lingua galega para seren 
emitidos pola Radio Universidad 
Nacional de México, nos que in
cluía as voces de Suárez Picallo, 
Rodolfo Prada, Julieta Gómez Paz, 
Fritz Krüger e Alvarez Gallego. 

O 22 de outubro de 1966, Alexan
dre Finisterre recibe un importan
te banquete por parte de escrito
res, críticos, artistas e profesores 
universitarios mexicanos e espa
ñois, entre os que estaban León 
Felipe, Juan Rulfo, Salvador No
vo, Juan Rejano, Manuel Andújar, 
Arturo Souto, Antoniorrobles, Al
varo de Albornoz, Demetrio Agui
lera Malta ... O motivo concreto 
desta homenaxe fara a viaxe que 

ía facer a Francia para crear en 
París unha editorial bilingüe que 
se encargase de divulgar as obra 
dos autores hispanoamericano 

A finais de ano 1966, Alexandre 
Finisterre inicia a colección de en
saios "Perspectivas e pañola '', na 
que verán a luz ata principio dos 
setenta textos de intelectuais exilia
dos, como Juan Maricha1, Franci -
co Ayala, Américo Ca tro, pero ta
mén volumes de defensa do réxime 
republicano como Ni caudillo, ni 
rey: República de Femando Vale
ra, o derradeiro Presidente do Go
berno da República no exilio. 

Desde esta perspectiva de fideli
dade á tradición republicana espa
ñola debemos entender tamén que 
en agosto de 1977 Alexandre Fi
nisterre publicase en Mexico a 
edición facsímile da importantísi
ma revista· do exilio España Pere
grina, que <lera á luz en 1940 nesa 
mesma cidade a Junta de Cultura 
Española, presidida por Bergamín, 
Josep Carner e Juan Larrea. Cun 
prólogo de Ramón Xirau e un epí
logo de Juan Larrea, o volume 
comprende os nove números pu
blicados entre febreiro e outubro 
de 1940 e o número 10, que per
manecía inédito por carencia de 
medios económicos para ser edita
do a mediados de 1941. Para dar
mos unha Iixeira idea da impor
tancia literaria e ideolóxica desta 
revista do exilio, ben estudiada 
por Francisco Caudet (2) , ahonda 
con dicir que nos seus números 
inclúe poesías de Larca, Emilio 
Prados, Cernuda, León Felipe, 
Neruda, Paul Eluard ... 



A finais de 1975 regresa a España 
e resulta detido en Ourense: 

"María Zambrano le escribe 
felicitándole por las declara
ciones que realiza al ser puesto 
en libertad, y que muestran, 
entre otras cosas, el humor que 
siempre acompaña a Alexan
dre Finisterre. Terminaba éste 
preguntándose quién indultaría 
a quien le había indultado" (3). 

Como presidente da Fundación In
ternacional León Felipe, desde 
1989 fai entrega do "Premio León 
Felipe1' a aquetas persoas que se 
destacaron na defensa dos valores 
cívicos, como Antonio Gala 
(1989), as Nais da Plaza de Mayo 
(1990), Fernando Salas (1991) e 
Ignacio Ellacuría e demais xesuítas 
asasinados en El Salvador (1992). 

Na actualidade, vive en El Esco
rial e segue atentamente a evolu
ción da política española, como se 
evidencia nas espléndidas sátiras 
política sobre a renuncias da dé
cada socialista que recompila na 
escolma Cantos rodados. 

Cantos rodados, 
unha exten a antoloxía 
Alexandre Finisterre comeza a pu
blicación da súa produción poéti
ca en 1936 coa obra Cantos Quin
tos, de xeito que as súas angueiras 
editoriai van ir sempre acompa
ñadas da actividade poética, pois 
constitúe unha dimensión clave da 
súa figura intelectual. En 1945 el 
mesmo encárgase de editar en 
Madrid Cantos Esclavos. Versos 

de buen y mal humor, nada apre
ciado por un arqueólogo da litera
tura como era Couceiro Freijomil. 
Cinco anos máis tarde a editorial 
Danesi de Roma publícalle a súa 
primeira obra importante, Cantos 
Rodados, ilustrado con tres grava
dos que Pablo Picasso fixo expre
samente para este poemario. Xa 
instalado en México, en 1956 dá 
ao público 18 de Julio, que consti
túe unha "Oración del excomba
tiente en el vigésimo aniversario". 
Trátase dunha mostra da sátira po
lítica descarnada que seguirá cul
tivando en Coplas de mal decir, 
plegarias y flornabos del tiempo y 
el espacio (i777) e en La peste 
que no cesa (1983). Un lugar á 
parte ocúpao a obra Raíl (1969), 
na que Alexandre Finisterre se 
acolle á tradición poética do letris
mo e a poesía concreta pala aten
ción que presta á disposición dos 
versos na páxina en branca e mes
mo á tipografía. 

Como estas liñas non están desti
nadas á análise textual da poesía 
en castelán do escritor de Fisterra, 
senón a chamar a atención sobre o 
grave esquecemento que padece 
en Galicia ese intelectual republi
cano, abondará con dicirrnos que 
na escolma Cantos Rodados o 
lector pode enfrontarse ás diferen
tes liñas poéticas por el cultiva
das. A parte dunha selección de 
oito poemas en francés no final do 
volume, nesta antoloxía aparecen 
ben representados desde poemas 
líricos tradicionais, ata textos máis 
ou menos vangardistas nos que é 
doado observar a influencia dos 
caligramas cubistas e demais es-

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

O amigo de León Felipe 
Xa deixamos indicado o importan
te labor de divulgación da poesía 
que leva a cabo Alexandre Finiste
rre a través da súa revista Ecuador 
02 O' O" de aí que en 1982 reci
biese na capital mexicana unha 
homenaxe de escritores ao cum
prirese o tr"inta aniversario da fun
dación desta Revista de Poesía 
U ni versal. Para decatármonos do 
papel desempeñado no exilio por 
este editor, cómpre advertir que 
deu á luz en México textos de Er
ne to Cardenal, Max Aub, Ernes
tina de Champourcin, Juan Reja
no, Emilio Prado , Moreno Villa, 
M~ Tere a León, entre outros moi
tos autore españois e americanos. 

Pero Alexandre Finisterre é, so
bre todo, o amigo, albacea litera
rio e o editor da obra do seu ad
mirado León Felipe. Na "Colec
ción León Felipe" deu a coñecer 
trinta e pico volumes, entre os 
que figuran as obras orixinais do 
poeta de Tábara, as súas tradu
cións e paráfrases, así como al
gúns ensaios sobre a vida e a obra 
deste escritor exiliado. A partir da 
marte de León Felipe en 1968 
Alexandre Finisterre, que fara ca
lificado por el de "emperador edi
torial de la poesía'', converterase 
nun infatigable divulgador da súa 
obra. Parecía como se canto máis 
se empeñaba a censura franquista 
en obstaculizar a divulgación da . 
obra do autor de Versos y oracio- · 
nes del caminante en España, 
tanto máis teimaba o editor gale
ga en reivindicar a súa figura. 
Deste xeito, participa nas home
naxes a León Felipe que lle ren
den varios intelectuais en Roma 
(1970), París (1973) e México 
(1974). Para esta última homena
xe, Alexandre Finisterre nomeara 
como representante en España a 
Celso Emilio Ferreiro, que acudiu 
a México no mes de abril en 
compaña de Méndez Ferrín e Mª 

Xosé Queizán. Por outra parte, 
débese reparar no feito de que a 
Alexandre Finisterre corresponde 
tamén a selección de textos dos 
volumes de León Felipe Antolo
gía poética e Prosas, que publi
cou en 1981 Alianza Editorial. 

Baixo o rubro Ecuador 0 2 O' 
O", en 1959 Alexandre Finiste
rre publica a extensa escolma 
Poesía de Galicia, que hai que 
pór en relación con outros volu
mes antoloxizados por el, como 
Poesía de Ecuador (1952), Poe
s{a de Guatemala (1953) e Poe
sía en México (1957,2ª ed.1959). 
Este volume trátase dunha moi 
ampla antoloxía de case cen au
tores galegos do século XX de 
expresión galega e castelá, pre
sentados por orde alfabética. A 
escolma ábrese cunha longa in
trodución, na que Alexandre Fi
nisterre dá canta da súa concep
ción da poesía, en especial no es
clarecedor "credo" final. 

Polo que respecta ao seu labor de 
editor de obras de autores gale
gas, merece terse en canta tamén 
o feito de que en 1962 edita a se
,gunda edición das Farsas de 
Eduardo Blanco Amor, agora co 
título de La verdad vestida, y 
otras farsas. 

Un lugar especial dentro da súa 
actividade editorial . ocúpao, sen 
dúbida, o único volume editado 
en 1967 de Compostela. Revista 
de Galicia, que consta de nada 
menos que 907 páxinas, unha 
boa· evidencia de que non respon
de cabalmente ao formato típico 
das publicacións literarias de ca
rácter periódico. Así, á beira de 
artigas breves podemos rexistrar 
a reprodución de libros enteiros, 
como Cantares gallegos de Ro
salía de Castro, Macías de Larra 
e a Colección de estampas que 

colas que afonden as súas raíces 
neste ismo, e extensos poemas cí
vicos que non son alleos ao ma
xisterio do seu admirado León Fe-
1 i pe, así como aceiradas sátiras 
políticas e literarias. Pero domi
nando toda a creación poética de 
Alexandre Finisterre están un hu
mor desmitificador e un constante 
xogo e manipulación do signo lin
güístico, particularmente percepti
ble na serie de poemas satíricos da 
década socialista con que se abre 
Cantos Rodados. O texto titulado 
"Felipillo" constitúe un bo exem
plo desta faceta da súa poesía: 

Feli pillo: 
Fet Ji pillo 
Feli putsch-Suresnes pillo 
Feli fliks/malesas pillo: 
Feli shaffs/filesas pillo: 
Feli cinisneros pillo: 
Feli shori-guerras pillo: 
Feli three-solanas pillo: 
Feli gal/corcueras pillo: 
Feli renf/valverdes pillo: 
Feli caraTuras pillo: 
Feli putifules pillo: 
Feli solchagazos pillo: 
Feli willy-olleros pillo: 
Feli timo/timesports
rub/ibercorps pillo: 

Feli Flic-Mordazas: 
Felipillo 
falso y pillo. 

¡Malage 
Felipillaje! 

Feli felino 
canino: 

Feli felón 
Guemicabrón. ( 4) 

A ninguén se lle oculta que, precisa
mente, é a insolencia da sátira polí
tica, tan orfa en Galicia desde a 
morte de Celso Emilio Ferreiro, o 
que determina que non merecese ata 
o de agora a atención dos comenta
ristas que frecuentan os suplemen
tos culturais dos xornais de Galicia. 

Verdadeiramente, para o que non 
serve a escolma editada a finais 
do ano pasado por Libertarias é 
para termos unha imaxe cabal da 
evolución da poesía de Alexandre 
Finisterre porque non ordena as 
composicións con criterios crono
lóxicos, senón por afinidades te
máticas. Parece como se o poeta 
de Fisterra tamén crese nas pala
bras prologais de León Felipe á 
Nueva antología rota (1974), nas 
que afirmaba que as antoloxías ta
mén as facía o vento.+ 

(1) SOREL, Andrés: "Prólogo" en FINIS
TERRE, Alexand.re: Cantos rodados, Li
bertarias/Prodhufi, Madrid, 1992, pp. 8-9. 
Achanse tamén moitos datos biográficos 
de Alexandre Finisterre na semblanza 
que Francisco Monterde , Director da 
Academia Mexicana, lle fai ao escritor 
galego con ocasión da homenaxe do 22 
de outubro de 1966; este texto foi incluí
do polo propio Finisterre en Composte
la.Revista de Galicia 

(2) CAUDET, Francisco: Cultura y exi
lio. La revista " E spaña Peregrina" 
(1940), Femando Torres, Valencia, 1976. 

(3) SOREL, Andrés: "Art. cit.", p.13. 

(4) FINISTERRE, Alexandre: Op. cit., 
p.50. 

. "" 

Antoniorrobles, León Felipe e Alexandre Finisterre na presentación do libro 
do primeiro El refugiado Centauro Flores. 

representan los principales pa
sos, hechos y prodigios del Beato 
Fray Sebastián de Aparicio (1) . 
Entre outros textos interesantes 
incluídos hai que citar a primeira 
versión castelá da Ode Marítima 
de Alvaro de Campos, feita polo 
poeta mexicano Francisco Cer
vantes. Este poema de Pessoa le
va un epílogo do poeta colombia
no Alvaro Mutis e un prólogo de 
Newton Freitas, o escritor brasi
leiro que colaboraba asiduamente 
en portugués na revista de Luís 
Seoane, Arturo Cuadrado e Lo
renzo Varela Correo Literario, 
na que podemos ler unha fermo
s a semblanza de Castelao en 
Buenos Aires cando estaba ulti
mando Os vellos non deben de 
namorarse. Aparecen tamén en
saios como "Rosalía de Castro" 
de Luisa Carnés, "Notas ao Dic
cionario Enciclopédico Gallego
Castellano, de don Eladio Rodrí
guez González" de Florencia 
Delgado Gurriarán , "La dulzura 
de vivir" do recentemente faleci
do Bal y Gay, así como textos 
sobre Julio Camba, W. Fernán
dez Flórez, os artistas galegos 
exiliados Uxío e Arturo Souto ... 

Moi probablemente debeu ser o pa
pel de editor destas obras o que 
motivase que, o 17 de Nadal de 

1967, Fernández del Riego, Ferro 
Couselo e Alvaro Cunqueiro o pro
puxesen como membro correspon
dente da Real Academia Galega, 
que o nomea tres días máis tarde. 

En 1977 Alexandre Finistre cola
borou co editor basca Leopoldo 
Zugaza na reprodución facsímile 
da revista Galeuzca, que os na
cionalistas republicanos das tres 
nacións ibéricas deran á luz en 
Bu en os Aires entre agosto de 
1945 e xullo de 1946. 

Na súa ·monografía A literatura 
galega do exilio D. Ramón Martí
nez López declara que Alexandre 
Finisterre participara con compo
sicións en galega nos números da 
revista Paso a la Juventud. Pola 
súa parte, Andrés Sorel advirte . 
que o editor fisterrán ten dous po
emarios inéditos en galego, "pero 
su autor no quiere publicarlos 
hasta no someterlos a una reví- . 
sión después de una apropiada 
estadía en Galicia"(2). + 

(1) O ano pasado o Consello da Cultura 
Galega editou A vida do Beato Aparicio 
nas "Estampas" de Pietro Bombelli 
(1789), pero Filgueira Valverde, nas pá
xinas introdutorias, non menciona que 
xa fora publicado nesta singular "revis
ta" de Alexandre Finisterre. 
(2) SOREL, Andrés: "Art. cit.", p.43. . •...................................................................................................••...................................• 

A NOSA TERRA 25 
Nº 572 -3 DE XUÑO DE 1993 

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 norma
lización cultural, lingüística e 
politica do país. 
-Epílogo útil e bibliografia. 

O libro impresciridibl~ . para 
acercarse e coñecer 

a fondo a obra-do· autor de 
A esmorga; __ 

EDICIÓNS DO CUMIO .S.A: 
Travesía de Vigo, 1 56· ~ l 2 D 

Telf. (986) ''.?5 07'67 
VIGO . 
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· felefóno (986) 70 93 40 
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O trinque 

Se hai unha canción famosa de 
Van Morrison é "Gloria" (1964, 
que case popularizou máis 
Pani Smith ca o próprio autor). 
No último disco do irlandés, 
Too long in exile (Demasiado 
tempo no exílio), interprétaa 
co John Lee Hooker. O álbum 
ten ademais abundante jazz 

Convocatórias 

Valdearte 93 
O Concello do Barco convoca un se
gundo Encontro de pintores do 20 ao 
29 de Xuño. Para increberse hai que 
mandar unha solicitude acompañada 
dun curriculum á Casa da Cultura do 
Barco. 32300 O Barco. (988) 32 00 
53, antes do 15 de Xuño. O Concello 
do Barco correrá cos gastos e manu
tención de 20 solicitantes. Os partici
pantes no encontro comprometeuse a 
pintar ao aire libre temas relacionados 
coa paisaxe urbana do Barco, en cal
quer técnica. Coas obras realizadas o 
Concello montará unha exposición do 
1 ao 14 de Setembro deste ano, na que 
se porán á venda as obras eleitas polos 
participantes. O Concello quedará con 
unha obra de cada pintor para os fun
dos do futuro museu municipal. 

I Prémio Nacional de 
Xornalismo 
sobre Ecoloxia 
A Asociación Cultural Penas de Ro
das, de Gaioso (Outeiro de Rei. Lugo), 
convoca o I Prémio Nacional de Xor
nalismo Sobre Ecoloxia, ao que poden 
participar todas as persoas que publi
quen os seus traballos, en galego ou 
castellano, en xornais ou revistas do 
Estado español. Os artigos hanse refe
rir a temas vencellados á ecoloxia en 
xeral, ainda que receberán especial va
loración os adicados á defensa do pa
trimónio natural, e ao lugar das Penas 
de Rodas e os seus arredores forestais. 
O modo de abordar os traballos e a ex
tensión queda da man dos autores. O 
xurado outorgará un primeiro prémio 
de 100.000 pta., e trofeo; e un segundo 
de 50.000 pta., e trofeo. Os traballos, 
que deberán ser publicados con data 
posterior ao 1 de Xaneiro de 1993, re
mitiranse ao Centro Cultural Penas de 
Rodas, de Gaioso (Outeiro de Rei. Lu
go), até 15 de Xullo de 1993. O xura
do poderá incluir como candidatos 
aqueles artigos que estimen de intere
se, ainda que non fosen apresentados. 
Maior información ou aclaracións no 
(982) 39 07 62. 

I Congreso Audiovisual 
O Centro Galego de Artes da Imaxe, 
dependente da Consellaria de Cultura, 
convoca o Congreso Audiovisual Ga
lega, co triple obxectivo de coñecer a 
realidade do sector áudio-visual gale
go, analisar modelos de actuación ex-

cantado. Moi boa música. 

Heart of the immigrants (O 
corazón dos emigrantes), <lis-· 
co novo do guitarista Al di 
Meola, gravado co seu cuar
teto acústico. Repleto de 
obras do chorado Astor Piaz
zola. Rumba+tango+arrasta
-pé, todo nas mesmas pezas. 
Un acordeón glorioso, un ar
tista inteiro. + 

perimentados noutros ámbitos, e refle
xionar sobre o seu futuro. O Congreso 
divídese en oito seccións: Formación, 
Património, Difusión cultural, Televi
sión, Administración, Exposición e 
distribución cinematográficas; Produ
ción, Distribución e promoción en te
levisión e video. Engádese a estes 
apartados unha táboa redonda sobre A 
construción da indústria áudio-visual 
europea, a cargo do persoal do pro
xecto EA VE. A inscrición é gratuíta e 
dá direito a unha carpeta de documen
tación. Data límite de admisión 10 de 
Xuño. Máis información no Centro 
Galego de Artes da Imaxe. Rua Durán 
Loriga 1 O, baixo. 15003 A Coruña. 
Fax: (981) 20 40 54. Teléfono: (981) 
20 34 99. 

V Prémio de Novela 
Manuel García Barros 
O Concello da Estrada, convoca a V 
Edición do Prémio de Novela Manuel 
García Barros (Ken Keirades), aoque 
poden concorrer todos os que o dese
xen ao remesar as. obras, baixo lema, á 
Casa do Concello da Estrada antes do 
mes de Setembro. Os traballos deberán 
estar escritos na normativa oficial e te
rán unha extensión mínima de 150 fó
lios mecanografados a dobre espácio. 
A dotación económica ascende a un 
millón de pesetas. 

VII Concurso de poesía 
Rosalia de Castro 
A Asociación Cultural Galega Rosa/ia 
de Castro de Comellá (Barcelona), con
voca o VII Concurso de poesia Rosalia 
de Castro ao que se pode acceder con 
poemas en galego que anden entre os 
trinta e cen versos. O poema enviarase, 
por triplicado, en sobre sen remite e sen 
indicación algunha referente á persoali
dade do autor, ao enderezo da Asocia
ción (Comellá. Barcelona. Rua Federico 
Soler 71); noutro sobre pecho figurará, 
por fóra, o primeiro verso do poema e 
no interior os dados do autor. A data lí
mite de admisión é o 15 de Setembro de 
1993. O fallo emitirase no Outubro de 
1993 para outorgar tres prémios 
(70.000, 40.000 e 30.000 pta.). A Aso
ciación resérvase o direito a publicar 
calquer dos traballos apresentados. 

Cursos de verán da 
Universidade de Vigo 

Festas 

e romarias 
Venres 11, festas en Allariz; e Roma
ria na Franqueira (A Cañiza). 

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

anúncios, actos e todo tipo 
de convocatórias con 7 

dios de antelación, 
por correo ou polo número 

de fax 
(986) 22 31 01 

L---------------------
Os cursos de verán da Universidade de 
Vigo, organizados polo Institut de 
Treball Social i Serveis Socials (IN
TRESS), celébranse no rectorado da 
Universidade de Vigo, van do 19 ao 23 
de Xullo e abranguen un total de 35 
horas adicadas aos servícios sociais na 
perspectiva dos anos 2000. A matrí
cula, 20.000 pta., 10.000 para estudan
tes e parados, tense que abonar antes 
do 15 de Xuño na Secretaria dos Cur
sos de Verán. Campus Universitário de 
Ourense. 32004 Ourense. Máis infor
mación nos teléfonos: (986) 81 36 36, 
(986) 85 27 08 e (988) 25 11 11 . 

Cero en conducta 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI)e a Escola de Imaxe e Son 
(EIS), artellan unha série de seminá
rios e talleres monográficos sobre a 
imaxe no cine, na televisión, e no vi
deo baixo o lema Cero en conducta. 
Os cursos impartiranse durante o mes 
de Xullo, nos locais do CGAI e a EIS 
na Coruña, a un prezo que vai desde as 
10.000 ás 15.000 pta., agás o de Efec
tos especiais da Maquilaxe que custa 
60.000 pta. Os temas tratados son: 
Efectos especiais de Maquillaxe, A Xe
fatura de Producción, O Documental 
en tempos da televisión, O guión 
adaptado, Dereitos de Propiedade In
telectual wn Cine e TV, Cine de 
Terror, A luz no cine e Orientación 
para o EAVE Atlántico. O prazo de 
presentación de solicitudes de admi
sión aos diversos seminários remata 
15 de Xuño, as prazas son limitadas 
polo que se recomenda enviar a solici
tude canto antes e acompañada dun 
curriculum que acredite a experiencia 
e o grao de interese por participar. En
viar as solicitudes ao CGAI (R/Durán 
Loriga, t 0-baixo. 15.003 A Coruña) 
ou ao fax (981) 20 40 54. Para calquer 
información sobre Cero en conducta 
chamar ao teléfono (981) 20 34 99. 

Concurso fotográfico 
Co motivo do Dia 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 fotografias inédi
tas referidas ao meio ambiente en cal
quer dos seus aspectos. Para participar 
hai que mandar as fotos antes do 2 de 
X uño á APDR (R;Benito Corbal 36, 12 

D. 36.001 Pontevedra), os dados perso-

.-------~------~--~-----------..., 
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Anúncios de balde 
Vende-se cozinha mixta (gas e forno 
eléctrico). Neveira pequena. Lavadora. 
(986) 30 02 62. 

Oferécese presentador a asociacións, 
discotecas, pubs, etc. Para espectáculos 
de todo tipo, desfiles, actuacións, etc. 
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48. 

Autocaravana pequena, 3 prazas , 
ITV, bo estado. 700.000 negociábeis. 
(981) 22 33 78 a partir das 20 h. 

Véndese finca de 2.000 m 2 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 respecti
vamente. 

Quen quer un (ou máis) 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. 

AJúgase 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. 

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 Igrexa 
9. 15.685 Xanceda. Mesia. A Coruña. 

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

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentante na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LP's editados. Endere
zo: Manoel. R/ San Vicente 43, 411 l. 
15.007 A Coruña. 

Ceramista imparte classes de cerá
mica criativa a mao (inclui aprendi
zado em moldes para desenhos em 
porcelana) . Forno a gas de baixa e alta 
temperatura. Coc9óns a particulares 
de obra em barro (pequenas escultu
ras, alfareria, etc). Bairro do Polvorim 
14, 12 dta. Ourense. (988) 23 54 25. 
Cándido Ventim. 

Vendo piso en Ourense. Zona de San 
Francisco. Exterior. Telf. (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. 

GONZALO 

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

O grupo ZAUM está a realizar o ve
llo proxecto da Bibliografía da Con
tracultura. Contamo con medio mi
lleiro de exemplares de publicación 
marxinais comentadas e anali adas. 
Solicitamos nos mandedes un listado 
de direccións para poñemos en contac
to. Ternos a intención de abranguer 
outros campos: maquetas musicais, co
lectivos, okupacións, etc . ZAUM, 
Apartado 2.228. 18080 Granada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente interesada nos 
problemas do meio ambiente. Rubén 
Chao Franco. Povoado do Barreiro G-
3, 32 direita. As Pon tes. 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, 
13-7Q Direita. Ourense. (988) 21 05 85. 

Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase os 3 mil lóns de pta. 
Agradecemos toda información. Digna 
Hermo Vilas, R/ Menéndez Pida! N11 

t 8- 611 - 15007 A Coruña. 

Véndese caravana en óptimo e tado. 
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod. 
395 serie Europa. Chamar de pois da 
3 da tarde ao (988) 41 31 O 1 , pregun
tar por Berto. 

Véndese semanário A Nosa Terra, 
desde o N11 415 en <liante. Prezo 150 
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

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

O Concello de Chantada pretende fa
cer unha recopilación de fotos 
antigas. Con este obxectivo chama a to
dos os chantadinos que teñan fotos ante
riores ao 1975 e que presenten unha te
mática de interese xeral nun estado de 
conservación aceitábel para que, propor
cionándoas temporalmente, o Concello 
poida reproducilas para unha exposición 
e, de ser posíbel, unha publicación espe
cífica. Entregar na Casa da Cultura xun
to ca data de realización, referéncia ao 
motivo representado, nome do autor e 
nome da persoa que a proporciona. 

Desde hai unha longa década veño 
recollendo e arquivando toda clase 
de publicacións engalego e agora ta
mén en portugués. Para min seria un 
pracer que quen queira e poda me fixe
ra chegar un exemplar alomenos da 
sua publicación, co gallo de engadila a 
esta Hemeroteca Galega. Asemade a 
quen lle interese podo remitirlle mate
rial repetido en galego, catalán e in
glés. Hemeroteca Galega. In Memo
riam Ramiro Couñago. c/o Pere Barru
fet-Cou ñago. Damm weg, 31. CH-
5.000 Arau. Suiza.+ 



Música 

Chicago Symphony 
Orchestra 
Dias 5 e 7, ás 9 da noite, no Auditório 
de Galicia en Santiago. Director: Da
niel Baremboim. Prezo: 3.000 pta. 

London Philharmonic 
Orchestra 
Dia 6, ás 21 h., no Auditório de Gali
cia en Santiago. Interpretan obra de 
Shostakovich e Schubert, baixo a di
rección de Frank Welser-Most. Prezo: 
3.000 pta. 

Paco de Lucía 
Dia 8, no Centro Cultural Caixavigo; e 
dia 9, no Auditorio de Galicia, actua
ción de Paco de Lucía e o seu sexteto. 

Solistas de Salzburgo 
Dia 8, no Centro Cultural C1dade de 

Actos 

A Razom da Tolémia 
O vindeiro Sábado 5 de Xuño, ás 7 da 
tarde, le rá lu gar na Casa da Cultura 
do Grove unha charla sobre o tema A 
Razom da tolémia ... ou a Tolémia da 
Razom, ou o estado nos centros psi
quiá tri co dos doentes mentais. No 
acto darase a coñecer a Associac;om 
Gaiola, que nace co fin de romper a 
incomunicación existente cos doentes 
mentai s; reivindicar melloras nos 

Televisión 

O lume de San Telmo 
Venre 4, en Venres Cine, da TVG. 
Dirix ida en 1985, por Joel Schuma
che r, ao que se lle debe tam én Un 
dia de fúria, actualmente nas carte
leiras. Conta no reparto con; Emilio 
E s tevez, Rob Lowe, Andrew Mc
Carthy, Demi Moore, Jud Nelson e 

Vigo. Dirixe: Lavard Skou Larsen. So
lista: Boris Belkin. O programa inclue 
obra de Joseph Haydn, W. A. Mozart e 
Luigi Boccherini. 

Los Del Tonos 
Pasan pota Galiza no seu Best 
Rhythm and Blues Tour 93. Dia 4, ás 
12 da noite, na discoteca Brujas de Vi
go; e dia 5 en La Clave de Santiago. 

Rooner Meye 
Actuación comprendida no ciclo Raí
ces musicais Europeas. Paseo da Por
ta Faxeira (Santiago), día 10, ás 12,30 
da noite. 

Prince 
Día 11, ás 23,30 h., no Estádio de San 
Lázaro, de Santiago. Concerto da man 
de Prince, tres anos despois da sua úl
tima actuación na Gal iza.• 

centros psiquiátricos e denunciar cer
tos abusos que se levan a cabo contra 
os enfermos. A charla constará de tres 
partes: Nunha primeira virá a apre
sentación da revista Gaiola Aberta e 
da Associa fom Gaiola, da man do seu 
presidente Antom Moreda, para pa
sar a proxección dun video sobre a si
tuación nos hospitais e rematar nun 
colóquio entre público e membros de 
Gaiola.• 

Ally Sheedy entre outros. 

Testemuña de cargo 
Sábado 5, en Butaca Especial, da 
TVG. Reparto; Tyrone Power, Marle
ne Dietrich, Charles Laughton, Eisa 
Lanchester, John Williams e Henry 
Daniel!.• 

LIBRARIA PAPELARIA t Libros galegos e 
portugueses. 

•Libros de 1exto. 
t Fotocopias. PED!.IRA 
• Plasrifica.dos. 
• Encadernaci6ns_ 
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Exposicións 
temporánea da Fúndación 
La Caixa, está repartida por 
tres locais en Santiago, até 
o 30 de Xuño: Auditório de 
Galicia , Museo do Povo 
Galego e Igrexa de San Do
mingos de Bonaval. 

António 
Camiña Vázquez 
Pintura na Casa das Artes 
de Vigo. 

Xardin Botánico 
da Galiza 
A Casa da Conga en San
tiago expón os proxectos 
que participaron no con
curso para o Xardin Botá
nico da Galiza. 

Rafael 
R. Baixeras 
Unha selección de obras do 
pintor galego Rafael R. Bai
xeras no Centro Cultural 
Caixavigo, até 30 de Xuño. 

Juan 

Desmontaxe: 
Film, Vídeo/ 
Apropriación, 
Reciclaxe 
O Centro galego de Artes 
da Imaxe oferece un ciclo 
de cine, que vai do 27 de 
Maio ao 8 de Xuño, 
titulado Desmontaxe: Film, 
Vídeo/ Apropiación, 
Recicla.xe. O ciclo 
comprende máis de 70 
obras de diversos autores 

Balado expón en Vigo as suas esculturas na Sala de Arte 
de Caixavigo. 

de la Colina Beiar 
Pintura no Café Pepa a foba 
de Santiago. Até o 15 de 
Xuño. 

en cine ou vídeo, unidos 
pola característica comun 
de estaren baseadas en 
materiais alleos; imaxes, 
textos e sons atopados, 
apropriados ou legalmente 
adquiridos de arquivos ou 
outras fontes, para ao sua 
reciclaxe noutro propósito 
alleo á sua mensaxe 
orixinal. As proxeccións 
son ás 20,15 h., todos os 
días, agás fin de semana, 
até 8 de Xuño, na sala do 
CGAI (r/Durán Loriga 1 O. 
A Coruña), ao prezo de 150 
pta. ( l 00 pta., con carné 
xoven). 

Javier Rojo 
Até 12 de Xuño, de l0,30 a 
14 h. e de 16,30 a 20,30 h., 
pintura da man de Javier 
Rojo, na Galeria Sargadelos 
do Ferrol. 

Balado 
Baixo o título Pezas únicas 
e tallas directas, Balado, 
expón as suas últimas es
culturas na Sala de Arte 
Caixavigo, do 8 ao 21 de 
Xuño. 

Silverio Rivas 
Escultura na galeria Trinta 
de Santiago, até 28 de Xuño. 

Millóns de anos 
de viaxe 
submariña 
Monstra sobre a evolución 
da vida mariña, patrocinada 
pola fundación La Caixa, na 
Est. Marítima da Coruña. 

José María Rielo 
O pintor asturiano expón na 
Casa da Cultura de Chanta
da até o 15 de Xuño. 

Surrealistas 
gal egos 
Obra de Eugenio Granell , 
Urbano Lugrís e Maruxa 
Mallo na Fundación Caixa
galicia da Coruña. 

Daniel 
Vázquez Díaz 
Monstra antolóxica do pin
tor andaluz na sala de Caixa 
Ourense. 

Joaquín Ozores 
Tallas de madeira na Casa 
da Cultura de Oleiros. 

Teatro 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Uxio, Chazo, 
Sarandeses e 
Cha ves 
Catro artistas comforrnan a 
monstra colectiva de arte e 
pintura acollida no Castelo 
de Soutomaior. 

Amado Araújo 
Debuxos na Casa da Cultu
ra de Oleiros. 

Anxeles Ferrer 
Acuarelas no pub Pepa a 
Loba de Santiago. 

Blanca Besteiro 
Gravados calcográficos e se
rigrafias no Cafetin de Lugo. 

Peteiro 
A obra do pintor coruñés, 
Jorge Peteiro , na galeria 
Severo Pardo de Vigo. 

O cómic 
na Galiza 
A Casa da cultura Salvador 
de Madariaga da Coruña, 
acolle esta monstra sobor da 
história do cómic na Galiza. 

Trazos 
e camiños 
Monstra colectiva con obra 
Laxeiro, Colmeiro, Maru
ja Mallo, M. Pailós, Isaac 
Díaz Pardo e M. Torres, 
entre outros. Museo Pro
vincial de Lugo. 

Arte 
contemporánea 
A colección de arte con-

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

Os sons 
do Pórtico 
Unha representación dos 
instrumentos do Pórtico da 
Glória, no Museo do Pobo 
Galego. 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 o 7 
de Xuño. 

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 Galería Pardo 
Bazán da Coruña. Monstra 
de pintura e escultura na 
que participan Santiago 
Catalán, Joaquin garcia 
Gesto, Roberto González 
Fernández, Antonio mu
rado, Jesus Otero, A:itón 
Patiño , Paco Pestana e 
José Vázquez Cereijo; to
dos relacionados con Lugo 
e a sua muralla, tentan de 
expresar a sua reputsa ao 
illamento lugués. 

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

Produción 
galega 
O Centro Galego de Artes 
da Imaxe oferece de balde, 
a proxección de tres 
producións galegas, ás 
20,15 h., no seu local : Rua 
Durán Loriga 10. A 
Coruña. Día 1 O de Xuño, 
Pes, para que vos quero. 
1992. Dirección: Manuel 
Areoso. Día 11 , Un café 
de olios verdes, dirixida 
por Antonio F. Simón en 
1992. Dia 14, Atlántico 
Express, de Alber Ponte. 
Máis información no (981) 
20 34 99. 

Autor, 
Autor! 
O Consórcio de Santiago, 
organiza un ciclo de cine no 
Teatro Principal, baixo o 
titulo Autor, Autor!. A 
entrada custa 200 pta., hai 
tres pases diarios: ás 17 ,30; 
ás 20,30; e ás 23 h., por 
esta orde: Día 3; Fraude, 
de Orson Welles; Todas as 
mañás do mundo, de Alain 
Comeau; e O profesor de 
música, de Gerard Corbiau. 
Dia 4; A bela mentireira, 
de Jacques Rivene; A 
discreta, de Christian 
Vincent; e Barton Fink, de 
Joel e Ethan Coen. Dia 5; O 
rei da comédia, de Martin 
Scorsese; Cazador branco, 
corazón negro, de Clint 
Eastwood; e Bird, de Clint 
Eastwood. Dia 6; Sid e 
Nancy, de Alex Cox; O 
profesor de música ; e A 
discreta. Día 7; Barton 
Fink; The player, de 
Robert Altman; e O sol do 
marmelo, de Víctor Erice. 
Día 8; O sol do marmelo, 
Fraude, e A bela 
mentireira. • 

Un Refaixo 
para Celestina 
O CDG, representa a obra de E. Blan
co Amor, dias 6 e 7 no Auditório Mu
nicipal de Narón; e no Polideportivo 
municipal de Foz, desde Venres 11. 

ríos pontos da cidade. Dias 4 e 5, ás 
18,30 h, na Cooperativa do Povo Por
tuense (CPP), o grupo Juventude em 
marcha de Cabo Verde, representa 
Canjana de Jorge Martins. Os mes
mos días, ás 22, no Auditório Nacio
nal Carlos Alberto (ANCA), o Taller 
de Teatro Alcazara de Huelva, pon 
en cena Larca, maldito de Paco Ra
mírez. Dia 5, ás 22 h; e día 6, ás 4 da 
tarde, no Teatro Rivoli, o grupo do 
Brasil Ponto de partida, apresenta a 
sua obra Beco-A ópera do lixo. Día 6, 
ás 22 h, e dia 7 ás 18,30 h, na CPP, 
os M'Beu de Moyambique, interpre
tan N'Tchuva. Os mesmos dias, ás 
21,45 h, no ANCA, a Companhia de 
Teatro de Almada, representaVida 
do grande D. Quixote de La Mancha 

e do gordo Sancho Panc;a , de A . José 
da Silva. Dias 7 e 8, ás 22 h, no Tea
tro Rivoli, Théatre des tafurs coa 
obra Le cut de Judas, de Antoni Lo
bo. Día 8, ás 22 h, no Ateneu do Por
to, Teatro de animai;áo de Setúbal 
apresenta Teatro, poesia e conv.ersa. 
Dias 8 e 9, ás 1,30 h., na CPP, Tea
tro Estudio de La Habana y la Qui
mera de plástico, coa obra Yo grito, 
de Dario Fo. Di-as 8 e 9, ás 10 da noi
te, no ANCA, Mutumbela Coco e a 
sua obra Os meninos de ninguém. 
Día 9, ás 12 da noite, na Prai;:a da Li
berdade, Xarxa teatre de Castelló, 
pecha o festival con Nit mágica de 
Vicent Martín . Máis información no 
Rivoli Teatro: (07-351-2) 200 37 82 
ou 200 59 32.• 

O Mercader de Venécia 
A obra de W. Shakespeare, posta en 
cena polo Centro Dramático Nacio
nal, no Auditório de Galicia, ás 9 da 
noite, do 11 ao 14 de Xuño. 

Teatro no Porto 
O Festival lnternacinal de Expresión 
Ibérica (FITEI), comprende unha 
chea de actuacións espalladas por vá-

• 

• 
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A atitude o pasado Dia 

das Letras Galegas 
das institucións 

oficiais en Ourense, 
inibíndose e ignorando 

a celebración, 
compréndese desde o 

coñecimento das 
relacións de Blanco 

Amor con Fraga e os 
episódios da censura 
que pexaron durante 

décadas a edición das 
suas obras. A 

suspensión da obra de 
teatro "O refaixo da 

Celestina", a 
inasisténcia de 

representantes da 
Xunta na sesión da 

Académia e a falla de 
comunicacións oficiais 

da Xunta ou do 
Parlamento de Galicia, 

nunha data tan 
sinalada 

institucionalmente, é 
dabondo expresiva. 

Blanco Amor acusaba a Fraga en artigo inédito de "non ter a precaución de se inteirar que a única literatura en serio que 
se escribe en Galiza escrebémola en galego". 

Na etapa ministerial de Fraga non se editou nengun libro 
do escritor ourensán 

A censura, Fraga e Blanco Amor 
• XAN CARBALLA 

U nha viaxe ás hemerotecas e os 
arquivos , tan temidas polos 

neo-demócratas do franquismo que até 
pactaron o seu desuso cando a Constitu
ción, dá luz sobre os temores políticos e 
persoais que a persoaxe de Eduardo 
Blanco Amor remexe naquelas memó
rias. En particular ao actual presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, non lle deben que
dar moitas ganas de conferenciar sobre 
un autor que se situou nas antípodas da 
sua política e que sofreu na sua vida lite
rária os embates da censura, antes e du
rante o seu paso polo Ministério de Infor
mación e Turismo. 

Nun artigo, de 1977 ou 1978, inédito e in
completo, que se conserva na Biblioteca 
Blanco Amor o escritor ourensán fustiga: 
"o señor Fraga, desde o seu limbo troni
tonante, nen sequer tivo a precaución de 
se inteirar de que a única literatura en sé
rio que hoxe se escrebe na Galiza escre
bémola (eu tamén, con tres libros macha
cados pola "sua" censura) en galego". 

Na etapa de Fraga á frente do Ministério 
non se editou nengun dos libros de Blan
co Amor, agás a tormentosa experiéncia 
chea de traicións de Los Miedos, con de
núncia de Xosé Maria Castroviejo inclui
da. O cuñado de Fraga, Carlos Robles 
Piquer, na altura Director Xeneral de In
formación, presionaba procurando a au
toce ns ura en carta que lle dirixe ao 
Eduardo o 30 de Xullo de 1963, "en rela
ción coa sua novela Los Miedos, estimo 
que se cometeu unha equivocación ao 
incluir nela certas pasaxes que podemos 
considerar como innecesários e que, se
gundo as normas morais vixentes en Es
paña e ás que debemos atemos, son a 
todas luces inaceitábeis". Robles Piquer 
permítase o consello paterna4 "estes pá
rrafos, por certo, non corresponden ao 
ton conxunto da obra ( ... ) por razón da 
calidade xeral pasaron inadvertidos tanto 
aos editores como ao leitor que revisou o 
libro antes da sua publicación. Estou cer-

1 

to de que vostede teríaos suprimido se ti
vese recibido unha amistosa indicación 
en tal senso''. 

Longa experiéncia 

Nos Arquivos do Estado de Alcalá de He
nares gárdanse os documentos omino
sos da Censura. Blanco Amor, ainda exi 
liado, sofreu os seus xuizos despiadados 
cando no 1956 se tentaba importar un 
cento de exemplares de La Catedral y el 
Niño ou cando no 1956 Galaxia queria 
editar A Esmorga. A primeira novela de 
EBA foi xulgada sen misericórdia polo ci
vil e o eclesiástico. O censor civil, Javier 
Batanero, é breve " .. . o cadro da vida pro
vinciana, ameno palas suas anécdotas, 
recarregado de tintas sombrizas, espe
cialmente o do clero e clases altas. Canta 
sacriléxios, enredos, ... emprega palabras 
de mal gasto e hai algunhas escenas 
obscenas. Denegábel.". O eclesiástico 
exténdese nun fólio, chamando a aten
ción sobre o contido de 20 páxinas con
clu indo que todo o seu contido xeral é 
elocuentemente reprobábel. Este censor, 
Javier Dieta, fai fincapé na visión relixio
sa "a lgrexa, cando menos a docente, 
queda moi mal parada nesta novela. Ca
nónigos antipáticos. Coléxio de secundá
ria rexido por curas bestiais, ogros. Clási
ca beatería, suxa e non menos antipáti
ca. ( ... ) A garda civil é descrita co asesi
ñato xa escrito nas suas carotas fatais e 
o mosquetón baixo o brazo, venteantes 
do crime guvernativo e chámaselles sicá
rios. Ao presidente da Audiéncia califícao 
de mequetrefe xurídico. Por outra parte 
hai unha série de relacións e accións an
tinaturais de amiguitos que me absteño 
de dar novas calificacións". 

Se esa foi a sorte de La catedral ... , non 
mellor foi a d'A esmorga, que non foi edi
tada na Galiza até os anos 70 e só se co
ñecia pala clandestina edición de Citania 
(Buenos Aires). O censor denegáballe a 
petición de editar 500 exemplares a Xai
me lila o 7 de Agosto do 1956 cun texto 
breve "Burda novela curta, en galega, na 
qllle se narran as aventuras e desventu-

ras de tres borrachos. En linguaxe a miu
do soez mestúranse os diálogos de estes 
tristeiros persoaxes con escenas de bur
del e recordos de criaturas". 

Un posíbel desagrávio 

A singular relación que se pode estabele
cer entre Fraga e Blanco Amor non só é 
das coincidéncias destes periodos de 
censura e lápis bermello. A crítica aceira
da de EBA a Fraga, por razóns políticas e 
de censura, prolongouse até o fin. Gonza
lo Allegue extracta unha carta que no 77 
dirixiu a José Ortega Spottorno, un dos 
fundadores de El País, oferecendo a sua 
colaboración porque os xornais madrile
ños ao seu ver non contaban con opinión 
directa e letrada desde Galicia, "e agora 
precisámola especialmente frente á vora
cidade, máis que política publicitária, do 
Señor Fraga lribarne. Ven montando de 
tal xeito o xadrez galaico, el mesnio de 
cabalo non por nada senón polos saltos 
oblícuos e sorpresivos próprios desa peza 
no taboleiro, que hai que preverse do xa
que, máis temíbel do que semella". 

Para situar finalmente as relacións Fra
ga-Blanco Amor, no artigo inédito antes 
mencionado, asociado ao pasado que 
tantas veces se maquilla pódese ler, "co
as teorias e as tácticas que, até o mo
mento, ven usando o naso don Manuel, o 
problemático trunfo na sua terra non se
ria seu senón outra batalla (xa gañou vá
ri as) que o insistente caudillo aportado 
por Galiza, segue gañando despois de 
morto, para meirande débeda, involuntá
ria pero igualmente expiatória, que os ga
legos ternos co país". 

Ocórresenos que ainda hai tempo de ali
viar os agrávios do pasado. A Xunta po
diase facer cargo da edición, imposíbel 
de encontrar desde hai máis de quince 
anos, da novela machacada pala censu
ra. Unha edición coidada daquelas 400 
páxinas de La Catedral y el Niño que tan
to incomodaron á censura franquista e 
que nengunha editorial tivo a valentia de 
publicar no Ano Blanco Amor.+ 
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TRES EN RAIA 

O libro de 
Eduardo 
• G. LUCA DE TENA 

e orno era? Tantos anos de cá
tedro de ben falar déranlle un

has tablas que nen John Gieguld, ese 
que sacan sempre os ingleses (fabri
cantes acomplexados de rodamentos) 
no papel de cabaleiro escocés. 

Onde estaban as Terras Altas de 
Eduardo? Non nunha presada de li
bros que lle repintaban os censores 
ás ardes de Fraga lribarne. Non nas 
suas terras de Auria, meu santo, que 
andaba en pensións de camioneiros 
nas que non podia acabar un fólio en 
letras de reviragancho pequeno, por
que deseguida fungaban as cisternas . 

De onde tiraba forza tanta? Unha ma
ñá baixaba polo carreiro de Capitán 
Haya, entre magotes de cabuxas e 
pobres de Corea. Viña do Ministério 
de Información y Turismo, de falar con 
i:>io Cabanillas porque o convencera 
Alvaro Xil , por ver se lle levantaban o 
castigo dos libros. "Non me amañan 
nada. Non lle hai que facer oon esta 
xentalla. Mira o que me deron". 

Presentoume o agasallo de Cabani
llas: un libro de capa parda co título 
Horizonte Español escrito polo minis
tro Fraga lribarne. Entramos nun bar e 
o cabaleiro escocés púxose a ler de 
alta voz aquela prosa de matón histó
rico disfrazado de opositor até que un 
camareiro berrou sobre a billa da 
águia imperial que a el non lle tocaba
mos máis o caralla. 

Desde aquela conservo o libro de Fra
ga lribarne, de Cabanillas, de Eduar
do, e cando me dá triste como a meu 
amigo aquel dia leo un anaco en alta 
voz.t 

VOLVER AO REGO 

X oan Fernández, Conselleiro 
de lndústria, tivo a idea de 

instalar nas Somozas un vertedeiro 
de lixos industriais. Máis ao Sul, en 
Vigo, autoridades municipais e auto
nómicas veñen de anunciar a cria
ción dunha super-gasolineira para 
barcos onde estes se fornezan de 
combustibel e aproveiten de paso pa
ra !impar as sentinas. Son as duas 
únicas propostas de desenvolvimento 
que se escoitaron por aqui nos últi
mos tres anos. Esas e máis o plano 
de Fraga que define a Galiza como 
zona esencialmente turística. Non se
rá turismo de luxo, senón de lixo. + 




