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Os hosteleiros comentan con incredulidade as cifras oficiais de visitantes 

Pelengrin de macuto 
O esperado trasatlántico do turismo no Ano Santo era só unha chalana. 

O país pagou en tempos de crise unha carísima campaña de propaganda que atraeu 
un turismo de macuto, intempérie e fiame. Outra parte da Xunta afagaba ao mesmo tempo 

un pantasmal turismo de calidade, mentres os emigrantes galegas aportaban o volume 
principal da estadística do turismo do Xacobeo. 

O ano 
das32 
bandeiras 

• • azu1s1 as pra1as 
de máis turismo 
son as de pior 
calidade 
Contamos con máis de mil 
praias pero concentramos a 
oferta turística en duas zonas 
con sérios problemas de conta
minación: as Rias Baixas e A 
Coruña. O ano 93 a CE conce
deu 32 bandeiras azuis aos are
ais galegas, dez máis que no 
ano anterior, pero ao pé destas 
praias de primeira existen focos 
de polución, en xeral polo defec
tuoso tratamento dos residuos 
urbanos. 

(Páxinas 8 e 9) 

ANXO IGLESIAS 

Carlos Vales: , 
1 E necesário 
criar unha 
Conselleria 
para asuntos 
de Meio 
Ambiente' 
O biólogo Carlos Vales, que foi 
vários anos secretário xeral de 
Adega afirma que hai que rema
tar coa duplicidade de compe
téncias no campo de meio am
bente, "porque onde Agricultura 
protexe unha zona, lndústria po
de autorizar un encaro, como 
sucede na fraga de Caaveiro". A 
sua proposta é criar unha Con
selleri a que englobe todas as 
competéncias en relación ao 
meio ambiente. 

(Páxinas Centrais} 

O Ministério 
de Obras 
Públicas 
quer culpar 
aos viciños do 
retraso nas 
autovias 
A apresentación de alega
cións, logo do periodo legal 
de exposición pública dos 
proxectos de autovias á 
meseta, é monstrada como 
causa de posíbeis retrasos . 
Unha grande parte das ale
gacións fundaméntanse en 
verdadeiras desfeitas eco
lóxicas e urbanísticas que 
os enxeñeiros do MOPT 
non puideron deixar de ver, 
e para as que hai alternati
vas máis sinxelas e bara
tas. A maiores alguns pode
res locais insisten en acer
car as autovias ás grandes 
cid ad es. 

(Páxina 5) 

A emigración 
galega 
procura 
achegarse ao 
seu país desde 

• as emisoras 
• • • mun1c1pa1s 

En Cataluña seis emisoras 
municipais cenden espazos 
semanais a programas en 
galega. Igual sucede en Ma
drid, Euskadi, Suiza e vários 
paises de América. As emi
sións catalanas agrupáron
se co horizonte de conse
guir programar 24 horas 
diárias entre todas elas. As 
emisións galegas tratan de 
unir ás comunidades emi
grantes e cantan co apoio 
do servizo de Radio Exterior 
da Rádio Galega. 

(Páxina 19) 



Reportaxe fotográfica: ANXO IGLESIAS 

A crise impede que o turista 
deixe cartos na Galiza. 

Os empresários de hostelaria 
ven como remata o Ano Santo 
sen que se cumpran as previsións dos organizadores 
do Xacobeo 93. Os investimentos de grande volume 

deixan tras de si unhas cativas 
estrutu ras de evidente 

superficialidade e febleza que presumibelmente 
poden ficar en desuso en pouco tempo. 

A estatística de turismo fornécese sobretodo dos emigrantes galegos retornados 

Os fastos do Xacobeo deron un ano 
desastroso para o turismo 

PAULA CASTRO·ARANTXA ESTÉVEZ·GUSTAVO LUCA 

Os visitantes trocan o billete de 
avión e a estáncia no hotel por 
unha mochila e un camping. A 
crise é máis forte ca duas deva
luacións e nen o cámbio de 
avantaxe mellara as posibilida
des do visitante. O hosteleiros 
quéixanse de que o turismo de 

calidade non apareza por nin
gures. A Xunta alardea do ex
cepcional aumento de visitantes 
pero son moitos os hosteleiros 
que comentan con incredulidade 
as cifras oficiais. O turista quéi
xase de que os prezos son ex
cesivamente altos. 

As previsións feítas a comezos 
de ano sobre o número de visi
tantes que se achegarian aos 
fastos do Xacobeo non se cum
priron. Os primeiros seis meses 
foron decepcionantes para o 
sector de hostelaria que en moi
tos casos rexistou só un 10% de 

ocupación, a pesar de que a 
Xunta fale de catro millóns de 
turistas. 

dio-baixo, neste verán. "Preocú
panos que no ano 1991 chega
sen tres millóns e medio de turis
tas que si gastaron en hostelaria 
e que neste ano Xacobeo decre
cerá moito o nível, coa aparición 
dos peregrinos",afirma Ovidio 
Fernández Ojea, presidente da 

Ainda que o número de turistas é 
elevado, o sector hosteleiro quéi
xase de benefícios escasos . O 
nível económico do turista é me-

O Pelegrín que se f oi co vento 
Os altos picos de verán que os administradores do 
Xacobeo 93 pintaron sobre a gráfica prevista da 
celebración, están a ser, na realidade do mes de Agosto, 
unha paisaxe de cámaros dondos. A propaganda 
institucional ten que render as suas previsións millonárias á 
evidéncia contrastada polos mesmos empresários de 
hostelería: aqui o que houbo foi un Ano Santo coma outros, 
algo máis cargado de bombo e con moitos máis cartas. 

A resposta da organización era previsíbel: os máis de 
vinte mil millóns do erário público d~itados na empresa 
darán o seu froito nun tempo a vir. E unha rectificación que 
compre explicar, non só porque omite os nemes dos 
aeroportos alternativos nos que foron pausar os famosos 
dez millóns de turistas que non pararon aquí, senón 
porque resume unha nova filosofía do Governo autónomo 
sobre o turismo. · 

Se do que se trataba era de mellorar a estrutura da 
empresa turística, haberá que interesar unha resposta 
sobre por que a parte do león dos vinte mil millóns foron 
para montar un programa de espectáculos non repetíbel, 
no que fallaron incomprensibelmente moitas das 
actuacións previstas e a imprevisión á hora de calcular os 
aforos frustrou a mareas de interesados. 

A eleición da oferta do Xacobeo 93 era unha entre moitas 
posíbeis. Esta parécese sobre todo á dos vellos Festivales 
de España matinados no despacho de Gabriel Arias 
Salgado, ministro da Propaganda de Franco, que levaria 
ao apoxeo o seu sucesor, Fraga lribarne. A diferéncia 
entre aquelas marchas militares de música e danza e os 
fastos do Xacobeo 93 é que as primeiras inseríanse con 
coeréncia completa na filosofía do Kulturkampf, de prever 
un imaxinário colectivo ao servizo da ditadura mentres que 
estes govérnanse por un modelo clientelar no que o 
importante non é o espectáculo senón os cartas que move 
(contra máis, mellar) e a quen se lle endosan. 

De todos os visitantes atraídos polo Xacobeo 93 será difícil 
atapar un só chegado ca propósito de asistir a un 
programa integral de espectáculos. Lamentabelmente, o 
Xacobeo 93 pasa sen identidade, desprovisto desa imaxe 
de marca que move viaxeiros de todo o mundo até 
Edimburgo, Avignon ou Salzburgo. 

A outra opción era a dunha convocatória singular coma as 
de Sevilla ou Barcelona, pero neste caso o acerto ou 
fracaso do evento mediriase pala cantidade de visitantes. 
A tirapuxa entre o conselleiro de Relacións lnstitucionais e 
o secretário xeral de Turismo, o primeiro a anotar turistas 

como se fosen goles e o segundo a defender un etéreo 
turismo de calidade non mellara o produto. 

A realidade do Xacobeo 93 é que foron os próprios 
emigrantes galegas en vacacións os que este ano foron 
lóxicamente máis sensibeis á publicidade institucional e 
cumpriron o propósito de visitar a sua casa. A eles 
debemos que a riada de pelengrins non ficase nunha 
fileira estreita (a crise económica no debalo do 92 non 
perdoa) pero a institución autonómica págalles coa moeda 
de apuntalas como turistas. 

A outra grande aportación da festa, amais do auto
turismo europeu e americano, foi o turismo interior, 
frustrado ben de veces ao descobrer que a compostelana 
só se lle entrega aos que viaxan desde máis de cen 
quilómetros. E derradeiramente os aguerridos 
excursionistas de tenda de campaña e comida fria, 
turistas culturais puros pero non desexados pala Xunta e 
moito menos polos empresários de hostelaria ainda que 
sexan este mozos, entre todos os visitantes do ano que 
se foi co vento, a grande aportación de futuro deste 
multimillonário rebate de sinos no meio da crise. • 

ANOSA TERRA 



Confederación de Empresarios 
de Hostelaria de Galiza. 

Fernández Ojea opina que o tan 
nomeado turismo de calidade 
non acude aos lugares masifica
dos. E Santiago é neste ano co
ma unha praza maior. "Hai que 
recoñecer que a propaganda do 
Xacobeo trouxo un continxente 
importante de xente que non 
canta para a hostelaria, que son 
os peregrinos" A maioria dos visi
tantes van de acampada, a pen
sións ou hostais; os hoteis de ca
tegorías altas fican valeiros. 

O certo é que o número de turis
tas que pode permanecer du
rante unha semana nun hotel de 
catre estrelas é reducido. Caroli
na e Paco, fillos de emigrantes, 
non poden permitirse o luxo das 
16.000 pesetas que custa unha 
habitación de hotel no centro de 
Vigo, nen sequer na sua lua de 
mel. "Os prezos son altísimos. 
Tivemos que decidirnos por un 
hostal". 

Unha cidade como Vigo vese in
vadida durante o verán por cen
tos de xóvenes carregados con 
mochilas que, tras visitar Santia
go, buscan praias para acam
par. As illas Cíes e os campings 
de Baiona son os pontos preferi
dos polos extranxeiros , sobre 
todo os alemáns. 

As oficinas de turismo rexistan 
menos movemento ca en anos 
anteriores, e destacan o baixo 
nível económico dos visitantes. 
Estes, pola sua banda, conside
ran que os prezos son excesi 
vos, tendo en canta os sevicios 
que ofrecen . "É por demais o 
que cobran. Polas 4.000 pesetas 
que nos pedían nunha pensión 
en Cangas pasamos cinco días 
nun camping", afirman dous mo
zos chegados de Salamanca. 

Hai os que prefiren prescindir 
das oficinas de turismo, porque 
consideran que estas os van di
rixir "a centros ateigados de tu
ristas e veraneantes .. . e nós o 
que queremos e coñecer a pai
saxe e á xente de aquí, non o 
que os de turismo queren que 
vexamos". Para Rubén, que ven 
á Galiza a descansar coa sua 
família, o pior que lle pode pa
sar é sentirse '1urista nun hote
liño con actuacións nocturnas". 

Turismo principesco 

O turista tipo que desexa atraer a 
Secretaria Xeral de Turismo e o 
que busca a Conselleria de Rela
cións lnstitucionais, non se pare
cen moito. Mentres Xosé Antonio 
Ferreiro Piñeiro, Secretário xeral 
para o Turismo da Xunta anda 
coas pinturas de guerra á busca 
e captura do turista de calidade e 
convida a unha cea de tres estra
los no Grande Hotel da Toxa a 
Alfonso de Hohenlohe a Vitar 
Vázquez Portomeñe non lle che
gan os dedos das mans para 
contar os peregrinos. Ferreiro 
dispara sobre un blanco trabuca
do: nen o Hohenlohe é o Reí de 
Marbella que el pensa, nen vai 
mellorar nada en Compostela 
porque veñan os empresários 
con intereses na Costa do Sol; 
Portomeñe confunde a populari
dade do Camiño con repartir gal
dru madas á porta dun coléxio. 
Mais ambas duas concepcións 
do fomento do turismo parécen
se ás do desarrollismo da indús
tria española do turismo dos 60: 
"o importante -comenta un mem
bro da equipa de Vázquez Porto
meñe- é que veñan". 

"Se algunha vez un político tivo 
pouco claro o que significa ser 

Os turistas cámbian 
o billete de avión e 
a estáncia no hotel 
por unha mochila e 
unha tenda de 
acampar. 

turista ese foi o conselleiro do 
Xacobeo, e se algunha vez un 
país ten sido obxecto de burla e 
escárnio, facéndoo comungar 
con rodas de muiño, velaí ternos 
a Galiza neste 1993 inventado 
para maior gloria e loor dun Fra
ga esmorecente". Así expresa o 
PSOE o fracaso da campaña tu
rística promovida polo Xacobeo. 

Os socialistas recusan as cifras 
oficiais de turistas dadas pala 
Conselleria de Relacións lnstitu
cionais, xa que incluen a escola
res, pensionistas de excursións 
financiadas polo próprio Xaco
beo, viaxantes e viciños de po
voacións cercanas. "Todo é váli
do con tal de inflar o globo para 
acadar a cifra máxica dos sete 
millóns de turistas". 

O prexuízo 
da propaganda 

A maioria dos hosteleiros consi
deran que a propaganda do Xa
cobeo máis que beneficiar ao 
sector, en xeral perxudicouno. 
Os níveis de ocupación descen
deron, agás en Santiago. Para a 
pesar da intensa campaña a 
ocupación en Compostela non 
acada o 100%. Rosa, xerente 
dunha axéncia de viaxes de San
tiago sinala que "se algún dia hai 
problemas para atapar aloxa
mento para os turistas que che
gan, ao seguinte hai habitacións 
de sobras nas que escoller''. 

Os empresários do seitor de 
Santiago mantiveron en Xuño un 
tirapuxa sonado coa conselleria 
do Portavoz polo que considera
ban competéncia desleal das 
instalacións do Monte de Gozo. 
O alvo da sua irritación era a fa
mosa carpa, na que se servían 
menus baratos aos visitantes. 

De par desta queixa, escoitába
se a doutros empresários que 
aseguraban non comprender a 
utilidade dos investimentos para 
a albergaría do Monte. Remata
d a a tempada, a intención é 
converter estas prazas en alo
xamento para estudantes, como 
se fixera nos anos 60 co Burgo 
das Nacións. Pero os estudan
tes pergúntanse que prezo de
rradeiro terán que pagar polo 

(continua na páxina seguinte) 

A crise é máis forte 
ca duas 
devaluacións e nen 
o cámbio 
mellorado oferece 
máis posibilidades 
ao visitante. 

Santiago é a cidade galega que máis visitantes recebe durante o verán. 

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

Viaxar á beira da casa 
Asi que corren os dias do 93, a 
marea da recesión vai en aba
lo. Os galegas que pretenden 
sair de vacacións fóra do país 
vense abrigados a substituiren 
o lugar desexado por outro que 
se axeite máis ás suas posibili
dades económicas. Canarias e 
Baleares son os destinos máis 
solicitados pelas famílias gale
gas que buscan un clima máis 
benigno e mares menos frias 
con prezos asequíbeis. Unha 
viaxe ao Caribe non baixa de 
200.000 pesetas en Agosto no 
mellar dos casos e case a me
tade será para o transporte. O 
mellar prezo segue a ser o dos 
paquetes de turismo de Cuba, 
seguido pala fórmula avión-ho
tel de Santo Domingo ou Can
cún. Mentres que voar a Balea
res e Canarias custará entre 
45.000 e 75.000. 

Na maioria dos casos só se 
tramita por axéncia o aloxa
mento no lugar escollido, so
bretodo apartamentos e hoteis 
de tres estrelas, e utiliza o seu 

próprio veículo para despla
zarse. Moitos entran na axén
cia coa esperanza de atapar 
algunha oferta e finalmente 
quedan sen vacacións porque 
non se adecuan ás suas posi
bilidades. 

As axencias de viaxes sinalan 
tamén que a suba das tarifas 
abrigan a cancelar moitos dos 
circuitos programados, xa que 
necesitan dun número mínimo 
de viaxeiros, que non se chega 
a completar. As perdas por ca
da circuito cancelado superan 
os oito millóns de pesetas. 

O proto-turista ten que cam
biar os seus plans ou procurar 
un modelo distinto de viaxe. 
Acaba por substituir os cen
tros turísticos de sempre por 
viaxes programadas, con alo
xam e nto e desprazamentos 
en autobus unha vez chega ao 
lugar elexido. As perdas que 
istes cámbios están a producir 
superan xa o 40% sobre os do 
ano pasado. 

Para aquelas famílias máis 
castigadas pola crise a viaxe 
programada pala axéncia é ra
dicalmente substituida por un
ha estáncia de quince dias no 
camping dalgunha praia non 
moi alonxada da casa. O caso 
é sair da ratina do inverno, ain
da que o camping na maioria 
dos casos non ofereza sequer 
os mínimos requeridos, en moi
tos casos. Falla a canalización 
de auga, as duchas e mesmo a 
lus eléctrica. Pero os campis
tas poderán contar que pasa
ron uns dias fóra da casa como 
o quemáis. 

Os menores de vintecinco anos 
aproveitan as tarifas especiais 
das axéncias. Os seus gastos 
diríxense cara a Europa e, so
bre todo, á do Leste. As suas 
características económicas 
abaratan os custes para o tu
rismo. Son un sector que non 
deixa de viaxar: o seu xeito de 
vivir as vacacións de verán é 
ben máis barato ca un plan pa
ra toda a família. + 

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



(Ven da páxina anterior) 

transporte diário até o monte. 

Para Manuel Granxeiro, presi
dente da Asociación de Hoste
leiros de Lugo non se pode talar 
negativamente do 93. O impor
tante non é que gasten en gran
des restaurantes, "os peregrinos 
comen e beben, ainda que reali
cen a sua compra no supermer
cado". Ademáis, resalta que a 
crise non está a afectar só a 
Galiza; no resto de Europa pasa 
outro tanto e no que é no Esta
do, a situación é piar ainda. 

A pesar das queixas xeralizadas 
o peregrino que se despraza a 
Santiago aproveita a viaxe para 
coñecer outras partes do país. 
Sobre todo vai á costa: a Fisterra 
ou ás rias. Polo que parece as 
Rias Baixas son as máis favoreci
das, ademáis de contar con cen
tros turísticos xa consolidados. 

A maioria dos que se achegan 
coñecen Galiza por referéncias 
persoais, e non pala propagan
da institucional. Dentro do Esta
do, veñen atraídos por unha 
temperatrura menos extremada 
ca do Sul. A respeito destes as 
sorpresas son grandes, xa que 
esperan atopar centros de cali
dad e a prezos económicos, e 
moitos concordan en que os 
centros turísticos galegas son 
en moitos casos máis caros que 
os das áreas turísticas do Sur. 

O Agosto hosteleiro do 93 non 
dá chegado e as quei>_<as empe
zan a subir o diapasón. Para fa
cer fronte aos prezos que boa 
parte do seitor elevou para a 
grande ocasión proclamada pa
la Xunta, non basta o turismo. 
Pódelles custar caro se espan
tan aos turistas chegados por 
primeira vez cos prezos de es
cándalo que denúncian. 

Visitas repartidas 
En xeral as capitais receben un-

ha afluéncia notábel de visitan
tes, ben ao seu paso cara a 
Santiago, ben de regreso. En 
Ourense, nas povoacións ubica
das na carreteira 525, chegouse 
a un 85% de ocupación durante 
o mes de Xullo. Os peregrinos 
pernoctaban na zona, que se 
viu moi favorecida. 

Noutras zonas da província, 
perta do Bierzo non houbo paso 
de peregrinos, co que ás veces 
non se chegou ao 30% de ocu
pación. De calquera xeito a 
meia non superou o 40-50% O 
presidente dos hosteleiros da 
provincia afirma que isto supón 
un incremento dun 3'9% respec
to ao ano anterior. O certo é que 
as axéncias notan un descenso 
na demanda de viaxes. Se nos 
anos anteriores moitos galegas 
aproveitaban o verán para visi
tar paises da Europa occidental 
ou bañarse nas augas do Cari
be, iste ano as rotas variaron. A 
suba do dólar nun 45%, e a re
cesión xeralizada son os moti
vos principais polos que se bus
can unhas vacacións alternati
vas que non supoñan un gasto 
grande. "A xente non quer gas
tar moito nas vacacións porque 

A Xunta alardea do 
excepcional 
aumento de 
visitantes pero os 
empresários 
amosan o seu 
escepticismo ante 
as cifras oficiais. 

sabe que o próximo ano a crise 
será piar que agora", afirma Pi
lar, que dirixe unha axencia de 
viaxes de Vigo. 

No Norte da Coruña, agás na 
capital, a ocupación amosa un 
forte descenso con respeito a 
anos anteriores. A comarca de 
Ferro!, que xa non é un centro 
turístico con moita afluéncia di
minuiu a ocupación dos princi
pais hoteis, segundo eles por
que "o Xacobeo está levando to
do para Santiago".+ 

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

O grande ano 
do auto-turismo 
Máis de vinte mil emigrantes 
galegas procedentes do Atlán
tico Sur iniciaron as suas vaca
cións xunto aos seus familiares 
na Galiza. Ao redor de 4.850 
billetes foron vendidos en Sos 
Aires, e desde o seu aeroporto 
saen vós todos os sábados 
con destino a Santiago. 

Outro tanto acontece cos che
gados da Alemaña, da Suiza e 
de Europa en xeral nun núme
ro dificil de precisar. Veñen en 
avión, en coche, en autobus 
ou en tren. O meio de trans-

porte é o de menos, o impor
tante é voltar á terra e estar 
uns días coa família. 

Os mellar asentados económi
camente adoitan vir todos os 
anos. Manteñen a pequena tra
dición da emigración andoriña 
americana dos anos vinte, pro
tagonizad-a por exiliados que 
prosperaran na outra beira do 
mar. Outros, con máis proble
mas económicos teñen que pa
sar máis tempo aforrando e tar
dan entre cinco ou dez anos en 
regresar. Por iso cando o fan 
aproveitan as vacacións para 
disfrutar da família pero tamén 
para amosarlles aos seus tillos 
a terra da que proveñen, con
verténdose en turistas. 

A pesar de que non deixan os 
cartas en hoteis, a totalidade 
dos galegos que viaxan desde 
América ou doutros paises de 
Europa contan como turistas 
en canto cruzan o control dos 
aeroportos. A efeitos estadísti
cos, son visitantes de Alema- 1 

ña, Suiza ou Venezuela, que 
chegan engaiolados pala pro
paganda do Xacobeo. A maio
ria alóxase en casas de fami
liares; o gasto meio ponderado 
é de 100.000 pesetas. De feí
to, gastan máis ca un turista 
meio , coa non despreciábel 
circunstáncia de que a prática 
totalidade deles mantén can
tas abertas en bancos e cai
xas. Pero son abrigados a pa
saren pela escada mecánica 
do turismo ainda que non fa
gan outra cousa que regresar 
á sua terra. 

A paradoxa é que un suizo, un 
británico ou un alemán paga 
prezos de risa por viaxar ao 
Sul de Europa, na maioria dos 
casos en vós direitos e cómo
dos. O emigrante ten que re
gresar en moitos casos atra
vés dun enlace con Madrid o 
que alonga a viaxe e encarece 
o billete. Oeste xeito, o emi
grante galega paga tarifas 
máis altas ca un turista con
vencional , apesar da propa
ganda da Xunta a canta dos 

Os mozos utilizan o tren porque se axusta máis as súas posibilidades. retornados.+ 
1 

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

ANOSA TERRA 
ENCADERNADA 

1978 -1992 
(15 TOMOS) 

Tomo! 1978 4.000 p ta D 
II 1979 D 
III 1980 D 
IV 1981 D 
V 1982 D 
VI 1983 D 
VII 1984 D 
VIII 1985 D A colección 
IX 1986 D completa X 1987 D 
XI 1988 6.000 pta D (15 tomos) 
XII 1989 D 
XIII 1990 D terá un prezo 
XIV 1991 D 
XV 1992 D de 60.000 ptal 

FORMA DE PAGAME TO: 

PARA A COLEICION COMPLETA 

D Ao contado (cheque) 
Domiciliación bancária: D 3 recibos de 2 .000 pta. 

D 6 recibos de 10.500 
D 12 recih s ele 5.500 

PARA TOMOS SOLTOS 

D Ao contado (cheque) 
D Domiciliación hancária 
(até un máximo de tres recibos sen custe financeir ) 

Remiti r a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO POS
TAL 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30. 

NOME .......... ... ................................... ... ..................... APEUOOS .................................................... . 

ENDEREZO ................................................................................................................................ ....... . 
.. ...................................................... C.P .................................. TELÉFONO .... ................................. . 
POVOACIÓN ............................................................. PROVÍNCIA ...... ............ ................................ . 

Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletín adxunto) 

BANCO/CAIXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº ..................................... . 
TITUlAR DA CONTA/LIBRETA .... ...................................................... ... ......... .. .... ................................ . 
... .......... .. .... .. .... .................................................... .. .... Nº SUCURSAL .. .. ............. ..... ...... .. ........ ........ . 
POVOACIÓN ........................................ ..... ...... ........... PROVÍNCIA ....................................... .. ......... . 

Sérvonse tomar noto de atender até novo aviso, e con cargo á miño conto, os recibos que oo 
meu neme lle sexan apresentados por Promocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA TERRA) 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 
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INFRAESTRUTURAS E COMUNICACIÓNS 

A administración quer desprazar aos viciños a sua responsabilidade 

Os conflitos por trazados mal deseñados 
retrasan as autovias á Meseta 
•H.V. 

11SeNizos e infraestruturas 
como as autovias son 
precisos e querémolos 
todos, mais non poden ir 
polo ar, por algures han 
pasar. lso está moi ben, 
pero ás veces escollen 
solucións máis 
complicadas que as 
alternativas", indica 
Floréncio Gómez 
Fernandez, vixiante do 
MOPT e viciño de Neira 
de Rei, no concello de 
Baralla, que está afectado 
pola construción da 
autovia que unirá o Norte 
coa Meseta. 

"Hai vários proxectos, está claro 
que está desbotada a posibilida
de de ir por Cervantes. Non se 
sabe se pasará por aquí ou irá 
pegado á N-VI , afectando a Fur
co, en Becerreá. Esta opción in
clue a construción dun túnel que 
vaia á Casilla", explica Florén
cio, que ve con mellares ollos 
esta solución. 

e, segundo os interesados, 
intencionadamente polémi
co. 

O Sindicato Labrego Gale
ga en Lugo tramitou algun
has das reclamacións. "A 
maioria das terras son cali
zas, de moi boa calidade e 
os mellores vales están 
afectados", asegura Emílio 
López Pérez, dirixente des
te sindicato. 

No retraso da autovía hai 
unha causa de carácter glo
bal: a falta de cartas para a 
execución das obras. A crise 
agravará a demora. De aí 
que o estado estexa intere
sado en promover conflitos. 

Mais non só o campo lu
gués vai ter problemas coa 
autovia. A capital terá que 
suportar a presenza desta 
estrada, mália unha propos
ta do PP non prosperar. Es
te partido pretendia unha in
tervención máis agresiva 
que a solución definitiva, fa
cendo pasar o vial pola bei
ra do Miño, construindo 
duas pontes máis e urbani
zando as partes afectadas 
polo seu paso. 

Intereses 
económicos locais 

Cibrao de Viñas e pola ou
tra pertence a unha asocia
ción ecoloxista disposta a 
defender as mellores fragas 
ourensás. "Nos núcleos non 
habitados o caso é atrave
sar o que sexa, tanto ten 
que haxa zonas con valor 
ecolóxico, pero cando hai 
unha cidade cómpre pasar 
pegado a ela. Unha autovia 
non é un cinto de circunva
lación. A autovia está vala
da e racha ca território. Por 
que percorrer máis quilóme
tros pasando polo centro se 
un pouco máis alonxados 
abaratamos custes e reduci
mos quilómetros? Hai alter
nativas que aforran moita 
distáncia. Algo pasa". 

Ambigüidade 
da administración 

O papel da Demarcación de 
Estradas da Galiza, depen
dente do MOPT, é confuso, 
como o é o rol que xogan 
alguns concellos , como 
Barbadás e San Cibrao de 
Viñas, cuxas corporacións, 
ambas do PP , mudaron a 
sua opinión a respeito da 
autovia, modificando a ini
cial oposición e convertín
doa en apoio ao proxecto tal 
como foi redactado. A De
marcación de Estradas sa
be da controvérsia, e só o 
xefe deste departamento 
está autorizado para dar in
formación sobre calquer 
asunto relacionado coas au
tovias. 

O val de Neira de Reí é un dos 
máis vizosos da bisbarra e hai 
grande concentración de explo
tacións agrárias. A autovia po
dia ir por unha ladeira ou disco
rrer a carón da Nacional VI. En
trar no val significa un prexuízo 
económico insalvábel. "A min 
cólleme algo de terra, non moi
ta pero hai un feixe de afecta
dos", asegura Floréncio. 

Búsqueda do conflito 

A atitude do PP lugués en
tronca directamente ca ou
tro plano no que se desen
volve a limitación na cons
trución das comunicacións 
coa Meseta: son os intere
ses dos grupos locais, fun
damentalmente de carácter 
político e económico. A falta de cartos retrasará a construción das autovias. 

O Ministério de Obras Públi
cas de Transportes ten dic

ANxo IGLESIAS tado resolucións contradic-

Xa houbo reclamacións e al
guns colectivos apresentaron 
alegacións aos tramos alternati
vos que presenta o Ministério 
de Obras Públicas. As obras 
que adoita facer Madrid son 
máis conflitivas que as de Com
postela. A COTOP evita o en
frentamento cos viciños e esco-
11 e trazados que contentan a 
moitos. A presa que ten Guiña 
por inaugurar tamén a comparte 
Borrell, pero este último destina 
os fundos do seu Ministério a 
obras enclavadas neutras latitu
des . Os benefícios eleitorais 
aqui non son tan abultados. 

O rosário de atrasos que pade
ceron as autovias galegas teñen 
un responsábel único: o Estado. 
Pero agora poderian producirse 
novas demoras. A causa ime
diata é o trazado por lugares 
conflitivos. A responsabilidade 
recaeria nos viciños se detrás 
non estivese un deseño do 
MOPT, controvertido en exceso 

Os ecoloxistas denúncian o es
caso interese do MOPT pala 
conservación dos espazos natu
rais. Un dos sócios de Ridimoas, 
unha asociación conservacionis
ta de Beade, asegurou que "nas 
zonas non habitadas o ministério 
non se pergunta se unha fraga é 
de importáncia ecolóxica, só lle 
preocupa que cobra o menor 
percorrido posíbel". 

'Q Estado, causante único, quer 
trasladar a responsabilidade do retraso 
aos viciños, que propoñen alternativas 
menos agresivas e máis baratas'. 

Xunto aos intereses xerais do 
Estado no retraso das obras 
operan pretensións de tipo local. 
Os sectores políticos e econó
micos de cidades como Ouren
se están interesados no paso da 
autovia por lugares o máis pró
ximos posíbeis. Hai unha dobre 
razón nesta intención: por un ha 
banda elevar o nível de servizos 
nas cidades e por outra provo
car unha série de efectos bene
ficiosos para quen ten intereses 
especulativos, xa que o paso 
desta via supón a recalificación 
dos terrees lindantes, ca conse-

guinte incremento de plusvalías 
que rematan en mans privadas. 

Rotura de núcleos 
habitados 
O deseño dun trazado próximo 
a Ourense e outros pontos de 
povoamento ten consecuéncias 
negativas para os núcleos rurais 
dos arredores, xa que o paso da 
via divide o território e afecta a 
grande cantidade de vivencias, 
rompendo a estrutura urbanísti
ca do rural. 

Até o momento non hai unidade 

de acción entre os colectivos in
teresados en defender trazados 
máis beneficiosos para eles. Os 
ecoloxistas van por unha banda, 
e mesmo eles apresentan ale
gacións sen estar coordenados. 
Os viciños teñen un sistema de 
organización aínda máis anár
quico. A unidade dos defenso
res dun mellor trazado está lon
xe de acadarse. 

Xosé Lois Darriba é un caso es
pecial, nel concurren as duas 
circunstáncias antes citadas; 
dunha parte é un viciño afecta
do polo paso da autovía por San 

VIGO: • Rosalía de Castro, 45 MARÍN: 
• Avda. da Florida , 6 

(Travesas) 
• San Roque , 156 
• Salamanca, 12 

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

• Sanjurjo Badía , 93 
• Fragoso, 56 
• Lorient , 14 

(Bala idos) 
• Camelias, 107 

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

+ Calvo Sotelo, 6 
+ Calvo Sotelo, 133 
• Real, 3 (Cantoarea) 

OPORRIÑO: 
• Hamón González, 17 

CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA • Pi i Margal!, 143 
(Peniche) 

• Vía Norte, 31 
+ Pizarro, 95 

ARCADE: 
•].Solla , 33 

tórias, segundo cada mo
mento e atendendo aos distintos 
requerimentos dos poderes lo
cais e provinciais, que decidida
mente apostan por unha autovía 
que pase polo maior número de 
vilas posíbel. 

As autovías do Noroeste e das 
Rias Baixas xa levan tempo pro
vocando problemas, ainda que a 
prensa agardou até hai ben pou
co para dar conta da situación. 
Un tramo xa construido, Vigo
Porriño, coñeceu unha polémica 
ao paso polo Cerquido que tiña 
unha alternativa máis beneficio
sa para todos, ao final impúxose 
a solución dos viciños. 

Outro tramo, na autovia do No
roeste, ainda por construir, pro
vocou que o concello de Culle
redo tomara cartas no asunto e 
intervira para xestionar ante o 
MOPT as expropriacións forzo
sas. A iniciativa desta entidade 
local partiu dos viciños de Sésa
mo-Sueiro. + 

BAIONA: 
• Avda. Monte-real, 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
•].Antonio, 7 (Cine Hío) 

OURENSE: 
• Avda. da Habana , 115 

AGUARDA: 
+ Joaquín Alonso, 1 · 



DIAS 

•Arde o 
vertedoiro de 
Be ns 

No que vai de ano é a segunda 
ocasión que se produce lume no 
vertedoiro coruñés de Bens, 
segundo denúncia o Coletivo de 
Educación Meioambiental desta 
cidade. O CEM estima que a 
esterqueira "non cumpre a 
normativa comunitária para ser 
considerada un vertedoiro 
controlado, non conta cun 
control axeitado de lixiviados 
(líquidos xerados polo vertido do 
lixo), o chan sobre o que está 
asentado non ten cas capas de 
aillamento para protexelo das 
filtracións e os gases tampouco 
son recollidos, e asi o metano 
escapa libremente". 

Segundo o CEM é precisamente 
a alta concentración de metano 
a causante do incéndio de 
Bens.+ 

•A policia 
autónoma· detén 
a presuntos . ~ 
pi romanos 

Na madrugada do Martes 17 de 
Agosto foi detído o presunto 
autor dun turne no Monte da 
Mina, parróquia de Lampón 
(Boira). A sua presenza fara 
detectada por mor de sendos 
focos de lume en monte raso. O 
detido foi posto a disposición da 
Garda Civil. 

Efectivos deste último corpo, 
xunto con membros do Servizo 
de Defensa contra lncéndios 
Forestais, surprenderon a outro 
indivíduos nas proximidades 
dun lume producido no lugar de 
Ardía (O Grove). O pirómano foi 
detido é pasto a disposición 
xudicial en Cambados. 

As informacións difundidas 
polos servizos de prensa da 
Consellaria de Agricultura non 
fixeron público o móbil dos 
incéndios nen a relación dos 
pirómanos co monte.+ 

•Homenaxea 
Moncho Reboiras 

Unhas cen persoas participaron 
nos actos do décimo oitavo 
cabodeano de Mancho 
Reboiras, que se celebrou o 
pasado Xoves 12 de Agosto no 
Ferrol. A homenaxe veu a 
producirse a iniciativa de duas 
forzas políticas, o BNG e a 
FPG.+ 

•Sudán novo 
obxectivo dos 
EEUU 

A inclusión de Sudán entre os 
estados terroritas, clasificación 
feíta arbitrariamente polos 
Estados Unidos, descobre o 
novo obxectivo da primeira 
poténcia mundial. A Sudán 

XOSÉ LOIS 

;/1 /// 

'/ 

achacáselle ter "desempeñado 
un destacado papel no compló 
contra o edifício das Nacións 
Unidas en Nova lorque". Os 
servizos de información norte
americanos lograron 
desentrañar o mistério en só 
dous meses, xa que o atentado 
foi preparado en Xuño. 

recebir axuda exterior algunha, 
agás a humanitária, nen 
comerciar con empresas norte
americanas. De momento o 
governo de Washington non 
informou se está a preparar 
unha invasión para 
reestabelecer a ordeno país 
africano, cuxa importáncia 
xeoestratéxica vai en 
aumento.+ Agora Sudán non poderá 

-~SR. P RES\ O EN l E 
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•O Monte do Gozo está por pagar 
Cen ex proprietários do Monte do Gozo aínda agardan o pagamento 
das suas terras. Ante esta situación, no concerto de Prince, celebra
do o Martes 17, nos postes de alta tensión que hai arredor do audi
tório situaron pancartas de protesta que aludian á sua situación.• 

• Moción de censura 
en Sanxenxo 

PSOE, BNG e a independente 
Dora Pérez, asinaron unha 
moción de censura en 
Sanxenxo para desplazar ao 
PP do governo desta vila. O 
PP estaba en minoria e a 
intención dos asinantes da . 
moción é reorganizar a 
admnistración municipal e pór 
fin "ao desmadre urbanístico 
que padece a vila". 

O cámbio de governo non se 
producirá até o 28 de Agosto 
xa que o alcalde actual 
decidiu agotar os prazos para 
a convocatória do pleno que 
debata a moción de censura. 
Porén, non se agardan 
sorpresas até entón. O 
pregoneiro das Festas de 
Santa Rosalia, o 4 de 
Setembro, é o Conselleiro 
Vítor Portomeñe. • 

• Os ecoloxistas 
contra a 
desertización da 
Límia 

A concentración parcelária da 
Límia é considerada pola 
Asemblea de Grupos 
Ecoloxistas e Naturistas da 
Galiza (AGENG) como o 
factor fundamental na 
desertización desta comarca. 
"As obras de concentración 
están a provocar un forte 
impacto ambiental", denúncia 
a AGENG, que enumera os 
efectos: desforestación e 
destrución de veigas, restos 
da desecada lagoa de Antela. 

Para a AGENG é preciso que 
as novas obras "se realicen 
tras facer un estudo de 
impacto ambiental e 
socioeconómcio que xustifique 
a sua necesidade, para evitar 
que a concentración 
parcelária se convirta nun fin 
en si mesma".• 

• Escalada de 
atentados en 
Barcelona 

A organización 
independentista basca, ETA, 
iniciou unha campaña de 
atentados con bombas na 
cidade de Barcelona nos 
últimos dias. Aos catro 
artefactos explosivos que 
puxo a ET A hai que engadir 
numerosas amenazas de 
bomba. 

Por outra banda, o industrial 
secuestrado, Julio Iglesias, 
aínda non foi liberado e en 
torno a este secuestro estase 
producindo un intenso debate 
no seo da sociedade basca . 
Diversos meios de 
comunicación anunciaron o 
imediato fin da retención, 
mentres outros aseguran que 
de momento non se produciu 
o pagamento do resgate. • 

• Agrávase o conflito 
municipal en 
Cangas 

A retención de dous 
concelleiros por parte dos 
funcionários de Cangas que 
están en folga e que 
continuan sen percebir os 
seus salários, serviu de 
excusa ao grupo de governo, 
PP, para rachar con todo tipo 
de negociación. 

Precisamente a pasada 
semana houbo intentos de 
negociación para tratar de 
solucionar un conflito laboral 
que deixou a Cangas baixo 
mínimos.• 

• Galiza Nova 
denúncia 
arbitrariedades nas 
subvencións 

"O escurantismo que mantén a Xunta 
á hora de conceder subvencións a or
ganizacións xuvenis" motivou a Galiza 
Nova para iniciar unha ofensiva legal 
contra o governo galego. Os baremos 
para dar axudas non só non satisfacen 
a esta organización da mocidade, ade
mais son descoñecidos por ela, xa que 
a Xunta non deu resposta ás pergun
tas parlamentárias que, sobre a cues
tión, foron formuladas polo BNG. • 

•San Roque 
acidentado nas 
costas galegas 

O mar de fundo, con ondas de dous a 
tres metros, a suba da maré, a borras
ca situada ao Oeste do país e a au
séncia de adverténcias aos bañistas 
por parte das autoridades provocaron 
numerosos acidentes nas costas das 
Rias Baixas odia de San Roque. 

Un marta, un desaparecido e tres feri
dos, xa fóra de perigo, son o balanza 
da xornada. A illa de Ons e a praia de 
Patos, en Nigrán, foron os cenários 
das emerxéncias, que abrigaron á in
tervención de numerosos efectivos 
dos servizos de resgate e vixianza 
das costas.• 

•As pensións e os 
salários máis 
baixos na Galiza 

Os pensionistas galegas cobran unha 
média de 47.700 pesetas ao mes, a 
cantidade máis baixa de todo o Esta
do. Múrcia e Baleares, con 50.200 pe
setas ao mes por pensionista, seguen 
á Galiza na cola das percepcións. En 
cabeza están o País Basca, con 
67.300 pesetas, Astúrias, con 67.000 
e Madrid, con 64.100 pesetas. 

A nómina média dos traballadores ga
legas tamén está nos últimos pastos 
do Estado, só por riba de Múrcia, Ex
tremadura, Castela- A Mancha e Ca
nárias. Os galegas cobran 120.350 
pesetas ao mes, moi lonxe da média, 
que é de 134.060 pesetas. Os traba
lladores bascas son os que máis car
tas gañan, 170.500 pesetas ao mes, 
seguidos dos asturianos, que perce
ben 161.850 pesetas. 

Contado, e segundo denunciou a UGT, 
Galiza non é máis competitiva por ter 
os salários máis baixos. Esta central 
asegura, tras analisar esta evidéncia, 
que a "moderación salarial non supón 
maior competitividade das empresas".+ 

•O governo quer 
liberalizar os 
despedimentos 

O Ministério de Economia fixo públi
cas unhas propostas para "axilizar e 
diminuir o custe das relacións laborais 
de duración indefinida". Este eufemis
mo agacha a intención de introdución 
do despedimento libre. 

Complementariamente a estas medi
das o Ministério de Economia aposta 
pola limitación do traballo temporal a 
aqueles traballadores cuxa actividade 
asi o requira. A gratuidade do despe
dimento faria inecesários os contratos 
temporais.• 



GALIZA E M NDO 
-----------------l----------------

A LIQUIDACIÓN DO PARQUE INDUSTRIAL 

Entre as empresas que liquida a Clmpor estan algunhas 
piscifactorias consideradas como empresas con grande futuro. 

A operación de venda da Corporación 
Noroeste (CN) á cimenteira estatal 

portuguesa Cimpor que se completou a 
primeiros de Outubro do ano pasado 
coa opinión favorábel da Xunta, trae 

doce meses despois novas 
incertidumes aos traballadores do grupo 

a partir da venda da división de 
alimentación. 

A Xunta descalificou en Outubro aos que criticaran a venda 

Ao liquidar as alimentárias de Noroeste, 
a Cimpor desnaturaliza a primeira corporación do país 
•G.LT. de Portugal e os representantes Investir benefícios ta estratéxia correspondia á món. Baixo estas siglas recoñé-

galegas que permaneceron no idea fundacional do grupo de in- cense algunhas actividades in-
Na xunta xeral extraordinária Consello de Administración, Precisamente a sección de em- vestir os benefícios das empre- dustriais abando publicitadas, 
que celebrou CN en Vigo para aseguraron que buscarian o fo- presas que os traballadores sas rendáveis (neste caso Ce- como é o caso do manantío da 
reconstituir o seu consello lego mento das sinérxias entre a em- consideraban baixo risco inmi- mentos Oura~ para abrir camiño Fontecelta e outras menos ceñe-
de completada a oferta de ad- presa lusa e a Cimpor para re- nente de saldo era a alimentá- a novas actividades. cidas como a planta para cria de 
quisición pública, os noves pro- ducir custes industriais. Con es- ria. O conxunto de compañias salmón en Valdoviño e outras, 
prietários aseguraron a sua in- tas declaracións procuraban desta división instituírase dentro Asi foi como nacera Corporación fóra de Galiza, para a cria de ro-
tención de respeitar a "cultura e tranquil izar a opinión dos traba- dunha mentalidade de fixación Alimentária, que tiña o control de balo e dourada. A división ali-
identidade empresarial do gru- lladores, que manifestaran pú- territorial do grupo, con diversifi- Fontecelta, Thenaise Provote, mentária tiña en proxecto a ins-
po". O Presidente da cimenteira blicamente a sua desconfianza cación de negócios e investi- Semente, Agrisec e Culmarex e talación dunha nova cetárea en 
portuguesa, António de Sousa na vontade dos portugueses de mento en actividades considera- participacións na piscifactoria Camota para cultivar rodaballo. 
Gomas, afirmou que a política manter a integridade do grupo. das de gran futuro. De feito, es- Norafish e a distribuidora Trese-
empresarial cumpririase "dacor- O grupo portugués anunciou a 
do cos intereses dunha grande ¡---------------------------------------------------------------------------, venda das empresas alimentá-

1 
empresa española na rede eco- 1 lrresponsabilidade da Xunta rias de CN a finais de Xullo. 
nómica da Galiza". 

1 Dentro do consello de adminis-1 
1 tración de CN hai discrepáncias 1 A oposición do Parlamento ca- en Cementos Oural e empre- vertedoiro de lixo de As Somo-Pero se dos novos proprietários 1 sobre o emprego do termo per-
1 lificara en Setembro de irres- sas relacionadas dentro da cor- zas, a pesar de asegurar que a caberia a penas agardar palabras 1 das para aludir aos case 900 mi-

altisonantes coas que negar toda 1 ponsábel a actuación da Xunta poración, para constituir grupo sua política de amortización de llóns que aparecen na coluna 1 

intención liquidadora, do Governo 1 ao apoiar a venda de Corpora- coas cimenteiras Cimangol e emprego no agro seria com- das débedas contraidas no 92 1 ción Noroeste á Cimpor e de- Cimenteira de Luanda que o pensada coa criación de pos-autónomo os traballadores da 1 pola fracción alimentária. En 
1 nunciou a intención dos noves Governod e Angola decidira tos de traballo na indústria. Cimpor reclamaban a defensa da 1 efeito trátase de indústrias ren-

identidade da corporación asi co- 1 proprietários de liquidar a divi- privatixar en Agosto do 92. dáveis en proceso de crecemen-1 Aparte do vertedoiro e As So-
me da sua proposición fundacio- 1 sión alimentária. O conselleiro Tras da operación da Cimpor, 

mozas (claramen1e sobre-di- to ás que é falso imputar saldos 1 de lndústria compareceu no recoñecianse abertamente mo-nal, orientada á produción de va- 1 mensionado para un reducidísi- ruinosos. A venda das firmas en 
lor engadido a partir de ma1erias 

1 pleno e en neme do Governo vementos tácticos de grupos presunta bancarrota reportará 1 mo parque indus1rial como o ga-
primas galegas . A declaración autónomo dixo que considraba privados na véspera da subas- arredor de 4.000 millóns. Os no-
institucional da Xunta surprendeu a venda positiva e que non tiña ta da empresa pública portu- lego), a estratéxia de crecemen-

vos proprietários terán que reco-to industrial da Xunta dirixiase a 
mesmo a estamentos políticos nada que obxectar ao que con- guesa. Entre eles citábanse ao 

presionar ao Instituto Nacional ñecer máis ben que non están 
que lle son recoñecidamente in- sideraba unha operación clási- Banesto e a Portland. 

de lndústria (IN/) para que le- interesados no proxecto integral 
condicionais ao proclamar que se ca de libre mercado. 

No momento da venda da Cor- vantase unha fábrica de papel da CN nen pretenden respeitar a 
trataba dunha operación levada a No intre de facer esta declara- poración Noroeste a Xunta contínuo en Lourizán. O /N/frus- sua raiz galega, asuntos sobre 
termo dentro das normas do libre ción, a Xunta estaba perfeita- cumpria máis de dous anos de trou este plan mentres a Xunta os que se deran enormes golpes 
mercado. mente informada de que a governo sen ter atraído nengun celebraba públicamen1e a inmi- de peito, coreados pela Conse-

Cimpor estaba só in1eresada proxecto industrial, aparte do néncia liquidadora da Cimpor. + llaria de Industria, no momento 
Pela contra, os noves directivos L--------------------------------------------------------------------------- da compra da Corporación.+ 
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VERÁN E PRAIAS 

Poucas veces a Administración centra a sua atención no coidado do litoral, fonte que xera importantes recursos polo turismo. 

As zonas con infraestruturas turísticas teñen praias con baixa calidade 

Moitas bandeiras azúis nunha costa contaminada · 
• HORÁCIO VIXANDE mentos sanitários e con augas produción pesqueira". O concelleiro do PSOE en Vigo, pamentos praieiros. Este con-

con calidade microbiolóxica; é António Nieto Figueroa «Leri», cella dispón en Combarro dun 
No ano 93 a CE concedeu preciso, para unha praia contar A solución que apontan os co- tense desgañitado tratando de dos mellares conxuntos históri-

a bandeira azul a 32 con todas as garantias, que o li- lectivos que critican as poi íticas convencer a viciños e visitantes cos de arquitectura de litoral 

praias galegas, 10 máis toral máis próximo tamén reuna agresivas co meio é a diminu- de que a contaminación en Sa- que ten o país e conta cunhas 
as mesmas condicións. Desde ción da contaminación. Contra mil só afecta ás áreas máis pró- posibilidade de explotación tu-

que no ano anterior. Pero 1987 non faltou o ano no que a iso a administración desenvolve ximas ao río , pero desde cal- rística que están fora de cal-
o máximo galardón que praia de Silgar, en Sanxenxo, un papel ambíguo. A Consella- quer ponto do litoral pódese ob- quer discusión, pero a sua dis-
prémia ás praias máis acadase a bandeira azul, pero ria de Sanidade considera non servar como a mancha que dei- posición frente á celulosa de 

saneadas empáñase pola todos os turistas coñecen o es- apta para o baño a zona da de- ta o Lagares esténdese mesmo Pontevedra impede abordar 
tado da praia de Nanin, no mes- sembocadura do rio Lagares, na por praias lindantes, moito máis unha política de promoción 

presenza de numerosos mo concello, a tan só uns cen- popular praia de Samil, en Vigo. aló da foz . que non signifique tirar cos 
pontos de contaminación, tos de metros da outra. Nanin Outra dependéncia da Xunta, a cartos. Desde a alcaldia de 
grande número deles moi non obtivo en várias ocasións COTOP, hai anos que ten con- Para calquer cidadán dun con- Poio nunca se ergueu a voz 
próximos a lugares onde ao longo do que vai de ano cali- xelado un proxecto para a insta- cella, sen auténticos instrumen- para solicitar, sequer, un maior 

flamexa a bandeira azul. ficación dabondo como para ser lación dunha depuradora cuxa tos cos que velar pola sanidade control das emisións de fluídos 
considerada apta para o baño. necesidade recoñece como ur- das augas do litoral, resulta do- contaminantes que esta indús-

xente. ado acusar de malintencionado tria deita na ria de Pontevedra. 
No ano Xacobeo o esforzo pro- A administración fai por canse- a aquel que denúncia a conta-
pagandístico da Xunta vai mal guir unhas boas praias para a minación que un lugar suporta, Vilagarcia de Arousa, un dos 
enfocado, algunhas das praias Galiza, mais o oportunista baño pero nun político esta atitude é pontos costeiros mellar equipa-
que rexistan a maior afluéncia dun dirixente xa non convence: máis difícil de xustificar. Porén dos, non pode aterecer unhas 
turística cantan con condicións agora sementa a sospeita. son estes últimos quen se praias en condicións, as duas 
que disuaden a calquer visitan- monstran máis violentos cos que hai no seu território non 
te. Duas das áreas de mellar Contradicións ecoloxistas que sinalan as defi- son aptas para o baño e care-
equipamento hosteleiro, A Coru- da administración 'A Coruña é a 

ciéncias das nosas costas. cen de servizos sanitários sufi-
ña e a ria de Pontevedra, teñen cientes. Contado, os visitantes 
níveis de contaminación insu- A rexeneración das praias a Renúncia a mellorar pódense achegar a Vilanova de 
portábeis. Pala contra, aqueles simples vista resulta unha inicia- única cidade Arousa, cuxas praias, en xeral, 
sítios con piores accesos, que tiva meritória, pero cada vez son En Poio, na ria de Pontevedra, son boas. Tamén poden mar-
non oferecen máis dunhas pou- máis as organizacións ecoloxis- g~lega que non nengunha das suas oito praias char algo máis ao Sul, ao Gro-
cas camas, si dispoñen da ban- tas e conservacionistas as que acada a calificación de verda- ve, onde a calidade das praias 
deira azul e de praias realmente denúncian que é "unha activida- m1rou como deira aptitude para o baño, e o equipamento hosteleiro si 
aptas. de que comporta a extracción marchaban coas ainda que várias delas sálvan- atopan unha correspondéncia 

de millóns de metros cúbicos de se polos pelos. Se a situación favorábel. Ante esta situación 
Calquer turista é quen de apre- area do fundo mariño, incluída a suas praias das augas é comprometida, un hosteleiro grovense ten máis 
zar que non abonda con ter un- zona infralitoral, a máis rica e di- ainda o é máis o estado no que gañar que un estabeleci-
ha praia coidada, con equipa- versa en termos ecolóxicos e de urbanas' que se atopa o resto dos equi- mento de Vilagarcia. 



Rexeneración 
comprometida 
E se hai localidades que teñen 
que suportar adversidades, ou
tras receben trato especial. O 3 
de Decembro de 1992, cando 
horas despois do acidente do 
Aegean Sea, Pilar Lledó, a Go
vernadora civil da Coruña, ase
guraba que no verán as praias 
desta cidade estarían saneadas, 
sabia o que dicia. 

A Coruña é a única cidade gale
ga que non mirou como mar
chaban coas suas praias urba
nas. A armada e os militares do 
Ferro! son os únicos que saben 
para que queren ocupar unha 
extensión tan grande de costa 
nesta cidade. En Vigo a urbana 
praia de San Sebastián hai dé
cadas que cedeu o paso a un 
porto de conxeladores hoxe ca
se sen uso e en Pontevedra ca
se ninguén recorda o dia en que 
perderon o mar. 

O compromiso da Governadora 
formulado naquelas horas ante 
os numerosos meios de comu
nicación presentes foi cumpri
do. As bandeiras azúis que on
dean nas praias do Orzán e 
Riazor están aí grácias a un 
programa especial da Demarca
ción de Costas da Galiza, que 
investiu 260 millóns na rexene
ración dos areais da Coruña, le
vándose por diante a fauna ma
riña e os recursos naturais da 
ria de Ares, da que foron extraí
dos os áridos que facilitaron a 
recuperación. 

Un caso semellante sucedeu a 

primavera pasada na Costa da 
Vela, frente ás lllas Cies, entre 
as rias de Vigo e Pontevedra. 
Daquela a extracción de miles 
de toneladas de area provocou 
airadas protestas por parte dos 
pescadores, que temian a desa
parición dos bancos tradicionais 
de peixe. 

A Administración central permite 
que a empresa Repsol submeta 
a un risco á Coruña, fai limpe
zas de carácter cosmético, pero 
nega responsabilidades para 
non ter que pagar uns millóns 
aos mariscadores de Ares. 

En Lugo 
as mellores praias 
Nada do feito nas praias desta 
cidade pagou a pena. Greenpe
ace considera á zona da Coru
ña, xunto coa ria de Pontevedra, 
espazos moi contaminados . A 
area das praias pode estar lim
pa e as análises da auga son 
susceptíbeis de mostrar que es
ta está saneada, pero a polu
ción persiste. 

Na Galiza hai máis de mil are
ais, a estrutura turística orienta
da ao mar concéntrase , ade
mais de nos arredores da Coru
ña, nas Rías Baixas, pero é esta 
parte do território galega a que 
ten menos bandeiras azúis. Lu
go e a Costa da Marte agrupan 
a maioria destes galardóns, sen 
contaren, estes lugares, con in
f raes trut u ras de acceso nen 
equipamentos turísticos. 

As praias de Area Longa e de Xi
lloi, ambas no concello de Vice-

do, na costa do Norte, merecen 
ser coñecidas, a de Xilloi ten 
bandeira azul. Acudir a estas 
praias significa eludir o amorea
mento doutras máis ao Sul. O 
espazo de areal que correspon
de a cada persoa é de 60 m_, 
quer dicer que os 1.300 metros 
de lonxitude da primeira e os 380 
metros da segunda non abondan 
para atraer ao turismo. Calquer 
visitante pode compartir metros 
de praia sen chegar aos níveis 
do Orzán, onde hai 1 O m_ por 
persoa. Pero para que alguén 
acuda a estas praias, para que 
haxa afluéncia turística, cómpre 
haber equipamentos e promo
ción por parte da administración. 

A praia de Area é o único dos 
tres areais de Viveiro que ten 
bandeira azul. As outras duas 
praias están nun estado lamentá
bel, pero rexistan níveis de con
corréncia que se aproximan aos 
de Area, só porque este concello 
si ten boa estrutura turística. 

As tres praias que hai en Riba
deo son pequenas e teñen unha 
calidade deficiente. Mais talvez 
non sexa só responsabilidade 
do Concello que rexisten unha 
afluéncia tan cativa. A zona da 
Raxa concentra, xunto con Vi
veiro e Foz, na Mariña, o turis
mo que acude ao Cantábrico 
galego, pero Ribadeo ten que 
competir coas praias de Barrei
ros -duas delas teñen bandeira 
azul- e co arieiro de Pena Ron
da e a praia de Tápia (ambas na 
Galiza exterior). A cámbio dis
puta á esta última vila a capta
ción de turistas apresenta a me
llar oferta da zona.• 

r---------------------------------------------------------------------------, 1 
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O Vao, a modélica recuperación dunha praia ¡ 
1 

O exemplo da rexeneración da 
area das praias do Orzán e de 
Riazor, na Coruña, non é bon, 
segundo manifestaron várias 
oreganizacións ecoloxistas. Se 
cadra teríase que ter praticado 
unha intervención menos lesi
va para o fundo mariño da ria 
de Ares. 

Outro grupo conservacionista, 
Erva, andou polo meio na rexe
neración doutra praia galega, 
nesta ocasión o Vao, en Vigo. 
O resultado e o método empre
gado motivou aplausos proce
dentes de diversos ámbitos. 

Cando no outono de 1992 o 
concelleiro de Meio Ambiente 
de Vigo, Xesus Costas, anun
ciou as suas pretensións de 
arranxar esta praia , António 
Nieto Figueroa «Leri» pegou un 
brinco e augurou un rotundo 

fracaso. O "Rei dos campiona
tos de futbol-praia" non quería 
perder o seu feudo. Moitos 
anos antes o canaval de Canido 
fara estragado pola acción hu
mana e as dunas do Vao mar
charon para as formigoneiras 
que construiron os edifícios do 
desenvolvimento franquista. O 
Ministro de Información e Turis
mo estaba tan ocupado inaugu
rando paradores que non tivo 
tempo para defender esta praia. 

Foi daquela cando as palas ex
cavadoras encheron de terra 
as dunas, e «Leri" salferiu de 
campos de futbol case todo o 
espazo, criando un monstro 
patético. 

A intención do Concello de Vi
go era retirar os campos e faci
litar a invasión de area para a 
praia recuperar o aspecto pri-

mixénio. A idea non era má, 
contaba coa colaboración de 
Erva , que se encarregaba de 
vixiar a vexetación que supor
taba ás dunas emerxentes. Pe
ro o proceso alongábase en 
exceso. 

Foi entón cando un arquitecto, 
dándolle voltas ao asunto, arga
llou un método audaz: fixo unha 
prospección baixo a praia e 
comprobou que os responsá
beis da desfeita nos anos 60 
non remataran con toda a area 
que cantiña a praia, de xeito que 
no subsolo había vários metros. 

As mesmas palas excavadoras 
que castraran a praia devolvé
ronlle a honra, e retiraron a te
rra para deitala debaixo da 
area. Agora as dunas, paseni
ño, medran orgullosas da sua 
vitória. 

'As dunas do 
Vao, paseniño, 
medran 
orgullosas' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Os que dubidaban do éxito da 
medida poden comprobar como 
esta praia concentra máis visi
tantes que a viciña Samil , máis 
urbanizada, con mellares acce
sos e con máis prazas para es
tacionamento de veículos. 1 

1 
1 1 
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A cultura basca 
en risco de desaparición 
"É certo que se escoita o euskara con frecuéncia. Pero non é 
menos certo que se lle destroza gramaticalmente e segue a ser 
unha língua dependente". Esta análise corresponde a un artigo 
asinado polo filósofo Javier Sábada o Martes 1 O de Agosto no 
diário EGIN. 

"Os máis radicais apártanse da maioria ainda que, ao tempo, 
sofren toda a propaganda provinte dos meios que, 
ideoloxicamente, lles están opostos. Oeste xeito podemos ver a 
membros da esquerda abertzale, que só len un periódico, están 
irreductibelmente dacordo coas posturas do seu grupo pero que 
comparten na TV os símbolos daquela cultura que en constante 
propaganda lles desactiva", asegura o filósofo, que ao longo do 
seu artigo mostra a sua disposición polo diálogo no esforzo pola 
recuperación da cultura nacional basca ao tempo que é crítico 
coa política que neste eido desenvolve o governo dese país. 

"Non vexo doado atapar unha saída. Mais ante o difícil paga 
máis o risco que a rixidez. Un exemplo de sano atrevimento e 
ao que con todo agarimo fago unha dedicatórica é este 
periódico. A apertura deste diário, que me parece real, non creo 
que deba consistir en pór as suas páxinas a disposición dos que 
xa teñen moitas ou ao primeiro artista que pise esta cidade: 
máis importante seria debatir as cuestións centrais incluindo, 
naturalmente, na discusión as posturas máis disidentes". 

MALCOLM LINTON/SIPA 

Turismo de guerra 
"O amor ás vellas pedras é unha das antigas paixóns dos 
viaxeiros e dos veraneantes. Pero por que agardar que a patena 
dos séculas reduza casteles, murallas e igrexas ao estado de 
venerábeis ruínas? A impaciéncia contemporánea acomódase 
moi mal a estes tempos nos que tantos conflitos producen en 
abondáncia ruínas novas e espectaculares", reflexiona lgnácio 
Ramonet no número de Agosto de LE MONDE DIPLOMATIQUE. 

Ramonet informa sobre o novo negócio turístico, inventado por 
un milanés que despraza a viaxeiros a zonas recentemente 
devastadas polos bombardeos e combates e ironiza sobre o 
papel da guerra, se dar evidéncia dos conflitos ou se servir de 
diversión. 

O catalán na ONU 
"O catalán é o naso idioma oficial. É a língua de Ramón Llull , 
Ausias Marce Salvador Espriu, a que é talada desde Fraga (en 
Aragón) a Maó (na illa balear de Menorca) e desde Salses (no 
Rosellón fr~ncés) a Guadamar (nas terras meridionais do País 
Valenciá) . E nesta língua, a catalana, que vin até esta Asamblea 
a falar de paz, liberdade e fraternidade". Son palabras de Osear 
Ribas, presidente do Governo de Andorra, no seu discurso á 
Asamblea Xeral das Nacións Unidas co gallo da incorporación 
do Estado pirenaico ao organismo internacional. A revista EL 
TEMPS reproduce, no número do 9 de Agosto, integramente este 
discurso. 

Riba agradeceu a colaboración da República francesa e do 
Reino de España na formación de Andorra como Estado 
moderno pero non entra de cheo na cuestión nacional catalana, 
e só fica na reivindicación da língua. "O naso pequeno val 
decantou unha identidade nacional que non está contra nada 
ner. ninguén. Ao contrário, sempre fuíl)OS U'l país de acolli~:: ::; · 
un val aberto a todos cantos viñeron. E porecisamente desa 
identidade da que naceu a nasa personalidade colectiva". 
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01 A DA GALIZA MÁRTIR 

Vários centos de persoas acudiron á homenaxe tributada en Pontevedra 

Peclen a revisión do proceso de Alexandre Bóveda 
•A. ESTÉVEZ 

Os actos celebrados con motivo 
do aniversário do fusilamento 
de Alexandre Bóveda reuniron a 
representantes de todos os par
tidos nacionalistas da Galiza. 
No cemitério de San Mauro, en 
Pontevedra, celebrouse a ofren
da froral ante a tumba onde, 
desde hai cincuenta e set e 
anos, xacen os restos de Bóve
da, coa lápida que el mesmo 
deseñou a noite que o mataron. 
Cincocentas persoas reuníronse 
posteriormente na praza de Cu
rros Enríquez xunto ao busto do 
galeguista executado, construí
da no ano 1986 con motivo do 
50º aniversario da sua marte 
por medio de suscripcións de 
particulares. 

Na homenaxe déronse cita 
membros dos partidos naciona
listas como Camilo Nogueira do 
PSG-EG ou Bautista Alvárez do 
BNG. Foi un representante da 
Fundación Alexandre Bóveda, 
Fernando Quintela, quen deu 
leitura o discurso elaborado por 
Manuel Beiras que non puido 
acudir á celebración. No texto 
reivindicábase a unidade de ac
ción das organizacións naciona
listas ante a ameaza do biparti
dismo no estado español. "Ga
ñamos o estatuto galega pero 
perdeuse a autonomía." 

A idea argumentada por Manuel 
Beiras é a dun nacionalismo ba
seado na solidariedade e nas 
coincidencias básicas fronte aos 
programas como opcións se-

cundárias nun proxecto para fa
cer fronte aos partidos asenta
dos en Galiza pero alleos á rea
lidade do país. "Desgraciada
mente seguimos a ser tillos dun
ha cultura que eu lle chamo mi
nifundismo: cada home, un par
tido" . A dureza da sua crítica 
non só se dirixiu aos partidos 
nacionalistas pola sua desunión 
senón que houbo unha denún
cia constante referida á perse
cución que, ainda hoxe en día, 
sofre o galeguismo. 

Na praza de Curros Enríquez, 

os actos comezaron cunha 
ofrenda de frores ante o monu
mento de Bóveda feita pola sua 
tilla Amalia e o seu neto. Esta 
vez Avelino Pausa Antelo con
vertiuse no voceiro unitario cun 
discurso longo, no que o eixo 
central era parella ao texto de 
Manuel Beiras, reivindicando ta
mén un espíritu unitario para o 
nacionalismo. Antes de rematar 
a homenaxe, Xaquina Trillo leu 
un poema e a organización Ga!i
za Nova despregou unha pan
carta onde se podía ler: "Alexan
dre Bóveda vive". 

Revisión do proceso 

Por outra parte, a Fundación Ale
xandre Bóveda, expresou a sua 
intención de esixir as autoridades 
a revisión do seu proceso e a re
habilitación da sua memória. Asi
mesmo, co motivo deste aniver
sário, este colectivo amasa a sua 
repulsa a feítos como a supre
sión da titulación de Filoloxia ga
lega-portuguesa na Universidade 
da Coruña , que califican de 
"agresión" á normalización da lín
gua pala que loitaron persoas co
mo Alexandre Bóveda.• 

A OFERENDA DO FROITO NOVO 
XosÉ CASTRO RATON 

No cénit da barbárie fascista que acaudillaron 
aqueles bárbaros, con mentalidade estepária e an
tigalega, que mamaron do movimento militar naci
do o i 8 de Xullo do 36, Castelao, con visión certei
ra, sentenciou desde as estampas do "Galicia 
Mártir": Non enterran cadavres, enterran semente. 

Hoxe, 57 anos despois de Alexandre Bóveda es
creber valerosa e dignamente a "derradeira lec
ción maxistral" da sua vida exemplar, podemos 
afirmar: A semente xa frutificou. 

O froito, herdado da semente que por toda Galiza 
espallaron co seu sangue, Alexandre Bóveda e os 
galegas e galegas que sofreron aldraxe, persecu-

~ ción e marte por abrazar a nobre causa do noso 
ffi povo e os seus ideais patrióticos de xustiza e reº dención, exprésase nun puxante crecimento das 
~ forzas políticas e sociais que conforman o movi
~ mento nacionalista galega. 

cemiterio de San Amaro, ao pé do sartego de Ale
xandre Bóveda, símbolo senlleiro da Ga!icia Mártir, 
a apresentarlle esa cívica "oferenda o froito novo", 
nunha xornada de afirmación nacionalista que re
corda con xustiza o legado que deixaron os márti
res da nasa causa, no Día da Ga/iza Mártir que os 
nacionalistas ternos institucionalizado, fronte ao es
quecimento indignante dalgunha das nasas institu
cións públicas. Rendemos xusto tributo a quen 
deu, por Galiza, o se máis prezado ben: a vida. 

Namentres completamos o camiño pala nosa histó
ria nacional que nos vai levar a escreber a grande 
páxina da Galiza ceibe que procuraron aqueles de
vanceiros aos que honramos hoxe; co mesmo valor, 
reafirmamos o noso compromiso irrenunciábel coa 
causa nacional galega, dispostos ao combate políti
co coa mesma disposición que levou a Alexandre 
Bóveda a asumir consecuentemente o seu xura
mento patriótico : Denantes morfos que escravos.+ 

Alguns asistentes ao acto celebrado no cemitério de San Mauro. A segunda pala 
esquerda é a tilla de Bóveda, Amélia. Unidos pola memória dos mártires, acudimos ao Xo (;CASTRO RATO'\ é vocal da Fundación -Alexandre Bóveda" 
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CELULOSAS E CONTAMINACIÓN 

A NOSA TERRA 11 
Nº 583 -19 DE AGOSTO DE 1993 

A COTOP SILENCIA O INCUMPRIMENTO 
DO CONVENIO CON CELULOSAS 

CUIÑA COMPROMETEUSE A PECHAR A FACTORIA SE FOR PRECISO 

O 28 de xullo de 1989 asinouse un Con
venio entre a COTOP (da que nese mo
mento era Conselleiro Antolín Sánchez 
Presedo) e a Celulosa de Pontevedra 
(ENCE) para a realización dunha serie de 
actuacións na ría de Pontevedra entre as 
que destacaba a construcción dun emi
sario submariño que recollera as augas 
residuais de Pontevedra, Marín e a pro
pia ENCE, ademais dun colector para a 
marxe esquerda da ría e unha estación 
depuradora das augas residuais urbanas 
de Pontevedra e Marín. O custe total pre
supostado destas tres obras acadaba a 
cantidade de 1.690 millóns de pesetas, 
dos que 600 millóns correspondían ao 
emisario, que sería financiado nun 67% 
por ENCE e nun 33% pola Administra
ción. A COTOP financiaría o resto das 
actuacións contempladas no Convenio. 

Para que Celulosas puidera conectar os 
seus vertidos ao emisario debería cum
prir cartas esixencia en canto á calidade 
dos seus vertidos (recollidas no cadro 11 
do Convenio) para o que tería que levar 
a cabo unha serie de mellaras técnicas 
no tratamento dos mesmos. O prazo para 
o cumprimento destas esixencias fixába
se no 1 de xaneiro de 1993 (informe da 
Consellería de Industria e Comercio, asi
nado polo Director Xeral de Industria Joa
quín del Moral Crespo, dirixido ao Fiscal 
Xefe da Audiencia Provincial de Ponteve
dra, do 14 de decembro de 1992, páxina 
2). Ademais, no Convenio diseque a cali
dade da auga da ría de Pontevedra, en 
todo momento deberá cumprir as esixen
cia para cultivos de moluscos e baños da 
CEE. .. Se se detecta que na ría de Pon
tevedra non se cumpren as esixencias de 
calidade de auga para cultivos mariños e 
baño procederase inmediatamente á revi
sión das esixencias técnicas do vertido 
de ENCE descritas neste Convenio. Cu
riosamente, no momento de se asinar o 
Convenio as augas da ría de Pontevedra 
na zona de Praceres (onde se realiza o 
vertido de ENCE) non cumprían as esi
xencias de calidade nin para cultivos ma
riños nin para baño non só da CEE se
nón tampouco da propia lexislación es
pañola, tal como poñía de manifesto o 
informe que o consulting IDASA realizou 
para a COTOP en setembro de 1987, 
cousa que por outro lado xa era coñeci
da desde a publicación do informe ES
CORP a principios dos 80, que precisa
ba, de xeito explícito, que a responsabili
dade desta degradación das augas era 
debida, sen ningún xénero de dúbidas, 
aos vertidos de ENCE. ¿Por que se se
gundo os informes da propia COTOP as 
augas da ría de Pontevedra non cumprí
an as esixencias de calidade para culti
vos mariños nin para baño xa no mo
mento da redacción do Convenio non se 
procedeu á revisión das esixencias técni
cas do vertido de ENCE como o propio 
Convenio esixía? 

Para realizar o seguimento do Convenio 
a COTOP creou a principios do ano 91 
un Comité Científico e unha Comisión 
de seguimento. Nesta última convidou a 
participar ás asociacións ecoloxistas 
(Asociación pola Defensa da Ría de Pon
tevedra, ADEGA, ... ) que se negaron a fa
celo argumentando que a citada Comi
sión estaba totalmente baleira de contido 
e de competencias. No tempo transcorri
do desde a data da posta en vigor do 
Convenio a falta de información presidiu 
todas as actuacións da Administración. 
Nestes 4 anos non se fixo público nin un 
só informe que aportara datos concretos 
sobre a evolución dos vertidos de ENCE, 
e a Comisión de seguimento ou non se 
reuniu nunca ou fíxoo nunha total clan
destinidade, pois nin sequera hai noticias 
de que siga a existir na actualidade. 

DANIELSOUITJLLO 

Esixencias do Convenio para o vertido de ENCE (data de cumprlmento: 1/1/93) 

Parámetro Cargas Máximas (Kg/tonelada) Concent. Máximas (mg/litro) 

Caudal vertido 80.000 (m3/día) 140 (m3/tonelada) 
pH(1) 6-6,5 (unidades de pH) 6-6,5 (unidades de pH) 

Sól. suspensión 10 20 
DBOs 9 60 
DQO 65 430 
AOX(2) 2 (eucalipto) - 4 (piñeiro) 

(1) Parámetro que mide a acidez das augas. 
(2) Parámetro que estima a emisión de compostos organoclorados nas augas residuais. 

Periodicamente Celulosas dedícase a 
propagar noticias interesadas sobre a 
adecuación dos seus vertidos ás esixen
cias do Convenio e da inminencia da co
nexión dos mesmos ao emisario submari
ño. Esta mesma liña ten caracterizado ao 
Delegado da COTOP na provincia de 
Pontevedra Fausto Núñez, que palas sú
as manifestacións públicas máis parece 
delegado de ENCE que da COTOP. O 
Sr. Núñez ten manifestado en diversas 
ocasións que aínda non había datos con
cretos para saber se Celulosas cumpria o 
Convenio e nalgún momento chejgou a 
afirmar que, a falta das comprobacións 
definitivas, todo indica que si o estaba a 
facer. 

A COTOP oculta datos 

En abril deste ano a COTOP remitiu un 
informe ao Valedor do Pobo (asinado po
lo Xefe do Servicio de Planificación Hi
drolóxica e Programación, Alberto Pérez 
Casanueva) sobre o control de vertidos 
do Complexo ENCE-ELNOSA por parte 
desa Consellería. Nese informe non se 
aporta ningunha información concreta so
bre a realización práctica deste segui
mento nin datos relativos ás análises feí
tas ata agora. Sen embargo, atírmase 
que se realizan seis tomas de mostras 
diarias, todos os días do ano, con carác
ter aleatorio, ao longo das 24 horas de 
cada día, sen distinción entre días labo
rables e festivos ... A toma de datos ini
ciouse o 1 o de xuño de 1992. Estes da
tos que teñen carácter confidencial, son 
transmitidos ao comité Científico. A tenor 
disto, neste momento debe existir unha 
cantidade importante de datos derivados 
das análises realizadas. Desde o 1 O de 
xuño de 1992 ata a remisión do informe 
citado, o 29 de abril de 1993, pasaron 
324 días que, a razón de seis mostras 
diarias, dan un total de 1.944 mostras to
madas, cantidade máis que suficiente pa
ra facerse unha idea ben precisa do grao 
de cumprimento do Convenio por parte 

Emisións aéreas de ENCE e límites legals 
(Abril 1993) 

Foco Parámetro Valor de Límite 
Emisión Legal 

Caldeira 
de codias Partículas 210 ·851 250 

Caldeira 
de codias S02 899,4-2.825 6.800 

Caldeira de 
recuperación Partículas 1,75-266 150 

Caldeira de 
recuperación S02 0,65-2.763 6.800 

Caldeira de 
recuperación H2S 0-7,1 7,5 

Disolving 111 Partículas 25,3-238 150 

Disolving 111 H2S 0-18,8 7,5 

Fornos de cal Partículas 6,7-59,2 150 

Fornes de cal S02 65,1-970,6 6.800 

Fornos de cal H2S 0-14,7 7,5 

Nota: As unidades de todas as medicións son mg/Nm3. 

---------.-
E incomprensible que 
unha información que 
debería ser pública e 

transparente sexa 
ocultada de xeito 

deliberado 

de ENCE. Por se isto non tora suficiente 
a Consellería de Industria, no seu Labo
ratorio Rexional de Medio Ambiente, rea
liza normalmente controles do vertido na 
taxea de saída da factoría, segund0 reti
re este mesmo informe da COTOP que 
estou a comentar. 

¿Que se pode dicir de todo isto? Por 
unha banda perante a opinión pública a 
COTOP, a traveso dos seus voceiros, 
non cansa de comentar que non existen 
datos para coñecer o estado dos verti
dos de ENCE, pero que tan pronto co
mo existan estes serán dados a coñe
cer. E por outra banda sabemos polos 
seus informes oficiais que non se fan 
públicos, que nos últmos tempos se te
ñen tomado unhas dúas mil mostras so
bre astes vertidos e que estes datos te
ñen carácter confidencial (sic). ¿Que 
se pode esperar duns responsables pú
blicos que enganan de xeito tan clamo
roso á cidadanía? Resulta case escan
daloso que nin a Comisión de Segui
mento, se é que existe, nin o Comité 
Científico deran a coñecer ningún dato, 
cando o prazo de cumprimento do Con
venio venceu hai máis de sete meses. 
Pero aínda é máis grave que os datos 
tomados sexan considerados de carác
ter confidencial, tal como se afirma na 
páxina 7 do informe da COTOP. É in
comprensible que unha información que 
debería ser pública e transparente para 
que a opinión pública tivera un coñece
mento rigoroso da situación sexa ocul
tada de xeito deliberado. 

lncumprimento do Convenio 

A falta de coñecer os datos que tan confi
dencialmente garda a COTOP, o informe 
máis recente do que teño noticia sobre o 
vertido de ENCE é o realizado pola Con
sellerí a de Industria e Comercio en de
cembro de 1992, citado máis arriba, no 
que se aportan resultados de análises re
alizadas entre agosto e novembro de 
1992 (unha mostra cada mes). Das catro 
mostras analizadas, o pH estaba tora dos 
límites esixidos polo Convenio en tres 
mostras e a 0805 neutras tres. Ademais 
as mostras do parámetro AOX corres
pondían a análises realizados pola propia 
empresa por non dispoñer o Laboratorio 

de Medio Ambiente Industrial de material 
instrumental para a súa determinación 
(páxina 3 do informe). 

Para as emisións aéreas de ENCE a 
cantidade de informes realizados pola 
Conellería de Industria é considerable
mente maior. O máis recente (que eu co
ñeza) recolle datos de ata o 20 de abril 
deste ano. Na táboa adxunta aparecen 
os valores para os distintos focos de 
emisión e os límites legais correspon
dentes. Dado que no informe aparecen 
diversas mostras para cada parámetro, 
na táboa recóllense os valores extremos 
das mostras (non é posible establecer 
valores medios). O primeiro que chama 
a atención é a grande disparidade entre 
as mostras analizadas. En segundo lu
gar, hai cinco puntos de emisión que su
peran o límite legal, cando menos nal
gunhas das mostras estudiadas (partícu
las na caldeira de codias, partículas na 
caldeira de recuperación, partículas en 
H2S no Disolving 111 e H2S nos tornos de 
cal). Tendo en conta que os resultados 
aquí expostos proveñen dun informe ofi
cial, resulta insólito que a Consellería de 
Industria non emprendera nengunha ac
ción legal contra ENCE por estas incum
primentos manifestos da legalidade vi
xente. Unha última cuestión que chama 
poderosamente a atención neste informe 
é que as medidas realizadas proceden 
de autocontroles realizados pola propia 
empresa, sen que ao parecer exista pola 
banda da Consellería ningunha análise 
de contraste dos datos aportados por 
ENCE, sobre todo cando os resultados 
son enormemente v'ariables duns días a 
outros, tal como se pon de manifesto no 
informe (ver cadro) . 

A experiencia destes últimos anos, como 
veño de pór de manifesto, ven darmos a 
razón as persoas e asociaicóns que no 
seu día criticamos o establecemento do 
Convenio entre a COTOP e ENCE. O 
Convenio non só supoñía prolongar a si
tuación de impunidade de Celulosas en 
relación co seu papel contaminador se
nón que o seu fin último era a legaliza
ción dos vertidos da empresa, cunha su
perficial limpeza de fachada, nun prazo 
de 5 anos. As actuacións da Administra
ción neste período nin tan sequera cum
priron as vagas esixencias do Convenio. 
O ocultamente de datos e o encubrimen
to das ilegalidades de ENCE, como po
ñen de manifesto os propios informes ofi
ciais, deixan pouco lugar ás dúbidas so
bre a actitude dos responsables da Xun
ta. O último paso neste rosario de actua
cións sería a autorización para que EN
CE conecte os seus vertidos ao Emisario, 
que xa está construído aínda que tempo
ralmente clausurado, a pesar de que a 
tenor dos informes non cumpre os límites 
esixidos. Esta conexión dificultaría ainda 
máis o control dos vertidos contaminan
tes de ENCE ao mesturalos cos vertidos 
urbanos e ser expulsados conxuntamen
te á ría por medio do emisario. 

A facilidade con que as Consellerías de 
Ordenación do Territorio e Industria, res
pectivamente, aceptan para a elabora
ción dos seus informes datos provenien
tes da propia empresa, sen realización 
de contrastes, podería ser a tapaderia 
para a proclamación de que os obxecti
vos do Convenio estarán cumpridos nos 
próximos meses e se dera luz verde á 
tan ansiada conexión ao Emisario por 
parte de Celulosas. As persoas sensibles 
á desfeita medio ambiental do noso país 
deberían estar alertas sobre este perigo 
que, polo que se deduce das manifesta
cións dos dirixentes de ENCE e dos vo
ceiros da COTOP, albíscase á volta da 
esquina.+ 
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CON F Ll TOS NO LESTE EUROPÉU 

leltsin pon noves obstáculos a un entendimento ce Parlamento 

A división de poderes 
e a falta de consenso paralisan Rúsia 
•XÚLIO RIOS 

Cando ainda non cesaron 
as protestas polo contido 
e o xeito en que o Banco 
Nacional decretou unha 
reforma monetária que 
retiraba da circulación 
todos os billetes (emitidos 
antes de 1993) que 
incorporaban a efíxie de 
Lenin, o Presidente leltsin 
deu en ameazar agora 
cunha convocatória de 
eleicións lexislativas para 
o outono. O mandato do 
actual Congreso dos 
Deputados Populares 
finaliza en 1995 e no 
referendo do pasado 25 
de Abril a proposta da sua 
disolución antecipada non 
obtivo o quorum 
suficiente. 
O anúnico de leltsin non é toma
do a sério case por ninguén. O 
rumor máis estendido estes dias 
pala capital moscovita é que a 
suspensión das vacacións e o 
apresurado regreso de leltsin ao 
Kremlin nada ten a ver con esta 
decisión ou cos preparativos 
dun golpe de Estado insistente
mente anunciado senón con al
go tan simples e inconfesábel 
como a necesidade de trocar os 
seus próprios rublos. Nunha 
conferéncia de prensa lasbula
tov, Presidente do Parlamento, 
restou importáncia á nova bou
tade presidencial que, na sua 
opinión, serve unicamente para 
desviar a atención a respeito 
dos graves problemas sócio-

económicos de Rúsia. 

A sensación de que o Presiden
te leltsin controle cada vez me
nos o que pasa no seu próprio 
país está amplamente estendi
da. A reforma monetária, feíta 
segundo parece sen a sua apro
bación prévia, é un exemplo. 
Pero hai moitos máis. O cesa
mento do ministro do Interior 
Víctor Barannikov moi pouco ten 
a ver coa loita contra a corrup
ción no seo do aparello estatal
p residencial. Segundo outras 
fontes a sua destitución debeu
se á activa colaboración presta
da no cumprimento da orde dita
da polo Fiscal Xeneral para pro
ceder ao rexistro do despacho 
dun protexido de leltsin, Mijaíl 
Poltoranin, responsábel do Cen
tro Federal de Información, un
ha institución que depende di
rectamente do Presidente e que 
foi declarada ilegal polo Tribunal 
Constitucional. 

A Constitución 
en via morta 
Outra iniciativa presidencial, a 
promulgación dunha nova Cons
titución á marxe do Parlamento, 
entjrou en via marta. Despois de 
que a Conferéncia Constitucio
nal aprobase o pasado 12 de 
Xullo o borrador final, son agora 
os diferentes níveis territoriais 
(21 Repúblicas, 57 províncias e 
territorios e 11 unidades nacio
nais) os que deben debatelo e 
propor emendas. 

Inicialmente a elaboración ia ser 
causa dunha semana pero pro
babelmente a futura Constitu
ción rusa non terá por exclusiva 
orixe o foro auspiciado por lelt-

para facerse co poder absoluto 
este baléirase máis cada dia en 
favor dos poderes territoriais. 

Poderes autónomos 

A convocatória eleitoral de leltsi non ten base legal. 

En Rúisa non existe dualidade 
de poder. O país é ingoverná
bel debido á existéncia dun 
senfin de poderes que ou ben 
se enfrentan entre si ou sim
plesmente funcionan de xeito 
autónomo: o Presidente, o Par
lamento, o Governo, o Tribunal 
Constitucional e especialmente 
os suxeitos territoriais da Fede
ración Rusa. Incluso no seo 
dalguns as contradicións pre
dominan sobre a coeréncia 
(Governo). E todos en maior ou 
menor medida infrinxen as leis 
a cotio. Con que autoridade en
tón poden requerir aos seus ci 
dadáns para que a respeiten? 
Como non se vai disparar e 
agravar a delincuéncia nun 
contexto semellante? 

sin. Recentemente persoas 
afins ao Presidente insinuaron a 
conveníéncia de estabelecer un
ha ponéncia conxunta coa comi
sión constitucional do Parlamen
to que preside o socialdemócra
ta Oleg Rumiantsev. 

Entretanto, desconfiantes do 
centro, as _diferentes unidades 
territoriais reivindican e asumen 
máis competéncias: "o xefe lo
cal máis parvo é mil veces me-
11 or que o xefe máis listo de 
Moscova". Na prática cada unha 
das Repúblicas e incluso moitos 
territórios que dispoñen dun sta
tus legal económicas que consi
deran mais oportunas e unica
mente agardan do centro o re
coñecimento formal desta situa-

ción. En función dos seus pró
prios intereses na loita política 
que se desenvolve na capital e 
que estanca total e ruinosamen
te o país. 

No referendo de Abril quedou 
ben clara a importáncia das uni
dades territoriais . Nas circuns
táncias actuais ninguén gañará 
batalla política nengunha en Rú
sia se non canta co seu apoio 
maioritário. E leltsin non canta 
con seu beneprácito. Novamen
te tentou atraguelas forzando a 
sua participación nun Consello 
da Federación criado á marxe 
da actual Constitución, ca propó
sito de anular o lexislativo. Pero 
non se comprometeron co Presi
dente. Mentres leltsin manobra 

Un último factor que debe ser ti 
do en canta é o deterioro da si
tuación na periféria rusa, no terri
tório da antiga Unión Soviética. 
Aos longos conflitos da Trans
caucásia hai que sumar agora a 
~ituación de guerra aberta na 
Asia ex soviética. En Taxiquistán 
o Exército ruso está directamen
te involucrado no combate coa 
guerrilla islámica, financiada e 
apoiada dende Afganistán . Os 
conflitos con Ucránia (pala cues
tión de Sebastopol, do reparto da 
frota ou do control das armas nu
cleares) ou con Estónia (pala 
"violencia dos direitos" da impor
tante minoría rusa) atopan igual
mente en Moscova un poder 
fragmentado e debilitado palas 
loitas internas.• 

ELEICIÓNS IMPOSÍBEIS 
X.R. 

Neste contexto de grave deterioro e descomposición, poden resolver 
algo unhas eleicións lexisltativas antecipadas? Absolutamente nada. 
leltsin precisaría delas fundamentalmente por duas razóns: evitar a 
desintegración das agrupacións que o apoian e transformar positiva
mente o capitla político colleitado co referendo. Pésie ao seu inagar
dado trundo na consulta, especialmente no que atinxe a pergunta re
lativa ás reformas económicas, a medida que o tempo pasa a sua 
posición debilítase e a dos seus inimigos políticos refórzase. Estes 

'Non hai máis saída 
racional que un 
acordo baseado 
no respeito 
álegalidade 
democrática. 

non admitirán unhas lexislati
vas antecipadas sen se adian
taren tamén as presidenciais. 

Pero por outra banda a insis
téncia nunha convocatória elei
toral é absurda. Non ten garan
tía nengunha de que os novas 
deputados serán máis dóceis 
que os actuais. Poderia argu
mentarse solidamente incluso 
o contrário. Que faria entón? 
Disolvelos de novo até conse
guir un Parlamento ao seu xei-
to? Ademais, para realizar es

tas eleicións cómprelle unha nova leí eleitoral que non está aprobada 
e que só pode ser froito do consenso e o acorde entre as diferentes 
partes que hoxe son protagonistas deste litíxio sen fin. A imposición 
unilateral da convocatória agravaría a crise política que vive o país. 

Durante canto tempo resistirá Rúisa este caos? Moitos observadores 
rusos realizan comparanzas sobre a actual situación e o período que 
se iniciou coa revolución de Febreiro de 1917. Segundo esta opi
nión, o prognóstico está claro. Pero, quen está en condicións de dar 
un golpe con éxito en Rúsia? Para que? A que custo? Non hai máis 
saída racional que un acorde baeado no respeito á legalidade demo
crática. Pero cando menos polo de agora ese acorde é imposíbel. • 

Xum Rlos é director do IGADI 
• 1 



Hosteleiros européus invisten en Cuba. Só os norte-americanos tican tora. Algúns exiliados pretenden regresar aos tempos de Batista. 

Apesar da Leí Torricelli, Washington dá sinais de abertura 

A diplomácia española fracasa 
no seu intento de intermediar 
entre Cuba e Norteamérica 
• G. LUCA DE TENA 

O Governo español quer 
actuar na crise económica 
cubana como 
intermediário aventaxado 
dos intereses do 
departamento de Estado 
norteamericano e dos 
anti-castristas exiliados 
perante o Governo da 
Havana. Javier Solana 
segue durante quince dias 
os pasos de Castro en 
viaxe por Brasil e 
Colómbia, nunha 
meritoriaxe frustrada por 
aparecer como peza clave 
nas novas coordenadas 
de Cuba co mundo. 

Na segunda quinc~na de Xuño 
celebrou a sua primeira asem
blea o novo Parlamento cubano 
constituido despois das elec
cións de Febreiro . O asunto 
central da orde do dia foi a libe
ralización da téncia de dólares, 
medida que o Governo conside
raba desde finais do 89 e tora 
extensamente discutida no VIII 
Congreso do Partido Comunista 
celebrado en Santiago. 

O que as axéncias de prensa do~ 
minantes descreben como unha 
1 endición da economia socialista 
aos intereses norteamericanos, 
agrava de feito a división do exílio 
de Miami. Desde a aprobación do 
decreto que permite a apertura 
de contas en dólares, proceden
tes das rendas colaterais do turis
mo no interior ou de doazóns do 
exterior, unha parte da povoación 
cubana estabelecida no Estado 
de Florida abre contas en Cuba a 
parentes e amigos. 

O exílio dividido 

Cuba recebe de feito un respiro 
baixo forma de divisas sen cam
biar cousa da sua estrutura polí
tica. Pola contra, a medida divi
de ao exílio e nón pasa desa-

percibida á opinión pública e á 
Administración norteamericana. 
Non se esqueza que Miami ten 
vivido desde o 90 tres manifes
tacións de importáncia, protago
nizadas polos cubanos do exílio, 
reclamando o cese do bloqueo 
e a non aplicación da Leí Torri
celli que apreixa o cerco comer
cial sobre Cuba. 

Ao padriño da Fundación Nacio
nal Cubano Norteamericana 
(que de a pouco premiou a Sixto 
Seco e a Xosé Luis Blanco 
Campaña en Compostela), o re
vanch ista Jorge Mas Canosa, 
diríxense todas as acusacións 
de ter armado violentas contra
m an if estación s. Mas Canosa 
humillou de feito á administra
ción Clinton ao anular a desig
nación do advogado Mario Bae
za como secretário de Estado 
para asuntos de Latinoamérica. 

A Fundación · recuso u a Baeza 
por ser negro e por ter talado cos 
castristas, pero o paso atrás de 
Clinton sentou como unha couce 
aos congresistas de cor. Para 
salvar a cara, os demócratas 
tumbaron pouco despois a Simón 
Ferro, candidato de Mas Canosa. 
Até o 2 de Xullo non puido Clin
ton cobrer este posto cun diplo
mático de carreira. Por baixo de 
apariéncias de renovada hostili
dade por parte de Washington, o 
feito é que mesmo o ex-secretá
rio de Defensa, Elliot Richardson, 
califica de ridícula a pretensión 
ultra do perigo cubano. 

Para os demócratas , a transi
ción económica cubana come
zou. Pero a iniciativa política é 
da Habana, non de Clinton. 
Suécia, Alemaña e Suiza están 
a investir na indústria turística 
da illa. España participa tamén 
nun lugar menor. A patronal 
hosteleira norteamericana con
templa con frustración como os 
xermanos recuperan o capital 
investido nos hoteis de Cuba no 
tempo excepcional de ano e 
meio. Pero eles non poden facer 
negócios con Castro a causa 
das leis norteamericanas. Unha 

parte destes empresários consi
dera que o pragmatismo dos 
castristas , por moi coxuntural 
que sexa, pode abrir camiño a 
unha transición pacífica da que 
eles perderán o tren. 

Pola banda de Mas Canosa non 
hai máis proposta política que re
gresar á situación anterior á Cas
tro. lsto é: ás máfias de Miami e 
Nova Orleans como poder fáctico 
dunha illa convertida en burdel. 
Pero só os exiliados que aglutina 
a Fundación eren nesta via. Mes
mo incondicionais de arrasar a 
obra da Revolución como o sena
dor republicano Jack Kemp están 
a reconsiderar esta proposición 
política que remataria de seguro 
nun baño de sangue. O exílio xa 
non cae na trampa ultra porque 
alcanza a comprender o custe de 
apostar a monte queimado. Estes 
non son os tempos de Bahia de 
Cochinos. 

Á sombra da Lei Torricelli, Clin
ton chisca o ollo. Os acordos téc
nicos entre as duas administra
cións multiplícanse e Washing
ton está a informar a Cuba dos 
movementos dos seus barcos e 
avións nas beiras da illa. Castro 
di ao Parlamento que as rela
cións co Norte poden mellorar. 

As duas partes saben, con todo, 
que vai un mundo deste panora
ma a estabelecer un diálogo po
lítico. O Governo de Felipe Gon
zález advirte que a situación es
tá a cambiar e volve a oferecer 
os seus servizos de intermediá
rio de investimentos norteameri
canos, tal como fixo na Arxenti
na (todas as compras de empre
sas públicas a nome de España 
tiñan detrás ao Citybank) , no 
Perú e Chile. 

O PSOE dá marcha atrás das 
insultantes declaracións de 
González contra o Governo da 
Habana destes dous últimos 
anos. A diplomácia española 
non só deixa ao descoberto o 
seu oportunismo, mal pintado 
de hispanidade, senón a sua 
proverbial falla de reflexos. • 

Proteccionismo 
versus liberalización 

MANuELCAO 

A crise xeral do sistema capitalista leva nalguns discursos a 
propor medidas de tipo proteccionista, diante da puxanza das 
novas economias do Suleste asiático e o Xapón que castigan 
sistematicamente as balanzas comerciais dos países europeus 
e os EEUU con contínuos superávits e acumulación de reser
vas. O descrédito teórico do proteccionismo favoreceu a adop
ción de barreiras non arancelárias argumentando razóns técni
cas ou sanitárias. Contodo, a dificuldade de pechar a Ronda 
Uruguay e a imposibilidade real de facer efectivos os recentes 
acordos do G-7 en Tóquio indica que a fondura da crise non 
permite abandonar sen máis, sobretodo diante da opinión pú
blica, a posibilidade unilateral de impor medidas restrictivas ao 
comérico internacional. 

En realidade, o ataque implícito ao Estado do Benestar está 
detrás dos sucesivos superávits do Xapón e o Suleste asiático. 
Non é posíbel competir, desde o ponto de vista comercial, con 
eses países e manter, ao mesmo tempo, os níveis de protec
ción social próprios da Europa comunitária en épocas de rece
sión e con altos níveis de desemprego. Porque, agora, o inten
to de compensar os intercámbios con bens de maior tecnoloxia 
e maior valor egadido vese dificultado pola crecente sofistica
ción dos produtos exportados por estes países, consecuéncia 
directa dos sucesivos incrementos en 1 + O tanto básica como 
aplicada. 

Historicamente, parece demostrado o avance inexorábel da li
berdade de comércio que se acaba impondo a todas as restric
cións políticas ou económicas. Pódese dicer que as políticas li
beralizadoras son propostas polos países ou sectores que te
ñen avantaxes competitivas mentres que nas proteccionistas 
latexa unha certa impoténcia ou tendéncia defensiva pola per
da desas avantaxes. Ocorre , nembargantes, que en econo
mias abertas e interrelacionadas cun alto grau de empresas 
multinacionais non é fácil atopar avantaxes en todos os produ
tos, servizos ou factores, pois sempre quedan "zonas vulnerá
beis". O mercado é mundial e os factores, produtos e servizos 
tnden a selo cada vez máis. 

Para Galiza, inserida no espazo económico da CEE, este de
bate non ten grande releváncia. Os intercámbios intra-Europa 
apenas teñen barreiras e só cabe competir deseñando os pro
dutos, prestando os servizos e asignando os recursos de xeito 
que se acaden avantaxes competitivas suficientes. Non obs
tante, o mercado europeu ten pouco a ver cos modelos econó
micos de competéncia perfeita, polo que a presión das forzas 
políticas e económicas próprias é imprescindíbel para defender 
a cota de participación no comércio, sob pena de ser varridos 
por regulamentos ou cláusulas asinadas por técnicos ou políti
cos incompetentes ou corruptos. Para o caso do comércio ex
tra-CEE na Galiza hai sectores que nada terían que temer da 
competéncia a escala mundial. En concreto, a pesca e o sector 
marisqueiro poderian dar lugar a indústrias ponteiras a nível in
ternacional xunto con algunhas outras nas que se produza un
ha certa colaboración inter-sectorial. • 

ANXO IGLESIAS 

-----------------
Para o caso do comércio 

extra-CEE na Galiza hai sectores 
que nada terían que temer da 
competéncia a escala mundial 



ECOLOXIA E MEIO NATURAL 

Carlos Vales é biólogo, profesor de ensino médio, e autor 
dun libro que vai estar nas librarias nos próximos quince 

dias editado por La1iovento, "O lobo, a extinción de 
espécies e outros ensaios sobre conservación". Foi 

durante vários anos secretário xeral de Adega 
(Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza), e 

~amósase partidário de que o ecoloxismo "actue como 

movimento social, autónomo das organizacións políticas, 
e crítico co sistema en canto agresor do meio natural". 

Carlos Vales 
'Hai que criar unha Consellaria de 
Meio Ambiente con poder sobre os 
departamentos doutras institucións' 

• XAN CARBALLA 

No movimento ecoloxista ten 
habido dous debates sobre a 
politización e sobre a disxunti
va co denominado conserva
cionismo, como están na ac
tualidade? 

ción, estivo involucrado en loi· 
tas que tiñan un aspecto con
servacionista. As veces sen un 
discurso prévio especificamen
te ecoloxista. 

No caso do Bloque neses anos 
foi fundamentalmente anti-impe
rialista e nesa medida foi ecolo
xista. Gran parte das loitas na
que! tempo foron frente á indus
trialización de enclave ou agre
sións a sectores populares, como 
no caso de Baldaio ou en Meira
ma. Pero en Baldaio defendíanse 
os direitos históricos dos marisca
dores, non porque fose un lugar 
de enorme interese natural que 

había que protexer. Se eses ma
riscadores un bon día quixeran 
montar unha granxa mariña ali 
que destruise a zona húmida, non 
está clara cal seria a posición. A 
oposición a Meirama foi contra o 
expólio aos recursos do país, pe
ro se non o fose non está clara a 
oposición á produción de enerxia 
queimando carbón. lso é verda
de, pero quixera resaltar que se 
alguén, dentro do movimento 
ecoloxista, decide actuar organi
zado políticamente, o máis lóxico, 
dado o contexto, seria vencellar
se ao nacionalismo. Josep-Victent 
Marqués ten teorizado sobre os 
moitos .pontos en comun de na-

cionalismo e ecoloxismo, en can
to ao cuestionamento do sistema 
e o proxecto que propugna. O na
cionalismo cuestionou as nuclea
res ou as celulosas polo que su
puñan de modelo de desenvolvi
mento e ademais supón un inten
to de autoafirmación e unha rei
vindicación do diferente. Un dos 
aspectos do ecoloxismo é, preci
samente, conservar a diversidade 
en todos os ámbitos e a cultura 
en canto a xeito de relacionarse 
cos respectivos meios. 

Noutra orde de causas o creci
mento do nacionalismo, e do Blo
que en particular, faino moi repre-

A diferéncia entre conservacionis
mo e ecoloxismo é tan subtil que 
non sei se é pertinente facela. 
Mesmo porque conecta coa outra 
disxuntiva, a da politización do 
ecoloxismo. Na Galiza hai grupos 
que se definen en exclusiva como 
naturalistas e evitan a mantenta 
tomar posicións políticas. Conser
vacionistas polo demais sómolo 
todos. O ecoloxismo fai un posi
cionamento político máis preciso, 
porque entende que só co cues
tionamento do modelo actual de 
sociedade ten senso facer o que 
tacemos. Dita doutro xeito, que 
os problemas de destrucción da 
natureza están vencellados a mo
delos político-económicos. Esta é 
a diferéncia na teoría, porque á 
hora da verdade, tanto aquí como 
neutros sítios, o ecoloxismo é un 
movimento social moi amplo, con 
posicións ideolóxicas que van 
desde radicais a conservadoras, 
e cunha chea de organizacións 
moi diferentes. Ademais os que 
se definen só como naturalistas 
rematan por adoitar, indirecta
mente, posicións políticas. 

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

O sector que propugna a conver
sión do ecoloxismo en movimento 
político é minoritário. Eu son parti
dário de que .funcione como movi
mento social, crítico co sistema, 
máis que como forza política, por
que nesa medida poderá condicio
nar positivamente as decisións que 
se tomen: desde conseguir decla
rar zonas protexidas até deter agre
sións directas ao meio ambiente. 

O nacionalismo, desde a transi-

'Q ecoloxismo é un 
movimento social 
moi amplo, con 
posicións 
ideolóxicas que van 
desde radicais a 
conservadoras' 

.1Demostrouse que rematar cos incéndios 
dependia dunha decisión política, non técnica' 
A batalla contra o lume nomon
te parece gañada. Hai os mes
mos médios que hai anos, pero 
antes non se empregaban. Indi
ca isto algunha responsabilida
de sobre a sua orixe? 

Non hai incéndios porque se 
aplican moitos máis meios que 
no pasado. Por fin tomouse a 
decisión política de adicar cartas 
exente a apagalos. Fraga consi-

1 derouno unha bandeira da sua 
xestión e acadou éxito. Veuse a 
demostrar que se producían in
céndios porque non había intere
se político en atallalos, que era 
posíbel tecnicamente vencelos. 
Cos anos ademais o persoal que 
se adica á extinción está máis 
cualificado e é maior a eficácia. 

Ainda que se ten afirmado que 
detrás dos incéndios estaban as 
celulosas, máfias organizadas ou 
cousas deste tipo, do que non 
houbo evidéncias, a miña versión 
é que os incéndios son un pro
blema social, e os montes arden 
porque deixaron de ter un valor 
real para os seus proprietários. 

Galiza ten moito monte, e supuxo 
sempre unha base fundamental 
da economía labrega. O monte 
daba cama para o gando, conse
guiase esterco e dábaselle á terra 
unha productividade de catro co
lleitas ao ano. Unha rendabilidade 
enorme para os meios técnicos 
dos que se dispuña. Os montes 
daquela estaban limpos e mesmo 
se pagaba, se non tiñas monte 
abando, por conseguir leña e toxo 
doutros viciños. Hoxe ninguén 

move unha man porque ese xeito 
de organización morreu e os mon
tes están abandoados. Se algo 
que non ten valor arde non preo
cupa. A situación degradouse e 
os incéndios producíanse por to
do: despistes, vinganzas, medo 
ás alimañas, procura de caza e 
espazo novo para os coellos, pro
cura de pastos e outras razóns,. .. 
todo na impunidade. Esas serian 
as causas estruturais dos incén
dios. En Sória pode haber lume, 
pero en canto se detecta saen os 
pavos inteiros porque lles arde un 
recurso de vida. 

'A miña versión é 
que os incéndios 
son un problema 
social, os montes 
arden porque 
deixaron de ter 
valor para os 
proprietários' 

Por que tardou tanto esa deci
sión política da que tala? 

Chegou un momento en que se 
explicaban os incéndios como un 
mal inevitábel e o que ocorreu foi 
que, o ano anterior ao trunfo de 
Fraga, houbo un verán de moita 

sequía e ardeu moito máis do 
normal. Sineiro [conselleiro de 
agricultura no governo de Laxe] 
tivo a falla de visión de ir de va
cacións a Ibiza mentres Galiza 
ardía por todas partes . Fraga 
aproveitou a baza e puxo enrriba 
da mesa vários miles millóns. 

Médios sempre os houbo, e máis 
que os avións, o eficaz é a rapi
dez coa que detectas un lume e 
deixas un retén perta del. Se che- 1 

gas en cinco minutos o lume nun
ca avanza máis de douscentos 
metros; en quince minutos costa 
máis controlalo, pero se pasa mé
dia hora podes pasar tres días 
traballando. Un bon servizo de 
helicópteros, con brigadas, e co
ordenación con concellos que te
ñen meios de abondo foi a clave, 
que cada ano funciona mellor. 

Pode haber un retroceso? 

En princípio non, porque ade
mais aumentou moito a expe
riéncia. O problema estriba en 
que se botas cantas un innvesti
mento asi realizado quizais a 
longo prazo perda sentido. Se 
tes que gastar vários miles de 
millóns anuais é un despropósi
to, se a riqueza conservativa do 
monte non produce cartas ou só 
dá para conservalo e protexelo. 
Desde esa lóxica era mellar in
zar o monte de fragas, que ar
den moi pouco porque son moi 
húmidas, e aforramos en contro
lar incéndios. Pero necesítase 
unha visión a longo prazo. O po
sitivo foi que se demostrou que o 
lume se pode controlar.• 

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

Fotografias: XAN CARBALLA 

sentativo do país e como tal pade
ce parte das lacras de formación 
ideolóxica do conxunto. Unha 
causa son as declaracións explíci
tas que se fan en congresos so
bre preocupación ecolóxica, e ou
tra que á hora de tomar decisións 
os cadros dirixentes teñan igual 
de claras esas causas. Identificar 
o movimento ecoloxista co nacio
nalismo é mao, porque aquel pre
cisa ser autónomo, mesmo das 
forzas das que se sinta máis pró
ximo. Certo sector do nacionalis
mo pretendeu , e ás veces ainda o 
pretende, o monopólio do ecolo
xismo, cun discurso do estilo de 
que os únicos que nos preocupa
ríamos por Galiza seriamos os 
ecoloxistas nacionalistas. lso non 
é verdade: hai xentes que sen 
partir de posicións nacionalistas 
estan facendo un gran servizo ao 
país. Ten que haber unha apertu
ra do nacionalismo para facer 
chegar a idea de que pode e debe 
gaber coincidéncia de intereses. 

Un problema global 

Son pasos adiante as grandes 
decisións internacionais, como 
o Cúmio de Río, ou as directi
vas da CE, ou van por detrás 
da realídade? 

Son manifestacións de que as 
causas están modificadas. A si
tuación global do planeta é tan 
grave que esixiria medidas máis 
radicais que as tomadas en Río. 
O deterioro abriu unha conciéncia 
clara de que hai que tomar deci
sións. Hai unhas décadas nin
guén talaba de que a extinción de 
espécies fose un grave problema, 
parecía causa de románticos. Ho
xe téñeno que discutir ineludibel
mente os xefes de governo. lso 
implica toma de canciéncia e mu
dou o marco de xogo. Pero as 
causas son tan cruas que hai que 
tomar decisións e levalas adiante. 

'Ou ternos unha 
política forestal na 
que compense 
plantar outra causa 
que eucalipto ou 
non hai nada que 
facer' 
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3. 

Como no caso da garantia de 
destrucción nuclear do mundo, 
que provocou un terremoto po
lítico, chegouse a un límite que 
obriga a mudar as cousas e de
ter as agresións á natureza? 

A irracionalidade ás veces auto
perpetúase. A proliferación nucle
ar esgotou os sistemas producti
vos , primeiro da U RSS pero ta
mén dos Estados Unidos. No meio 
ambiente algo así sucede: chega 
un momento en que o deixar facer 
produce perdas reais mesmo des
de a lóxica do sistema. Vender 
productos ecolóxicos e anticonta
minación é rentábel , e xera intere
ses que alimentan a crítica da 
contaminación . O mercado quer 
manterse e procura correxir os de
fectos que o farian inviábel. 

Ese cámbio dase no mundo su
perdesenvolvido pero non no 
terceiro mundo. 

Existia unha imaxe idílica de que 
o problema do deterioro do meio 
ambiente estaba relacionado coa 
industrialización , e daquela os 
paises do tercei ro mundo estarian 
en mellar situación. Xu sto é ao 
revés e os problemas ambientais 
máis terrfbeis tamén se producen 
no terceiro mundo. Xapón, cunha 
densidade de povoación moi alta, 
ten unha cantidade de espácio 
natural protexido moi grande por
que está destruindo todos os bos
cos tropicais do sudeste asiático, 
as grandes selvas de Sumatra, 
Xava e Borneo. 

Esa conciéncia de que todo o 
que sucede no planeta nos 
afecta a todo é percibida pala 
xente ou só se dá conta de que, 
por exemplo, a destrucción da 
capa de ozono é real porque 
agora se queima máis na praia 
que antes? 

Nun senso moi xenérico é verda
de, pero é moi superficial esa 
conciéncia. Vense programas de 
televisión e informan da tala ma
siva das selvas tropicais ou a de
saparición dos elefantes polo va
lor dos seus colmillos, e paréce
nos demencial. Pero non relacio
namos iso co xeito noso de vivir. 
A destrución desas selvas fanna 
povoacións que viven en condi
cións de miséria e queiman terras 
para poder ter gando para que os 
americanos coman hamburgue
sas. Nós pensamos : non se dan 
canta de que no futuro eso é de
sertizar, que é fame para mañá? 
Pero iso mesmo se dá aqui, e te
rnos montes inzados de eucalip
tos porque son terras que aos la
b reg os non ll e son productivas 
nen lle dan benefíc io . Non ten 
comparación a nosa situación coa 
miséria do Brasil , pero é que na 
economía agrária , que xa non 
precisa do toxo para facer cama 
do gando e despois ter abono das 
terras, que fai o labrego? Poñer 
carballos que tardan cen anos en 
medrar? Ou hai algunha política 
forestal que lle compense plantar 
outra cousa que eucaliptos ou 
non hai nada que facer. 

Biodiversidade e 
recursos renovábeis 

Cales son hoxe os problemas 
ecolóxicos de máis urxéncia no 
noso país? 

Ouizais esté deformada a miña 
visión polo traballo que estou fa
cendo, pero ando moi preocupa
do polos problemas da biodiversi
dade. Hoxe é un problema moi 
grave como se están deterioran
do os últimos espazos naturais e 
do médio en xeral. Os lugares de 
máis valor, como Os Aneares, as 

r------------------------------------------------------------------------------, 
10s recheos das rias son unha aberración' 
Sen analisar cada caso, póde
se xeralizar unha posición so
bre os recheos nas Rias? 

En princípio son todos maos , 
ainda que houbese algun moi 
pontual que puidese ter xustifi 
caci ón. As rias tiñan que ser 
contempladas como sistemas 
productivos importantísimos, 
que hai que conservar coidado
samente. Son ecosistemas ex
plotados, e en certa medida 
non son virxes do ponto de vis-

ta natural, pero hai que conse
guir que non se destrua a sua 
enorme capacidade de produ
ción de peixe e marisco, por 
factores externos, contamina
ción e recheos. 

Os recheos son unha das maio
res aberracións que se están a 
facer na Galiza. Visto en abs
tracto sobra terreo para construir 
e os recheos son unha xustifica
ción porque os concellos teñen 
pouco chan público e búscano a 

conta das rias, sen ter canta de 
que destruen unha praia, un 
banco marisqueiro, ou mudan as 
correntes dunha ria. Con esa ac
tuación evítanse as complica
cións dunha política urbanística 
con máis custes e enfrentamen
tos. En contrapartida aterecen 
un parque ou unha instalación 
deportiva sen decatarse do dano 
enorme que se fai. O caso de 
Cangas foi aberrante ou nas 
marxes da Ria de Pontevedra ou 
en Sada, ... + 

------------------------------------------------------------------------------J 
Fragas do Eume, zonas húmidas, 
están continuamente agredidas e 
non teñen nada que ver a como 
estaban hai vinte anos , están 
moito pior. Pésie ao que poda pa
recer, porque se ven moitas árbo
res , Galiza historicamente, pola 
adicación intensiva á agricultura, 
fo i moi deforestada. Os auténti
cos boscos antigos ocupan unha 
extensión moi reducida (un 1 % 
da superfície total) e non só non 
están declarados protexidos se
nón que están senda talados im
punemente. 

, 
'E unha aberración, 

pero a Xunta só ten 
competéncia sobre 
os rios con curso 
completo en 
territorio próprio' 

Máis que a conservación eu creo 
que se está destruindo a base 

productiva renovábel. As rias coa 
contaminación e os recheos ; os 
mellares solos agrícolas enchén
doos de cemento; a paisaxe co
mo elemento de calidade de vida 
ou de recurso porque se construe 
de calquera maneira; ... estase 
acabando coa base productiva, 
perpetuábel. Non me retiro xa á 
minaría, que non se renova, é 
que se destrue sen contraparti
das. Se collemos o Baixo Miño, 
no cal, apesar dos encaros que 
se fixeron no rio, ten uno tramo fi
nal de sesenta quilómetros que 

fan del un dos grandes rios mellar 
conservados de toda Europa, 
cunha capacidade de produción 
pesqueira impresionante e auto
renovábel. Ali vas ter sempre 
lamprea, meixón, anguia, salmón, 
sable,. .. a non ser que lle metas 
un encoro -como é o proxecto de 
Sela- e llo chantes no meio. Se 
nunha ria permites vertidos siste
máticos ou emprazas indústrias 
sen senso estaste cargando o fu
turo da sua riqueza pesqueiro
marisqueira. Cando as mellares 
terras agrícolas de Galiza , no 
Bergantiños, as convertes en zo
nas de chalés de segunda resi
déncia cárgaste unha zona de 
produción a pé de mercado ... e 
así sucesivamente. 

Competéncias repartidas 

A situación obrigaria a criar un
ha conselleria específica de 
meio ambiente? 

De forma imprescindíbel. As com
peténcias están ciscadas por vá
rias consellerias o que dá lugar a 
situacións aberrantes. Se a CO
TOP ten o seu departamento de 
meio ambiente, decide sobre o 
impacto das suas obras, e como 
non é autónomo corre risco de 
estar moi mediatizado, e ademais 
pode chocar con decisións do de
partamento correspondente de 
Agricultura. Un exemplo témolo 
nas Fragas do Eume, en Caavei
ro , nunha zona considerada de 
protección de hai tempo, Endesa 
quer facer un novo encaro. Como 
área natural depende de Agricul
tura, pero o permiso para facelo 
depende de lndústria. Cal prima 
por riba do outro? 

No caso dos rios a Confedera
ción Hidrográfica do Norte, con 
sede en Uvieu, tamén ten com
peténcias? 

A Xunta só ten competéncia so
bre os ríos con cur?O completo en 
território próprio. E unha aberra
ción competéncial , porque como 
un anaco do Sil está En León, to
da a bacía do Miño (as duas ter
ceiras partes do noso território!!), 
depende da Confederación. Báta
se en falta unha vice-conselleria 
ou unha conselleria , pero sempre 
con poder político para condicio
nar as decisións de todas as de
mais a efeitos meioambientais. 

Referido á produción hidroeléc
trica, os dados que ten no seu 
libro seguen sendo asombro
sos: de todo o producido só 
consumimos un 25% , outro 
25% é da Alúmina e o resto vai
se fóra. Sen compensación de 
nengun tipo no prezo. A maio--
res hai unha chea de proxectos 
de novos encaros. 

Nós pagamos os custes dunha 
electricidade que beneficia a ou
tros . Os grandes encaros están 
moi cuestionados e sempre que se 
talaba deles dicíase que a alterna
tiva era a dos miniencoros, que 
asulagan menos e igu?-lan a capa
cidade de produción. E unha falsa 
alternativa que agora querennos 
sobrepoñer aos danos xa produci
dos polos grandes saltos. Xa hai 
unha chea de proxectos que se 
van cargar os rios pequenos, ade
mais de abrir, erguer edificios e ta
mén inundar. Son rios de montaña, 
os últimos lugares ben conserva
dos, onde quedan ainda fragas e 
hai fauna protexida pola inaccesibi
lidade do lugar. Hai proxectos para 
o Caurel, para os Aneares ... o Sor 
tamén ten un proxecto, cando é o 
único rio galego, o único nun país 
de mil rios, que poderia protexerse 
toda a sua bacía como exemplo 
dunha dinámica non agredida.+ 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O Pensador de Rodin 
(1904) é un parado, non 

• se sabe se reconvertido, 
adaptado ou reciclado 
de zona en declive. La 
Voz de Galicia do 12 de 
Agosto emprégao como 
símbolo de desemprego 
nun gráfico estatístico 
na primeira plana. 
Agusto Rodin tentara 
simbolizar con este 
profundador de puño na 
vidalla o domínio do 
pensamento sobre a 
forma, a poténcia da 
árbore das ideas. Pero 
iso era antes. La Voz de 
Ga/icia, que xa ten un 
edifício intelixente, 
aponta aos que 
reflexionan no paro. 

Pero a Oficina de 
Emprego chama ao 
Pensador. (E non 
pasaron nen catro dias). 
Non será un traballo 
para toda a vida, como 
queria o Rodin, pero non 
se pode desprezar. O 
presidente da 
Deputación de 
Pontevedra, César 
Mera, di no bando da 
XXVII Feira do Xamón 

GONZALO 

Carlos Mella canta a personalidade de Carlos 
Mella ao longo da sua vida ato-

eoBNG pámonos cunha traxectória ex-
traordinária, unha persoa de eli-
te que deixou de lado ás altas 

Hai uns meses, antes das elei- esferas políticas por lealdade a 
-cións xerais, remesei unha misi- si mesmo e as suas ideas, e se 
va A Nosa Terra co fin de expor por riba lle sumamos que deíxou 
a míña idea (aínda que non só quizá algun 
míña polo que teño conversado pasto minístrá-
con moitos simpatizantes do bel (non hai a 
B.N.G.) de propor a Carlos Me- onde non che- Quixera lla a sua inclusión no Bloque. guen os rumo-
Pasados os meses sen saber res) de seguir pedirlle que 
nada do asunto pensei que a escalancto, en reconsiderase culpa de que a miña proposición pral do naso pa-
non tívese éxito era do Bloque, ís, algo inaudito a súa postura 
cria que os díríxentes da nasa na Galiza, véxa- porque só así organización non o estimaban se o último caso 
oportuno, o que eu non chegaba do xuíz Ventura o país gañaría. 
a entender. Pérez Maríño, e Somos moitos outros cando 
Por fin, no nº 581 pertencente voltan é porque os militantes e 
ao 5 de Agosto leo neste serna- xa non os que- simpatizantes nário que Mella desbota a posi- ren en nengu-
bilidade de ir nas listas do res, o exemplo do BNGque 
B.N.G. Ante a supresiva nova máís claro: Fra- nos gostaria a púxenme a escreber esta carta ga lríbarne. 
co único obxectivo de pedírlle a . suamoi 
Carlos Mella que reconsidere a Un ha persoa estimábel sua posición porque con el o fin que se adica a 
do fraguismo seria un feito pal- cultivar a litera- axuda. 
pábel e o progreso do naso país tura galega can-
pode ria levarse a cabo. do tan só con 

arrimarse ao po-
Como dixen antes, xa hai tempo der e xunto co seu envexábel 
que veño matinando nesta idea estilo seria abondosamente lau-
porque me parece do máis sen- reado e premiado como, por pór 
sato, vexamos; se ternos en un simples exemplo , Alfredo 

r.-;-.-;-.-;-.-;-.-;-.-;;-;;-.-;-.-;-.-;-.-;-.-;-.-;;-;;-.-;-.-;-.-;-.-;-.-;-.-;-.-.-;-.-;-.-;-.-;-., 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• Camiseta 800 pta 
: Sudadeira 1.500 pta 
• (Máis gastos de envio) 

• 

Pedimentos a: 

A NOSA TERRA 
Príncipe 22, baixo 
36202 Vigo 
através de cheque 
bancário e 
especificando talla: 
pequena, mediana, 
grande ou cativos 

• • • • • • 

L '!._ ! _•_ ! _•_ ! _• _ ! _! _ !_ _! _ !_ _! _ !_ ! _•_ ! _•_ ! _•_ ! ~-! _! _!__!_!__!_e_:_-!_•.:.!~·-!~·-!_!_!_!_ 1!_° _!_ !_! _ •_ ! _._ ! _•_ ! _•_ ! _ .J 

ESPÍRITO BEVERLY HILLS 
XOSÉ Cm CABIDO 

Se o maior anano do reino, ex ministro Solchaga, botaba as 
contas do tabemeiro para Facenda coa lucidez do borracho -
recadar 60.000 quilos no 93 cando deberán pagar o 90.000 ós 
contribuíntes-, o seu sucesor, o tecnócrata Solb s, xa entrou 
avisando que o estado do benestar vai n retroceso. Nadaba
mos na abundancia, seica. Como a política social estaba supo
ñendo un exceso, hai que pensar nos recortes de pensión , 
conxelacións salariais, privatización progresiva da Sanidade pú
blica, restriccións ó subsidio de desemprego ... E, segundo opi
nan algúns sindicalistas, para completar esta ofensiva neolibe
ral, Solbes confudirase cos empresarios no interés común de li
mitar a influencia dos sindicatos, se for preciso, ata conseguir a 
súa extinción. ¡Que necesidade hai de interlocutores para unha 
política económica ba eada na imaxinaci , n! A r alídad non o 
é todo neste mundo. 

Unha dependenta olgada do tel ' fono, maquillada, n tr 
cat.ro aneis por d do, bata cruzada a xogo o azul dos s 
ollos Margaret A tor. Entra un di nt . Ela o ·r ' n t l ' fon 
intercala os diálogos. ¿Empanada d bacallau? P ·a unha de 
carne e cobra as dúas. ¿Algún problema oa alta? 
gues. Traballa nunha panadería por un oldo ridí ul p ra 1 

vive, como os fillos d Solbes n pl no B rly Hill . • 

Conde (de quen non estou pon- trais eo cuarto ... claro o cuarto 
do en dubida a sua valia, pero si son as incineradoras. 
o demais). 

Ben, xa remato porque co dita 
xa abonda para imiscuirme deli
beradamente (pido perdón de 
antemán esperando que o meu 
albedrio sexa útil) en ambas
duas partes, pero, despois do li
do en ANT sobretodo na figura 
de Carlos Mella, pois quereria 
pedirlle que reconsiderase a sua 
postura porque só asi o país ga
ñaria. Asi pois , Mella, somos 
moitos os simpatizantes e mili
tantes do B.N.G. que nos gosta
ria a tua moi estimábel axuda, 
por iso che pedimos que regre
ses á política activa en pral dun 
país que precisa de xente coma 
ti. Agardo que a tua reflexión se
xa afortunada. Grácias. + 

XURXO LoUZAO 
(SANTIAGO DE COMJJOSTELA) 

Os ginetes da 
apocalipse e o 
Ano Santo 
Ensumido na leitura de A Nosa 
Terra da semana pasada, sen
tado no parque do Castro, ache
gou-se-me meu filho e de soca
to espetoume no seu titubeante 
talar: 

-Que ginetes apocalípse? 

Fíqueí abraiado ao escoítar tam 
grandielocuente pergunta dos 
bícos dum menínho de tres ten
ros anos, porém nom era de ex
tranhar com esses debuxos dis
paratados que botam na tele
parva e que nós lhes deixamos 
ver. Superada a estupefacc:;:om 
inicial respondím: 

-Son catro gínetes. 

-Qué catro? Continuou el que 
está a pasar pola etapa per
guntoa. 

-Deixa-me ver ... o primeiro son 
as marés negras e a celulosa, o 
segundo os eucaliptos e as con
centrac;ons parcelárias, o tercei
ro os ·embalses e as minicen-

Fitou para mim e con cara de 
rotundo convencimento dijo: 
-Papi, som cinco! 

-Que cinco? cuestionei eu ta
tejando. 

-Fraga. Afirmou com contun
déncia. 

Naquel momento a minha admi
rac:;:om nom tinha ja límite, deci
dim que urgentemente devia re
ducir a sua do-
ce de TVG, 
mas no fundo o 
rapaz estava no 
certo pois abofé 
que som cinco 
os ginetes gale
gas da apoca
lipse. Con todo 
e tras un lapsus 
temporal de re
flexom volveu o 
meu nena ao 
ataque: 

-Que Trinda
de? 

Algun western, 
seguro. A tele
visión tem um 
poder incrívell 
Farto de tanta 
pergunta "apo
teósica" contes-
te i de brinca-

Decidin que 
urgentemente 
devia reducir a 
sua dose de 
TVG, mas no 
fundo o rapaz 
estava no 
certo pois 
abofé que son 
cinco os 
ginetes 
galegos da 
apocalipse. 

deíra retomando a última palav
ra da conversa anterior: 

-Fraga. 

-Fraga? Repetíu com esse tom 
de mofa que ás veces emprega 
para resaltar algo que o intriga e 
ao tempo lhe causa diversom. 

-Fraga, sí. Fraga paí, a Quei
mada e o Ano Santo! E vai jogar 
um chisco carano! 

-Ah! 

Nom seí se pala ordem ou pala 
satísfacc;om da minha resposta, 
o caso foi que marchou enredar 
no bambám e eu finalmente pu
de m acabar de ler A Nosa 
Terra.+ 

• MIGUEL MARVOA DA LIMIA · 
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¡ Un pelengrín de vinte 
: anos estende a man na 
1 

·: Rua do Vilar. Alguna 
: monedilla suelta para 
1 

• desayunar?. o. 
interpelado descúlpase: 
Non levo nen chica. O 
esmolante pon cara de 
xefe de negociado 
cando tala de horários: 
Oye, te importaría no 
hablarme en gallego? 

Alberto Avendaño 
embroma e reparte 
agarimos na mañá da 
Rádio Galega. O viver 
en Houston pegoulle na 
voz ese vibrato continuo 
dos apresentadores 
norte-americanos. 
Dinque os locutores 
européus adoecen polo 
domínio dese fungar de 
roncón que acompaña e 
arrala. Pero toma o 
micrófono Ana Ramil 
desde Ferro! e canta que 
van apresentar a obra 
Robín Hood. O 
Avendaño alporízase: 
olla, non confundamos a 
pronúncia que non é 
Had. É hhhuuuud, 
raaeebienn hhhuuuud. 
A seguir lé un 
rebordante carné de 
baile do conselleirb Juan 
Fernández. Follow me, 
A/be!+ 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

de loita e con enormes altibai
xos, ternos a firme esperanza 
que pasará o mesmo coa escra
vatura dos povos. Carece de to
do sentido que uns povos man
den ou dominen a outros. 

Toda unha série de intelectuais, 
dos homes máis preclaros, de
fenden e defenderán tomas de 
posición antitéticas aos nosos e 
cativarán aos incautos, pero is
to non significa que teñen razón 
nen que debamos ceder no no
so empeño. Hai acaso alguén 
máis preclaro que Platón, Aris
tóteles, Tomás de Aquino, etc. 
etc.?; pois os tres defenderon 
que a escravatura ou servidume 
é de direito natural. Hai alguén 
con máis influéncia nos nosos 
días que Marx, Nietzsche ou 
Freud? Pois todos eles defen
deron a supeditación da muller 
ao home. Por conseguinte, non 
nos deixaremos seducir facil
mente porque, desde a nosa 
modéstia, sentimos a opresión 
como povo, por moito que se
reias de rítmicas, afinadas e 
cultivadas voces nos queiran 
persuadir do contrário. 

A mensaxe nacionalista ten que 
vencer a própria modorra dos 
colonizados, a inércia da socie
dade á que se dirixe. As ideias 
hai que ir introducindo-as nun 
proceso moitas veces paseniño, 
lento. Daí a importáncia dos 
meios de comunicación, o ensi
no, etc. Cumpre saber contra
rrestar a influéncia contrária rea
lizada intencionadamente desde 
o poder para continuar manten
do o statu quo. Por exemplo, o 
Felipe González chamou-lle ao 
exame sobre a situación do Es
tado español, Debate sobre el 
estado de la nación, conseguin
do que os mass media divul
guen durante vários días unha 
mensaxe que identifica España 
con nación única, co cal as au
ténticas nacións do Estado es
pañol, entre elas Galiza fican 
expulsadas ao limbo das re-

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 

xións ou, todo o máis, nacionali
dades, e non esquezamos que, 
para vários dos poentes consti
tucionais, unha nacionalidade é 
unha rexión mellorada ou unha 
nación rebaixada. 

A palabra autodeterminación 
está asociada, dun xeito cons
ciente, tendencioso e malinten
cionado, a conotacións radicais, 
extremistas, e "revolucionárias", 
ao igual que, historicamente, a 
demanda de liberdade dos es
cravos, sendo así que é un di
reito democrático básico, funda
mental, irrenunciábel e impres
cindíbel para o exercício pleno 
de todo outro direito democráti
co, porque como di Castelao, 
non hai homes libres en povos 
escravos. Poderiamos multipli
car os exemplos pero non é 
preciso. O que si hai que ter 
presente que quen gañe a bata
lla da comunicación a nível so
cial terá gañada a batalla a ní
vel político.• 

R. CAR.V ALIAL 

(SANTIAGO) 

DINOSAURIOS 
X. PIÑEmo 

O asunto mesmo parece ter a ua migalla científica: nha pro
teína antediluviana é revivida para producir con ela lagarto de 
dez toneladas que, grácia ao Spielberg e á cib rnética, reca
dan millóns a eito nas pantallas. 

Se teñen nenos xa se poden ir preparando porque a enxurrada 
do Parque Xurásico vai ser da que custan o seu e m al que 
nos pese, non resultará fácil líbrarno da moda . Moda? Se cadra 
é moi ao contrario. En realidade aquí os monstros do pa ado 
nunca deixaron de estar. Poden chamarse ancestros devancei
ros, petrúcios ou mesmo poden er eses que algun chamaban 
esgrévios -acaso polo escaso carpear da la- cando querian 
dicer esgréxios, pero moitos sospeitan que só pasaron de ofe
recer consellos desde a mesa-camilla a berrar orde de de a 
motorola, sen deixar por iso de seren xenuínos ante diluvia no . 

· En quen dubide da sobrevivéncía de época pretéritas, ó ten 
que ollar, entre outros fóseis vivintes a ese grande remenxedor 
de queimadas que se ben se mira, ten todas as trazasf de cam
par neste Parque Xurásico como o primeiriño dos dinosáurios. • 

r---------------------------------------------------------------------------, 
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vas para o mesmo obxect1vo, con tente, insiste, chama por telefono e 

(Para o seguimento 
e control de obras 
de grande impacto) 

Nestes tempos convivimos coa pre
senza cercana de obras de grande 
impacto. Proxectos que, en moitos 
casos, descoidan o mínimo coidado 
que merece o meio ambiente. 

Non é difícil constatar no naso entor
no a existéncia de grandes obras que 
lago se viran infrautilizadas ou que ti
ñan mellares alternativas, ou obser
var que invaden inecesariamente ca
miños, rios, ou terras non expropria
das, ou como alteran a paisaxe ou ta
lan árbores indebidamente. 

En tase de proxecto 
Desde o momento en que se ten co
ñecimento dun proxecto de grande 
impacto débese analisar, en primeiro 
lugar, a sua conveniéncia. 

É unha obra necesária? 
A experiéncia demostra que non to
das as obras que se realizan son ne
cesárias ou teñen a suficiente priori
dade. Para responder conveniente
mente a esta pergunta debemos dar 
os seguintes pasos: 

-Obter información e, sobretodo, co
ñecer o obxectivo que persegue o 
proxecto. 

-Analisar se o obxectivo perseguido 
merece o investimento e o custo que 
vai xerar. 

-Valorar se o obxectivo, ainda que 
sendo aceitábel, ten a prioridade sufi
ciente. 

-Coñecer o seu impacto ecolóxico. 
Pode acorrer que o obxectivo sexa 
interesante, pero o impacto tan eleva
do que o proxecto sexa inaceitábel. 

Hai outras alternativas? 
Se chegamos á conclusión de que é 
un proxecto que pode pagar a pena, 
esta é a segunda cuestión. 

menor custo ecolóxico, social e eco- pede explicacións, escrébelles de no-
nómico. Esta cuestión, que pode pa- vo ou pede unha entrevista. Se se-
recer moi técnica, na prática non o é. guen sen che facer caso , pede cola

-Movémonos no ámbito dos crité
rios. Pódense aplicar alternativas 
máis simples, ou diversificadas? Me
llorando ou reciclando infraestruturas 
xa existentes se alcanzan o mesmo 
obxectivo? 

Dá a tua opinión pola "vla dos cin
co recursos" 
Se chegas a unhas conclusións, es
crébeas ou pede axuda para facelo . 
Unha vez teñas 
escrita a tua opi-
nión, utiliza "a via 
dos cinco recur
sos". 

1. Dirixe o teu es
crito, cortesmente 
redactado á enti
dade responsábel 
do proxecto. Trata 
de que este escri
to, cos teus dados 
persoais, obteña o 
selo do rexistro ou 
envíao por correo 
certificado. Apro-

Nos últimos 
grilóns 
ninguén 
atendea 
razoamentos 
ecolóxicos. 

veita os períodos de alegacións; se se 
che pasou o prazo, non importa, envía 
igualmente o teu escrito e ademais 
pede que amplíen estes períodos. 

2. Envía o teu escrito aos afectados. 
O proxecto terá persoas e/ou municí
pios afectados. 

3. Envía o teu escrito aos grupos eco
loxistas. Non che será difícil atapar o 
enderezo de grupos ecoloxistas ou 
doutro tipo que estexan sensibiliza
dos no asunto. 

4. Envía o teu escrito debidamente 
identificado á sección de cartas dos 
periódicos. Sempre é mellar que o fa
gas con posterioridade á entrega do 
mesmo no rexistro da entidade com
petente. 

5. Mobilízate. Fai seguimento do teu 
escrito. Se nun prazo prudencial non 

boración aos grupos ecoloxistas, ou, 
se queres que a tua acción sexa máis 
eficaz, organfzate con eles. Se todo 
isto non serviu, finalmente, mobilíza
te. Busca persoas ou grupos sensf
beis ás tuas suxeréncias e prepara 
mobilizacións , desde unha recolllda 
de asinaturas a unha manifestación 
ou calquer idea orixinal que se vos 
poda acorrer. 

En fase de execuclón 
Ante unha obra en execución poden 
acorrer duas causas: que esta se te
ña imposto ou que tivese en canta as 
demandas socials. No primeiro caso, 
sempre estará lexitimada a exixéncia 
da paralisación de obras . De todas 
formas , desde a perspectiva da de
fensa do meio ambiente, será moi im
portante levar un control cercano da 
execución do proxecto. 

O "aparato" que acomete unha obra 
de grande impacto constitue unha es
trutura piramidal que, conforme des
cende dos despachos á maquinária, 
perde perspectiva. Nos últimos gri
lóns ninguén atende a razoamentos 
ecolóxicos ou de respeito aos afecta
dos. Ante a dúbida, óptase pola via 
rápida, a máis barata e a máis fácil 
para a execución da obra, ainda que 
para isa se invada un rio, se corte un
ha pista viciñal, se derriben árbores 
centenárias ou se ocupen proprieda
des non expropriadas. A execución 
das obras remata senda unha acu
mulación de impactos imprevistos e 
sen medidas correctoras. 

Unha observación mínima dunha 
obra de grande impacto permite com
probar cantos excesos se cometen 
contra o meio ambente e as proprie
dades afectadas ou colindantes. Para 
intervir como afectado, como cidadán 
ou como grupo ante estes feítos con
vén seguir sempre "a vía dos cinco 
recursos". 

COI.ECTIVO LURRALDEA 
(EUSKADI) 

L---------------------------------------------------------------------------~ 
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As emisoras galegas en Cataluña 
aspiran a ter emisións as 24 horas do dia 
Sete programas cobren a bisbarra de Barcelona e son seguidas por milleiros de emigrantes 
• XOÁN CARLOS SILVA 

Desde hai oito anos 
vense emitindo, através 
das ondas catalanas, 
programas de rádio , en 
língua galega. Un 
grupo de persoas que 
e tán a traballar pola 

ultura galega, de de a 
diáspora, uníron e para 
t rmar ERGAC 
E paz Radiofónico 

Gal go en Catalunya). 

En diver o e túdio da emi ora 
municipai da província de Bar e
lona, a di tinta hora , 6 e fala 
en galego. Son home e mullere 
que pola ua condición emigrante 
e tán a facer de de a diáspora cul
tura galega para toda a povoación 
do no o paí que vive naquela · 
zona ou localidade catalanas. 

" Parecía unha utopía reunir a to
do en que e i tan má inten
ción . enve a e poder rraballar 
de de a independéncia e interrela
cionado ", con e tas verba mani
fe tába e Moncha Prieto , nova 
Pre identa dunha a ociación que 
naceu hai aproximadamente dou 
ano . ERGAC Espa:os Radiofó
nicos Galegos en Catalunya, foi 
unha idea de xuntanza das per oas 
que levaban tempo por eparado 
facendo todo o po íbel por achegar 
a cultura, a nova , as inquedanzas 
do galego emigrante através das 
ondas de rádio nalgunhas das emi-
oras municipai catalanas. 

a actualidade son ete o progra
mas que e tán emitindo, en e -
quecer a procura doutras emi ora 
para levar adiatne un do primeiro 
pr xecto , emitir en diferent dia
le a 24 hora do dia en galego. 

O e pazo que e mpoñen e ta 
a oc iac ión de comunicac ión en 
gal ego de de di ver o ponto da 
xeografia catalana on : Galicia 
Máis Cerca, todo o Domingo 
de l 0:30 a 11 :30 da mañá en Rá
dio Gramanet e que conduce a 
própria pre identa Mancha Prieto. 
E te é do e pazos máis antigos 
adicado ao emigrante do naso 
paf naquela terra catalana, con 
oito ano xa. 

O título, Lonxe da Terra, desde a 
sintonía de Rádio Comellá, os Sá
bados ao meiodia, e durante unha 
hora e média Ramón López e Adela 
Trigo fan a ledícia de todos aqueles 
4ue viven no Baix Llobregat. 

Con aquilo que senten todos os 
nasos paisanos cando están lonxe 
da terra, Morriña é o espazo que 
dirixe e apresenta Manolo Piñeiro. 
Un galega de Ourense que un bon 
dia decidiu dirixirse aos seus ami
gos através de Rádio Nou Barris e 
deixar por tres horas o Restauran
te que rexenta na cidade condal. 

Por outra banda, as duas Montse, 
quer dicer, Montse Vilas e Montse 
Adán falan cara o Vallés desde 
Rádio Mollet os Martes de 9 a 10 
da noite no seu programa que pre
cisamente se titula Galicia no Va-

llés. Camiño da Terra é outro dos 
e pazos que desde as ondas de 
Rádio Zona Franca poden se es
coitar os Sábados de unha e média 
a 3 da tarde e que está conducido 
por Xosé Loi s Osorio e César 
Guzmán. 

Duas emisoras máis emiten en Ca
taluña: o Sábado de 20 a 24 h. , 
en R.M. Rádio de Rubí, Manuel 
Valdé conduce o programa Lonxe 
da Terra e en Rádio Tele-Taxi de 
Santa Coloma e cóita e co mesmo 
horário e dia "Sempre en Galicia" 
dirixido por Manuel Vallé . 

Finalmente, tamén hai que citar a 
unha muller que sempre quixo fa
lar cos seus compatriotas galegas, 
porque era do Cargo, en Lugo. E 
por esa razón montara hai anos un-

ha emisora "pirata" na trastenda do 
seu bar en Hospitalet, e falaba con 
todos os seus amigos de Luns a 
Venres unha hora no serán através 
de Rádio Florida: Paquita Álvarez, 
que morreu o pasado Maio (ver 
ANT n2 570). Un grupo de homes 
e mulleres que queren adicarlle o 
mellor a ese anaco de Galiza que 
convive e vive en Catalunya, con 
moitas ilusións, soños e, hoxe xa, 
perspectivas. 

Perspectivas e proxectos 

Preocupados pola cultura, teñen 
previsto vindeiramente a elabora
ción e publicación dunha revista 
en galega para os emigrantes en 
Catalunya. Levará a información 
de todo o que acontece no círculo 
galega emigrante, ademais de in-

formacións que sexan de interese 
para todos os emigrantes, que de 
feito góstalle saber da sua terra. 
Por outra banda, o contido da de
vandita revista completarase con 
reportaxes e entrevistas que teñan 
a ver co mundo galego, tanto fora 
coma dentro. 

Nestes intres están xa colaborando 
coa Rádio Galega, que desde San
tiago e através dun novo departa
mento cara os emigrantes, está 
emitindo informativos coas diver
sas novas que acontecen durante a 
semana na nasa terra, e que son 
redifundidas polos programas ra
diofónicos galegos en Catalunya, 
ademais doutros que xa existen en 
diversos pontos do mundo. En co
nexión coa Rádio Galega terán a 
oportunidade de receber todos os 

•............•...................•....................................................................• . . . 
Fio directo coa emigración desde a Rádio Exterior de Galiza 

dio Garbea-Vitoria e Radio Ner
vión-Donosti, en Euskadi. O Ser
vizo de Radio Exterior ten previs
to fornecer os seus servizos a 
emisoras de Alemaña, Portugal, 
Franza e México. 

En total a oferta supón uns vinte 
programas por semana. 

O servizo de Rádio Exterior está 
na sede da Radio Galega en San 
Marcos, e nos teléfonos (98 I) 56 
23 23 ext. 116 e no fax (981) 56 
25 25.• 

discos que nestes momentos están 
a facer grupos e cantantes na nosa 
língua. 

Paralelamente, están a celebrar 
xuntanzas coas Asociacións Cul
turais Galegas en Catalunya, e le
var os seus voceiros ante os ou
vintes dos programas. Por outra 
banda, teñen en perspectiva porse 
en contacto coas persoas que ao 
igual que eles están a facer pro
gramas radiofónicos en galego ou 
para os emigrantes do noso país 
noutras partes do mundo, para po
deren manter un contacto entre to
dos os meios de comunicación no 
exterior da nosa terra. 

Ergac constituiuse tamén para po
der traballar en conxunto, quer di
cer, facer reportaxes, entrevistas a 
diversos apartados e despois emi
tilos através de todos os espazos. 
Un xeito de relación do conxuntar 
meios, esforzos, para poder dar 
unha mellar calidade. 

Coman coa colaboración dos per
soeiros máis destacados na gale
guidade catalana. Ademais do seu 
apoio, e gardan unha estreita rela
ción co departamento de galega 
da Universidade de Barcelona.+ 

Desde Outubro do ano pasado a 
Rádio Galega ten un servizo es
pecial dirixido ás emisoras espa
rexidas por todo o mundo que te
ñen programas en galego nas suas 
ondas. Ademais das sete emisoras 
de Cataluña reseñadas na infor
mación desta mesma páina, hai 
contactos con América (Rádio 
Carve-Montevideo; Radio Argen
tina-Buenos Aires; Radio Patago
nia-LU4-Comodoro Rivadavia; 
Radio Colonia-Buenos Aires, 
LU !-Radio Nacional de Ushuaia
Terra de Fogo; Radio Universitá
ria-Ceará no Brasil e Radio Suave 
en Caracas); en Europa están Ra
dio Azidule, en Lausanne (Suiza) 
e Spectrum Radio en Londres e 
no Estado español, Radio Vicál
varo e Radio Ecos del Sur en Ma
drid; Radio Nervión-Bilbao, Ra-

A emisora galega facilita infor
mativos e mesmo transmisións 
en directo, como a Apertura da 
Porta Santa neste 1993 ou o par
tido Deportivo-Barcelona, que 
en Cataluña foi seguido na co
munidade emigrante coa imaxe 
da televisión catalana e os co
mentários en galego. Polo xeral 
facilítanse informativos e pro
gramas de actualidade e tamén 
material de xomais, editaríais e 
outras entidades colanboradoras, 
asi como información sobre pro
gramas e axudas á emigración. 

EMISORAS GALEGAS EN CATALUÑA 

Emisora Programa Horário Frecuéncia 

R.M. Rádio Loiu:e da T erra Sábado 20 a 24 h. FM 105.4 
(Rubí) 

Radío Mollet Galicia 1io Val/és Martes 21 a 22 h. FM 96.4 
(Mollet del Vallés) 

Radío Comellá lonte da Terra Sábado 13.30 a 15 h. FM89.6 
(Comellá del Llobregat) 

Radío 9 Barris Morriña Mércores 21 a 24 h. FM98.2 
(Barcelona) 

Radio Gramanet Galicia máis cerca Domingos 10,30 a 11,30 h. FM. 105.7 
(Santa Coloma de Gramanet) 

Radio Teletax:i Sempre en Galicia Sábados 20 a 24 h. 

•..................................................................... (Barcelona) 

Radio Zona Franca Camiño da Terra Domingo 13,30 a 15 h. 
(Barcelona) 
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... O cabaret implántase dunha maneira definitiva no teatro galega 

Xabier Picallo, director e guionista 
'Tento inventar o cabaret atlántico' 
• AMANDA ÁLVAREZ 

Poucos foron os 
profisionais da farándula 
que apostaron por un 
espectáculo que precisa 
de enseño, criatividade, 
improvisación e grande 
sentido do humor. 
Actuar nun pub, 
discoteca ou café-teatro 
converteuse nunha 
alternativa ao escaso 
circuíto teatral existente 
na Galiza. Os actores e 
guionistas que se 
embarcaron nesta 
aventura consideran o 
cabaret como un novo 
camiño con grandes 
posibilidades dada a 
surprendente e moi 
satisfatória acollida do 
público. 

Xabier Pica11o naceu en Ferrol. 
Desde ben cativo sempre soubo e 
quixo dedicarse ao teatro. Na sua 
família non existen antecedentes 
teatrais, pero isto non impediu que 
Xabier, sendo un rapaz de 14 
anos, comezase a sua andaina cun 
grupo de afeizoados. Cumpridos 
os 17 forma o primiero grupo se
miprofisional e no ano 81 decide 
realizar estudos de arte dramática 
en Barcelona. Mais tarde, xa de 
volta, participa en diferentes 
obras, entre as que figuran "Es
pectros" ou "O arce no xardin", 
converténdose en actor do Centro 
Dramático Galego. 

Xabier Picallo, un xoven inquedo e 
criativo, combina o teatro coa do
braxe e a poesía. No ano 90 publi
ca un libro e colabora activamente 
no colectivo poético "Vai pass". 

CJmo el mesmo ten comentado en 
diferentes ocasións, será sempre 
un escritor na clandestinidade, po
rén , despois dos últimos guións 
escritos para a "Compañia de Ma
ria", formada por Maria Bouzas e 
Maria Pujalte, e para Susana Dans 
e Xabier Estévez, coñecidos por 
"Pífano Trupe", este modesto 
guionista estáse a converter nun 
pioneiro do cabaret galego, "can-

do comecei a escreber guións de 
cabaret preocupeime por buscar 
documentación sobre este xénero 
na Galiza e non atopei nengunha 
referéncia. Creo que non hai por
tanto tradición ao respeito. Por 
outra parte botei man da informa
ción que recollera en Cataluña e 
Madrid e tentei reinventar un ca
baret atlántico". 

A música, 
suporte fundamental 
Antes de escreber un guión anali
sa dun xeito pormenorizado as re
alidades e persoas que posterior
mente pretende caricaturizar. A 
música é un suporte tan funda
mental neste xénero que sen ela 
seria imposíbel reforzar a ironia e 
o sarcasmo. "Para mina música é 
o 70% dun bon cabaret, penso 
moito as músicas e tardo en elexir, 
pero finalmente quedo contento 
co que escollo. Un tango, un bole
ro, un rock ou a música pop sem
pre son moi recurrentes". 

Xabier Picallo afirma que na lite
ratura e no teatro produciuse e 
prodúcese un fenómeno de carác
ter renovador. "A finais dos 80 
deuse unha renovación na literatu
ra e no teatro. A escrita conseguiu 

reflectir moi ben a realidade ac
tual en case todos os xéneros, no 
teatro ocorreu o mesmo pero co
meza a consolidarse precisamente 
agora. Digo teatro en xeral porque 
non acredito no termo teatro gale
go, xa que se asi fose considerarí
ao como un subproduto". 

Un novo circuíto 

Probabelrñente moitas das persoas 
que non acuden ás grandes e ao 
mesmo tempo efémeras montaxes 
teatrais, teñen neste momento unha 
alternativa que posibilitará un 
maior achegamento ao mundo da 
fantasia. Alguns empresários gale
gos confian os seus pubs, discote
cas e salas a espectáculos novido
sos e divertidos que poden ser re
presentados sen necesidade de 
grandes cenários. Na actualidade a 
criación de salas alternativas poten
cia o nacimento de pequenos gru
pos teatrais que xa contan cun cir
cuíto que pouco a pouco se afianza. 

"Este circuíto estase criando con 
forza e seguro que calla. Procura
mos que se siga mantendo porque 
para os guionistas, directores, ac
trices e actores é importante con
tar con locais onde pode desenvol
ver o traballo e descobrir un pú-

blico receptivo e diferente. Co es
pectáculo "Fisterra-Broadway" ti
ven unha experiéncia curiosa, alá 
onde as Marias actuaban sempre 
se achegaban alguém que me <li
cia: nunca fun ao teatro, podes 
crer que esta é a prirneira vez. Pa
ra nós é moi gratificante que o pú
blico reaccione asi e se abra á po
sibilidade de asistir a outro espec
táculo. Estou convencido de que 
se a primeira vez que pisas un tea
tro che gusta ternos xa captado a 
un novo espectador. Sempre é 
preferíbel ter unha montaxe diver
tida fora dos locais tradicionais 
que poda favorecer que ese mes
mo público responda despois nun 
teatro máis convencional". 

Falta escola dramática 

Galiza, que conta cun importante 
presente teatral tanto en autores 
como actores, non posue unha e -
cola de arte dramática onde mozas 
e mozos con inquedanzas interpre
tativas podan realizar a sua forma
ción. Como lle sucedeu a Xabier 
Picallo e a outros tantos, os futuros 
profisionais do teatro deben des
prazarse a Barcelona ou a Madrid 
para matricularse en cursos que 
avalisen o seu talento. "Curiosa
mente directores de cine elixen a 

actrices e actores galegos. Isto é 
importante, pero se no noso país a 
xente válida e con gana de traba
llar non ten oportunidade sucum
be na máis absoluta rnediocridade, 
daí a necesidade de poder formar
nos na Galiza co mesmo nível ca 
noutras partes do estado español. 
Eu mesmo me permitida ser máis 
ambicioso e a meio de intercám
bios cos grupos cataláns, bascos 
ou españois poder dar a coñecer o 
noso traballo. Deixar o mal endé
mico que ternos neste país que 
con iste en facer tre ou catro fun
cións en Santiago de Compo tela e 
acabouse. A vida esca a do e -
pectáculos non permite rentabili 
zalo economicamente. Nó , con 
'Fisterra-Broadway" e "Salacot e 

Filloas" en dou meses cobrimos 
gastos e gañamos carto , pouco 
pero non e tamos endebedado , i -
to hai uns ano era impen ábel 
dentro do teatro independente". 

Agarimar ao actore 

No cabaret está permitido pratica
mente todo. É unha miscelánea de 
certos eidos criativos nos que se 
apoia e enriquece. Acompañados 
de música suxerente, con grande 
dose de erotismo, brillos e maqui
llaxe, Xabier Picallo apresenta á 
suas protagonista . Primeiro foron 
Bidet e Toilette en "Fisterra-Bro
adway , agora chegan Susana 
Dans e Xabier Estévez en ' Salacot 
e Filloas". Todos teñen en comun 
a retranca, o saber dicer sen ofen
der e a paródia de persoas e situa
cións que apesar de ser tan cotiás 
parécenos un exercício da imaxi
nación do autor. O cabaret é moi 
difícil. Nel conxúgase o baile, a 
grácia, a improvi ación e o cante. 
pero ademai hai que uxeitar e ao 
guión. Particularmente go to de 
dirixir actrice porque on mai 
desinibida , teñen meno proble
mas para encarar calquer per ona
xe, ao actore hai que agarimalo 
e obretodo tranquilizalos. Para un 
terceiro ou cuarto e pectácul ~o -
taríame facer un cabaret de home . 

"Puzle de Adelfa " erá con toda 
probabilidade o terceiro guión 
deste novo autor. Picallo confé a-
e cómodo, vago e en pr xecto 

pero o fólio en branca ren un en
canto especial ao que nunca re
núncia. Pronto o público poderá 
di frutar dun e pectáculo no que a 
gargallada e a reflexión están ga
rantidas.+ 



Unha 
antoloxia 
nunca 
rematada 
Álvaro Cunqueiro 
en El Noticiero 
Universal 
A obra periodística de Álvaro 
Cunqueiro é imensa. Tan imensa 
que ainda e tá por recoller en 
grande parte. As escolma temáti
cas que vai publicando Tusquets 
Editores deixan na gaveta moitos 
artigos. Mais aparte disto, exi ten 
coleccións de artigos do mindo
nien e en diverso meio de comu
nicación que ainda e tan virxes, 
quer dicer, non foron nen publica
do en e colma . Tal e trata da 
colección de noventa e tre artigo 
que durante pouco mái de dou 
ano publica no vespertino barce
loné El Noticiero Universal. 

Emre 1973 (o primeiro artigo veu 
Jume o 18 de Setembro de tal ano, 
·con lo abuelos celta ") e De

cembro de 1975 (en que e publi
ca o último, o día 9, "Lo ·1ay ' 
de María", re eña dunha ver ión 
e pañola do "Lay " de Marie de 
France fei ta por Lui A 1 berro 
Cuenca e coa que o e critor gale
go non e tá de acordo), Álvaro 
Cunqueiro vai enviando regular
mente artigo ao periódico barce
loné . Este aparecen na sección 
'·Las arte y la letra en . .. El 

.U.", ección dirixida, polo que 
á letras e refiere por Enrique 
Bado a e Julio Manegat. A parte 
das artes diríxea --e e crébea case 
que completamente- Rafael San
to Torroella. Co me e a ec
ción denominase 'Literatura', pa
ra acabar chamándo e imple -
mente "Libro ". Colaboran ne ta 
ección- uplemento home e mu

llere como Maria Aurélia Cap-

Álvaro Cunqueiro. 

many, Jaume Vida! Alcover, Juan 
Pedro Quiñonero, Joan de Saga
rra, Rafael Manzano, Guillem-Jor
di Graells, Agustí Pons, Antonio 
Figueruelo, Néstor Luján, etc. 

De que tratan os artigos? De moi
tas cousas. Curiosamente, os pri
meiro que envía son artigos pe
riodístico clásico de Cunqueiro, 
mai a partir do terceiro, a temáti
ca vai er case empre a mesma: a 
literatura. O temas literários que 
eran amado por don Álvaro. Arti
go de Shakespeare, o ciclo artúri
co, o problema das traducións, a 
problemática do escritor e a sua 
ituación na sociedade (sobretodo 

a ua própria, quer dicer, a de 
Cunqueiro), etc . 

Como en todos os seus artigos, o 
mindoniense fala daquilo que 
máis ama, do mundo en que me
llor instalado se encontra, daquilo 
onde mái comodamente soña. Pe
ro ao ter que falar de escritores, 
fala do que máis gosta, e dos que 
coñece desde sempre: Borges, 
Calvino, Robert Graves (a quen 
lle dedica rre ), Samuel Pepys, o 
"Kalevala", os trovadores occita-

nos, etc. E case un tércio dos arti
gos que publica nas páxinas literá
rias do vespertino barcelonés es
tán dedicadas a escritores galegos: 
'.'Un retrato del Padre Feijóo" (so
bre o libro de Otero Pedrayo adi
cado ao bieito), tres dedicados a 
Rosalia (un co gallo dunha reedi
ción de El caballero de las botas 
azules, outro comentando un fa
moso artigo de Agustín García 
Calvo e outro é unha "reseña" so
bre o libro de Marina Mayoral), 
un belo e interesante artigo, "Arte 
verbal y estructura social", versa 
soore un capítulo da Antropología 
cultural de Galicia, de Lisón To
losana. Dedica un a explicar o que 
é o Dia das Letras Galegas e glo
sar a figura a quen esta dedicado 
ese ano, que era Viqueira ("Las 
Letras gallegas"). Reseña o libro 
de Francisco F. del Riego Letras 
do noso tempo en "El dominio 
inabordable", no que confesa que 
o aborreci-
mento que lle 
produciu o 
"nouveau ro
man" impe
diulle entrar 
na selva de tal 
escola literá
ria, e afirma 
que a obra "de 
la Yourcenar 
va a durar más 
que la de Si
mone de Be
auvoir, y la de 
Jean Giono 
cuando de la 
de Robbe-Gri
llet no se re
cuerda nadie" 
(9- VII-74 ). O 
4 de Febreiro 
de 1975, pu
blica "Caste-

Existen 
coleccións 
de artigas 
do escritor 
mindonien-
se en 
diversos 
meios de 
comunica
ción que 
ainda están 
virxes, quer 
dicer, non 
foron nen 
publicados 
en 

lao en la me- escolmas. 
moria galle-
ga". Antes, o 
24 de Setem-
bro de 1974, 
dedica un belo artigo a Silvio San
tiago, que morrera habia pouco: 
"Un hombre con un país en su 
memoria". En Decembro dese 

mesmo ano, o dia 1 O, aparece 
"Paul Éluard en Compostela", que 
é unha explicación do seu surrea
lismo, ou, mellor, da pegada de 
Paul Éluard na sua poesía, e na 
doutros poetas galegos da sua xe
ración e/ou idade. 

Hai máis artigas dedicados a poe
tas e escritores galegos. "Poetas 
con altos montes" (28-I-75), onde 
fala de Novoneyra. "El 'Nobilia
rio" del Conde de Barcelos" (26-
XI-74), "El Pi de Fonnentor" (18-
VI-74), sobre a versión do poema 
homónico que Leiras Pulpeiro fi
xo en galego. "Historias de los 
condes locos" (24-VI-74), reseña 
do libro de Gaspar Massó sobre 
Pedro Madruga, etc. 

Hai, tarnén, toda unha série de ar
tigos dedicados aos xomais gale
gos: "La romería compostelana" 
( 19-III-74 ), "El Almirante del 
mar" (7-V-74), "Nieblas y nieves" 
(2-VII-74), "Un poeta entra por 
puertas" (8-X-74), "Ciervos y cor
zos poéticos" (25-Il-75), e un arti
go títulado "Estilística de la len
gua portuguesa" (3-VI-75), sobre 
o libro de Rodrigues Lapa. 

Mais para o estudoso da obra cun
q ueirá hai tres artigos interesan
tes: "Carta a una perra" (4-ill-75), 
"Situación de la poesía" (18-ill-
75) e "Las palabras salvajes" (5-
Vill-75). No prirneiro artigo cita
do, tomando como pretexto o li
bro que co mesmo título escrebeu 
o escritor francés Frarn;ois Nou
rissier, di o de Mondoñedo: "El 
escribir bien cuenta menos; el ta
lento, quizás menos todavía, y el 
apoliticismo, nada. Cada vez son 
menos aquellos a los que les gusta 
que le cuenten un cuento, y sobre 
todo, no son jóvenes. Y uno no 
tiene a su lado un perro para pre
guntarle para qué sirve su literatu
ra, y desde luego lo que no tiene 
ésta es influencia, poder, eco". 
Contodo, Cunqueiro engade: "ha
brá otros siglos, otros campos, 
otras mocedades, otros oídos 

(continua na páxina seguinte) 

Tempo de 
crepúsculo Unha certa homenaxe á Ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, 

só que aquí a fiestra non se abre ó esterior, mira para adentro, 
ó cerne mesmo do protagonista. 

TEMPO DE CREPÚSCULO 
F .X. Fernández Naval 

X ERAIS 

~" ~~ 

NA MES/'AA COLECCIÓN 

CAMIÑANDO SOBRE AS AUGAS 
José Viale Moutinho 

TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 
Marilar Jiménez Alexandre 

Finalista do Premio Xerais 
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Nace a Biblioteca 
El Progreso 
O xomal lugués deu a luz o primeiro 
volume da sua biblioteca, ideada polo 
falecido Purificación de Cora. Con 
augafortes de Castro Gil reimprímese 
facismilarmente o poemário Lugo 
Album de Glicério Barreiro, aparecido 
por primeira vez no ano 1928 nos 
mesmos talleres tipográficos do xomal 
El Progreso. A colección non anúncia 
outros títulos pero na apresentación 
fala de "manter portas abertas a todos 
os proxectos que sexan de interese, 
tanto nos eidos da literatura e a 
criación, como nos da investigación ou 
da recuperación histórica".+ 

Galiza-Portugal 
Viale Moutinho, xomalista, poeta e 
narrador de grande relación co noso 
país, ven de editar en X erais o seu 
libro Camiñando sobre as augas en 
versión de Xela Arias. Viale ten 
traducido en Portugal obras de 
Castelao, Neira Vi las, Lamas Carvajal 
e Manuel Maria. Del ten escrito 
Méndez Ferrin "agradecemos nos 
textos de Viale Moutinho a sua 
prudencia. Xamais se limita ao 
letrismo ou ao discurso plano, quer 
dicer necio ou ben privado das nocións 
e dos xuízos, no que teñen recaido 
notábeis plumas do noso Ocidente 
galego e portugués". + 

Un traballo sobre 
Dona Emília 
Ediciós do Castro edita o traballo de 
Magdalena Aguinaga, La Quimera, 
orientación hacia el misticismo, unha 
parte do traballo adicado pola autora á 
crise estética da narrativa española 
finisecular, que se apresentou como 
tese de licenciatura dirixida por Varela 
Jácome. 
Aguinaga 
céntrase na 
novela La 
Quimera de 
Emilia 
Pardo 
Bazán, 
menos 
coñecido 
que 
outras 
das suas 
obras, 
pero de 
grande 
interese pola 
abundáncia de intertextos literários 
e pictóricos.+ 

Aventuras no castelo 
Palmira G. Boullosa, publica en X erais 
a. segunda parte de A princesa Lúa e o 
enigma de Kián, pola que recebera no 
1987 o Prémio Merlin. O título do 
libro é Brandón, filio de Ferreol, e 
tamén ten ilustracións de Maife 
Quesada. Unha história de castelos, 
bardos, druidas e clans, pensada para 
rapaces de máis de once anos.• 



}' 1 

ANOSA TERRA 22 Nº 583 -19 DE AGOSTO DE 1993 

(ven da páxina anterior) 

pues, y otras voces". No segundo, 
ven dicer o mesmo sobre a sua po
esía. E o terceiro explica de onde 
saen certas palabras que usa o au
tor de Merlín e familia, "giocon
dolizar'', por exemplo. 

Nos noventa e tres artigas publi
cados por Cunqueiro no vesperti
no barcelonés hai verdadeiras 
xoias ("La destrucción del perfec
to" [l 1-XII-73], sobre a poesia 
chinesa) e outros que xa viran Ju
me había anos no "Faro de Vigo": 
"Una novela letona: Ansis y Zen
ta" (27-V-75), publicado orixina
riamente co título "Un pescador 
de perlas", recollido no volume 
Laberinto y Cía (Ed. Taber). Ou 
"Papeles que fueron vida" (l 6-
VIII-74), nova versión -dous pa
rágrafos menos- de "Vidas que 
fueron", recollido tamén no de
vandito volume. E alguns máis 
que serian xa logo reseñar. 

Contado, e pésie ás repeticións, 
esperemos que estes artigas de 
Álvaro Cunqueiro aparecidos no 
vespertino barcelonés El Noticiero 
Universal vexan Jume o máis axi
ña posíbel. Non só pola sua cali
dade, senón tamén pola cantidade 
de información que sobre si pró
prio dá o escritor galega: sobre 
conferéncias que ditou aquí e aco
lá: Londres, A Coruña, Barcelona, 
e que son descoñecidas, como so
bre prólogos e epílogos a libros 
que ainda son inéditos en volume 
autónomo. E tamén porque, en 
certa maneira, conforman un die
tário cultural dun dos máis impor
tantes escritores galegas do pre
sente século.• 

XGG 

Actualización 
en História 
Moderna 
Obradoiro de Historia Moderna é 
o nome dunha revista científica 
que aborda o estudo do Antigo 
Réxime galega através dos traba
Ilos realizados principalmente no 
seo da área de História Moderna 
da Universidade de Santiago. Nes
te senso representa un veículo de 
expresión e de actualización verbo 
daqueles traba11os e temáticas que 
a corrente modernista galega 
abordou e aborda no presente. 

Estamos ante un feito relevante no 
panorma historiográfico do país. 
Ohradoiro de Historia Moderna 
satisfai duas necesidades imperio
sas: por unha parte dar saída pe
riódica á importante producción 
do departamento máis prolífico da 
faculdade de Xeografía e História 
e por outra parte sancionar este ní
vel internacionalmente comple
tando a outras revistas peninsula
res xa consagradas entre investi
gadores españois e eurpeus( l ). 
Emporiso esta nova revista circu
lará polos depósitos bibliotecários 
de numerosas universidades do 
continente, satisfacendo as necesi
dades de inter-troco científico en
tre especialistas, cuestións que 
non óbvia a sua utilidade para co
metidos máis modestos como os 
da "alta divulgación". 

Para estes obxectivos a presente 
publicación canta cunha equipa 

editorial de prestíxio e nutrida 
fundamentalmente por historia
dores vinculados no presente ou 
criados primitivamente na pró
pria universidade compostelá. 
Nomes como os de António Ei
ras, Ofélia Rey -directores- e 
Pegerto Saavedra, entre outros 
garanten firmemente a calidade 
do material exposto e prestíxian o 
nome da revista desde o seu pri
meiro número. 

Na apresentación da obra sinalá
ronse como campos de interese 
aqueles que constituiron a base da 
traxectória do departamento, quer 
dicer, os estudos sobre popula
ción, estrutura e conxuntura eco
nómicas, grupos sociais rurais e 
urbanos e mais o seu artellamento 
interno, mentalidades, hábitos cul
turais e institucións. 

Ainda que se prevé a publicación 
de números monográficos, a com
posición de cada un oferecerá tres 
seccións fixas: artigas individuais 
ou colectivos, 
resumos de te-
ses de doutora-
mento e licen- Os 
ciatura defen- promotores 
dictas na área destacan 
de História 
Moderna e re- que a 
flexións bi- normativa 
bliográficas que rexerá 
sobre publica-
cións de inte- esta 
rese. Porén os publicación 
promotores de terá todas 
"Obradoiro" as 
destacan que a 
normativa que facilidades 
rexerá esta pu
blicación terá 
todas as facili
dades que per
mitan non co
artar a liberda
de intrínseca 
ao labor histó
rico. Declara
ción de inten-
cións que sen 
embargo de-
penderá en boa 

que 
permitan 
non coartar 
a liberdade 
intrínseca 
ao labor 
histórico. 

medida daquelas axudas económi
cas, como as da universidade ou a 
Xunta, que afectarán o futuro da 
revista. 

No tocante ao comido do primei
ro volume, apreséntase na sección 
de demografia dous traballos so
bre mortandade a cargo de Enri
que Martínez e Pegerto Saavedra 
e un sobre a temática case que 
inédita do fenómeno urbano na 
Galiza moderna por Isidro Du
bert. Na sección de economía e 
sociedade oferécese unha visión 
sucinta do señorio monástico ga
lega, un estudo da fiscalidade real 
na Terra de Montes e unha análi
se do reparto social do décimo na 
Galiza, traballos todos a cargo de 
Concepción del Burgo, Camilo 
Fernández e Ofélia Rey. Por últi
mo e dentro dunha das seccións 
máis atractivas da revista, a de 
cultura e mentalidade, Domingo 
González Lopo escreve sobre a 
difusión de novos cultos marianos 
no Tui do XVIII ao XIX, mentres 
que Roberto López publica as 
suas conclusións sobre as celebra
c i óns públicas na Galiza do 
XVIII.+ 

VÍTOR MÍGUEZ 

1) Entre as que se pode citar a valenciana 
Estudis. a sa lmantina Studia Historica. a 
barcelonesa Pedralbes, a madrileña Cuader: 
nos de His10ria Moderna, ou a granadina 
Clzronica Nora. 

Parvadas 
a duo 

mio de pipiolos que se dirixen a 
nós na forma arriba indicada, co
ma se foramos un pouco parvos. 

gunha idoneidade para levar pro
gramas dirixidos a ese público. 

Programas 
para a mocidade 
Desde hai vários anos proliferan 
palas distintas televisións unha sé
rie de apresentadores xuvenis, em
pregados en diversos programas 
do que agora chaman a "franxa 
horária" correspondente aos cati
vos, púberes e adolescentes. Su
ponse que esa pequena aportación 
ao emprego xuvenil persegue dar
lle un ar fresco a estes espazos, 
ainda que na maioria das ocasións 
ese pretendido valor de frescura 
adxudicado aos mozos comunica
dores convértese en balor. Quer 
dicer, nun sabor a reseso e a artifi
ciosidade, lóxica consecuéncia da 
nula preparación de moitos deles, 
que se soe traducir nunha exaxera
da xestualidade: arqueo de cella , 
aspaventos coas mans e outros 
aditamentos dos que todos usamos 
cando nos diriximos aos bebés, o 
que non é o caso. Cando traballan 
en parella ainda é pior a cou a: 

Outro duo entrevin o outro dia 
nun programa de música creo que 
titulado "Los primeros", na 1 il ca
dea. Idem do mesmo. Non terán 
estes mociños algunha asignatura 
que preparar 

Algo semellante ao dito para estes 
rapaces ocórresenos cada vez que 
vemos ese concurso da galega, 
"Pa iño a pasiño", que dá moito 
de i para o comentário. Hai ali 
unha ecretária de a e tilo "Un, 
do , tre ", moi apropriadamente 
chamada Noemí, que ao cabo dos 
moitos programas transcorridos 
se lle vai pescando algo do que di 
aparte do costume tan próprio de 
certos locutores de substituir o 
"X" por unha espécie de "S" que 
debe quedar máis fino. Tamén ten 
a rapaza, egundo limos nalgunha 
revi tiña do meio, uns 16 ano e 
unha pantorrilla ou zanco que de
beron pensar o rexedore do es
pazo que era un argumento da
bondo para a ua pre enza nun 
programa. Enriba i ter qu aber 
ler ben! 

para Setem bro 
ou algo me-
11or que facer, 
ademais en 
plenas vaca
cións? Non se 
trata de nen
gun rexeita
mento carca 
da presenza 
de xente mo
za, nen de rei
vindicar a 
volta de Herta 
Frankel, pero 
tampouco hai 
que estabele
cer unha im
plista ecua
ción que faga 
equivalente a 
condición de 
mozo a nen-

Tampouco 
haique 
estabelecer 
unha 
ecuación 
que faga 
equivalente 
a condición 
de mozo a 
nengunha 
idoneidad e 
para levar 
programas 
dirixido a 
e e público. 

Mai o programiña, que algun dia 
comentamo a aqui, non deixa 
de dar que pen ar. O eu apre en
tador recórdano a algun de te 
compañeiro de in tituto que ian 
de gra io o e que vaia por dio . 
Digo o de in tituto porque o eu 

vocabulario emella 
(tamén) o dun ado
le cente. Collida 
dun breve egmento 
dun do programa , 
e ta on algunha 
da expre ión que 
adotia uti !izar: ' o -
rrá , caray, dalle ao 
pirindolo, o trá 
o curidad ! .. .' . Defi
nitivamente o con
cur o este e tá á al
tura dos prémio 
que regalan (entre 
o mái prezado 
atópa e un fra co de 
colónia). • 

mentres un salta a 
cantinela do seu 
guión (como din que 
antes se recitaba a 
"doutrina") o outro 
vaina repetindo cos 
seus beizos, para es
tar ben seguro de 
cando lle toca "sol
tar" o seu rollo. Este 
é o caso dunha pare
lla que agora nos en
casquetaron na 2ª , 
en horas de sobre
mesa. Igñoro a ra
zón de termos que 
aturar, por exemplo 
antes dun documen
tal da National Geo
graphic, a un binó- Aos rapaces tómanos por parvos nalguns programas de TV. GONZALO VILAS 

---------11 conta de discos ¡,1-1--------

Femando Marques 

A barca da vida 
Nado no Porto, Femando 
Marques fonnouse 

-artisticamente na Franza, 
país desde onde accedeu a 
outros territórios de distintos 
continentes, ao tempo que 
acadaba unha sólida 
fonnación clásica, 
culminada co seu mestrado 
sobre a música de C.M. von 
Weber na Universidade 
parisina de La Sorbonne. Na 
capital francesa compón 

igualmente música para cine, 
teatro e ballet. No ano 1991 
grava un disco con poemas 
de Gil Vicente, titulado "A 
Barca da vida". Na melodía 
das cancións, F. Marques 
parece respeitar unhas pautas 
musicais que facilmente nos 
transladan a un sécu lo XVI, 
que en cámbio semella 
desfigurado na 
instrumentación empregada 
ao longo dos catorce temas 
que inclue agravación. 

Ríxida tecnoloxia para unha 
pequena obra que merecia 

unha atinada orquestración. 
En portugué e ca tellano, 
Femando Marque amo a a 
suas boas dotes músico
cantaris. + 

As décadas de 60 e 70 
foram muito importa11tes 
para a música Folk mas 
queremos te-las apenas 
como referencia; isto din os 
compoñentes do grupo 
Quadrilha no seu manifesto 
de intencións. 

Bandolim, cavaquinho e 
guitarra portugue a dan 
conta da identidade 
xeográfica de ·te grup , p lo 
demai h m logáb 1 a 
ca lquer ouLra formaci n pop 
que polo mundo adiante 
exerza de tal. Sen 
e tridéncia , guiados por 
unha pulcritude e un ri1m 
implacábel, estes mú icos 
cantan pcquena hi tória 
-entre ela , dua canción 
de José Afonso- digna de 
serene coitadas con 
atención.+ 



DIAS 

•0 Prémio de 
Narrativa Alvaro 
Cunqueiro 
convócase por 
segunda vez 

O II Prémio de Narrativa Alvaro 
Cunqueiro, criado no ano 1991 
polos concellos de Vigo e 
Mondoñedo contará iste ano 
cunha dotación económica de 
dous millóns de pesetas. A 
convocatória, que non foi 
apre entada o ano pasado, volve a 
e tar ubvencionada polos 
concello que o criaron, nunha 
tentativa de fomentar a criación 
literária en língua galega e 
contribuirá ua divulgación. 

O único prémio mancomunado 
que existia até o momento era o 
Blanco Amor que está 
u bvencionado por várias dúcias 

de concellos. Con algún deles 
houbo incluso problemas para 
conseguir que pagaran a cuota de 
25.000 pesetas que lle 
correspondía anualmente. Por 
mor disto moitos governos 
municipais viron que a melJor 
forma de facer recoñecer 
públicamente o eu interese por 
promocionar a cultura era a 
creación de grandes prémios 
literário a cada cal mellor 
dotado ademái de ubstituir asi 
en parte a política cultural que lle 
corre ponde. Entre ele e tá o 
Alvaro Cunqueiro o que convoca 
a Depuración d 'A Coruña ou o do 
concello de Lugo todo ele con 
dotación de vário millón . t 

•As cantas 
pendentes do 
Xacobeo 

O pasado Sábado a empresa 
promotora de concertos Pic-Nic 
decidía cancelar o concerto Pop 
80 acusando á S.A. de Xestión do 
Xacobeo de incumprir os 
pagamentos no prazo prefixado. 
Dun total de 1.557 millóns de 
pesetas, a sociedade xestora do 
Xacobeo só teria pagado o 80%, 
quedando previsto o pago 
escalonado dos restantes 314 
millóns a partir do 1 de agosto, 
facendo efectivo o último no mes 
de novembro. 

Ista é a primeira vez que se fai 
pública unha das cantidades 
destinadas para a celebración de 
concertos, que até o de agora eran 
segredas. Para o grupo socialista 
constitue unha mostra do 
despilfarro e falta de control dos 
gastos da Xunta de Galiza. 
Ademais a empresa Pic-Nic 
asegura que ista non é a primeira 
vez que a empresa do Xacobeo se 
retra a nun pago, e consideran que 
"a entrega que nos fixeron dun 
talón in fundos con tituie un 
grave delito de malversación". 

Pola ua banda a S.A. de Xestión 

O Festival de Bandeira 

asegura que 
os 
pagamentos 
non só 
foron feítos 
dentro dos 
prazos 
previstos 
senón que a 
liquidación 
coa empresa 
iacon 
adianto. 
Ademais 
asegura que 
Pontevedra 
será 
compensada 
polo 

incidente e que os concertos 
programados polo Xacobeo se 
levarán a cabo, facéndose 
responsábel a própria Xestora da 
xestión dos mesmos. t 

• Convocada unha 
nova Galeuzka 

Un cento de escritores reuniranse 
este ano en Tarragona para 
debatir, do 11 ao 14 de 
Novembro, co tema marco de "O 
espazo na literatura". Os 
escritores reunidos neste Galeuzka 
93 discutirán un total de 27 
ponéncias referidas á incidéncia 
do espazo físico na literatura; o 
espazo artificial ou criado polo 
home, como as cidades e o espazo 
imaxinário ou os mundos de 
fantasía que povoan a literatura. 

O encontro está patrocinado pola 
Depuración de Tarragona e 
procurara a máis ampla 
descentralización, celebrándose 
unha das xomadas no esteiro do 
Ebro e unha mesa redonda no 
Palau Bofarull de Reus. t 

• Espiral Maior 
ábrese ao ensaio 

A editorial Espiral Maior que 

dirixe Miguel Anxo Fernán 
Vello, ven de anunciar a próxima 
saida de dous ensaios de Carlos 
Mella e Ignácio Castro. A 
editorial inícia asi unha nova 
andaina, até agora circunscrita á 
poesía, porque segundo o seu 
director "hai que recuperar a 
tradición ensaística". 

O ensaio de Carlos Mella é de 
carácter económico mentres que a 
obra de Ignácio Castro é do 
xénero filosófico. A editorial 
tamén vai publicar unha antoloxia 
de poesía asiática e africana. t 

• Ophiusa distribue 
en vídeo os cortos 
de Chano Piñeiro 

Mamasunción, a película que 
popularizou a Chano Piñeiro 
como director cinematográfico 
está a ser distribuida en víideo 
pola productora Ophiusa xunto co 
corto Esperanza, á través da cadea 
Prensa Nacional de distribución 
de publicacións. 

Ophiusa que até o momento só 
comercializaba produccións 
próprias inícia con esta cinta un 
labor de promoción do cine 
galego, colaborando ao 
espallamento do traballo dos 
novos creadores, achegando as 
suas obras a todos os galegos. Ten 
prevista en principio a 
comercialización das películas 
"Fendetestas","Cadaleito", "O Pai 
de Migueliño" e "O Herdeiro". 

Estas produccións só se 
proxectaban en asociacións 
culturais, centros educativos e 
certames cinematográficos e para 
acceder a elas o afeccionado tiña 
que recurrir aos fundos do Centro 
Galego das Artes e Imaxe 
(CGAI). Agora estarán á venda 
por 2.995 pesetas á disposición 
de público en xeral igual que o 
están as producións nacionais e 
intemacionais. t 

incorpórase ao circuíto de música tradicional 
e 1 brara o ábado 21 a V Esmorga Folk 
• ÓSCAR LOSADA 

áb do dia 21 t rá 
lu ar a quinta E morga 

olk n Band ira 
Pont v dra), 

incidind coa famo a 
fe ta da empanada da 
localidade . Un cartel 
intere ante para un 
festival que e ria bon se 
incorporase a clásicos 
como Calo, Santiago, 
Zas e Pardiñas. Un fato 
ao que se poderia 
incorporar o de Moeche 
se finalmente non 
desaparece este ano. 

Folla Revirada é a participación 
local no evento. Mercedes Peón 
ven de participar no trofeo Maca
llan para gaiteiros no festival in
tercéltico de Lorient e deleitamos 
coa sua poderosa voz e as suas 
habilidades instrumentais na gaita 
e pandeireta. Mercedes Peón á 

O Festival de Bandeira entra no circuito de música tradicional de Zas, Calo, San
tiago e Pardil'las. 

unha investigadora do folclore 
tradicional e unha descoñecida de 
non ser pola presenza no festival 
Cidade Vella para artistas noveis 
de hai dous anos onde impresio
nou polo enorme poderío vocal 
empregado. 

O duo ruso Kalyhzin e Veschen
ko (acordeón e balalaica) estivo 
no recente festival de Calo e 
animou moitísimo ao público 
coas suas interpretacións, onde 
non se esqueceron de pór unha 
nota galega. 

O grupo de Lalin, Dhais está a pi
que de publicar o seu primeiro dis
co co gallo de ter gañado o ano pa
sado a primeira edición do certame 
Pelegrín de músicafolk. Banda que 
leva anos no panorama tradicional 
galego e que se atopa na encrucilla
da de ir cara arriba con este disco 
ou ficar como até agora. Anterior
mente tiñan publicado xunto a Ga
lerna e Armeghin no L.P. conxunto 
"Arca Marmórica" editado pola 
asociación cultural Cidade Vella 
por ser os gañadores do primeiro 
festival de grupos novos organiza
do pola devandita asociación. 

Llan de Cubel publicou este ano o 
seu terceiro .disco, "L' otru Llau de 
la Mar", onde se amosa unha 
maior madurez na criación das pe
zas que nos anteriores. A banda 
asturiana é das que meten "tralla" 
con poucos momentos para os te
mas lenes no repertório, no que se 
escoitan algunhas muiñeiras que 
son do mellor que teñen gravado. 
Algunha peza cantada, tamén con 
ritmo, porá o contraponto aos te
mas instrumentais nos que agora 
se nota un chisco menos a influén
cia escocesa.+ 
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CONEZA 
TODAS 
AS PRAIAS DE 
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Onde están situadas 

• Como se chega 

• Lonxitude 

• Entorno 

• Camping máis cercano 

• Núcleo de poboación máis 
próximo 

• Servicios 

Clasificada por Concellos, 
dende Tui a Vilagarcía 

• Un mapa de cada Concello 
para situa·las praias e para 

ver as vías de acceso 

• Unha foto a cor de cada 
praia coa súa 

correspondente descrición 

TODO CANTO QUEIRA 
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SABER DE CADA PRAIA 

EDICIÓNS DO CUMIO S.A. 
Travesía de Vigo, 156 - 12 D 
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Telf. (986) 25 07 67 
VIGO 

Distribúe: 
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 
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TEORíA CRíTICA E METODOLOXíA INTEGRAL 

Con tanta vontade esclarecedora como ho
nestidade intelectual, Miguel Vázquez Frei
re publicou en A Nosa Terra (núm. 577, 8-
7-1993 ), o artigo "Para un ha teoría crítica 
do sistema literario galego", onde invita á 
reflexión sobre diversas cu_estións epistemo
lóxicas e hermenéuticas a propósito dos 
meus libros Poesía galega, Arte literaria e 
Comentarios de textos contemporáneos. 

Ante todo, quero agradecer a valoración que 
fai da triloxía en cuestión, tanto pola alta 
consideración que lle merece como pola 
comprensión que mostra do conxunto, efec
tivamente destinado, como el mesmo cita de 
Comentarios de textos contemporáneos, a 
"fundamentar e consolidar con rigor a teoría 
crítica e a metodoloxía analítica no sistema 
literario galego, aínda defectivo neste te
rreo", e, por tanto, a contribuír, enchendo tal 
baleiro, á "necesaria descolonización cultu
ral" de Galicia, como se di en Arte literaria. 
Pero cómpre non esquecer tampouco que 
este proxecto orgánico está aínda en mar
cha, como evidencia o feíto de que o cuarto 
volume da serie, Comentarios de textos po
pulares e de masas, obre xa na editorial. 

Orabén, a acollida suscitada dentro e fóra de 
Galicia polo material xa publicado mostra 
que non se pasou por alto o obxectivo, pa
tente dende Poesía galega, de poñer á nosa 
cultura "en situación de clarificar ou de in
novar algunha cuestión de tipo xeral". E, 
como tamén revela o escrito aludido, parece 
que a miña teoría e posta en práctica do sin
cretismo intermetodolóxico e interdisplinar 
foi o que máis importou e máis exportou de 
dito ciclo. · 

Non obstante, tal proposta foi feíta con toda 
clase de reservas e matices, e non só admite, 
senón que seguramente esixe, unha constan
te revisión. Neste sentido, agradezo as tan 
constructivas suxerencias e obxeccións de 
Miguel Vázquez Freire, así como a súa invi
tación a afondar en campos, como o estéti
co, dos que penso ocuparme noutra ocasión. 

Pero aínda que non é posíbel tratar aquí das 
moitas cuestións plantexadas, urxe apuntar 
algo sobre as dúas obxeccións fundamentais 
da súa reflexión, consistentes na posibilida
de de que certos modelos analíticos incor
porados ao sincretismo integral que propoño 
sexan incompatíbeis entre si e de que certas 
posicións sobre a interpretación persoal en 
Poesía galega non sexan congruentes coa 
proposta teórica xeral. 

Xa que a óptica dende a que reflexiona Mi
guel Vázquez Freire é a da "interpretación 
filosófica", comenzarei por lembrar que, se
gundo Kant, a sensibilidade presenta ao en·· 
tendimento a realidade elaborada, acomoda
da ou deformada por ela. Por iso a nosa ca
paci dade de entendimento literario debe 
partir dunha teoría xeral da relatividade 
comprensiva. E igual relativismo debemos 
observar no tocante aos nasos conceptos te
óricos e analíticos, posto que todos eles son, 
naturalmente, unha construcción mental dis
tinta da realidade literaria á que se aplican, 
aínda que útiles en canto que "conxeturas 
falsábeis", equivalentes ás "ideas regulado
ras" postuladas por Kant. Neste sentido é no 
que creo que se pode aceptar o principio de 
falsación proposto polo racionalismo crítico 
de Popper, por certo dabondo kantiano, ta
mén para a analítica literaria. 

Partindo desta base, non parece razonábel 
encerrar o estudio da literatura nunha única 
metodoloxía nin nun único enfoque doutri
nal (metafísico ou seudocientífico), tan uni
laterais como perecedeiros, senón abrilo á 
investigación máis completa e integral. Moi 
significativamente, ningún método ou enfo
que coñecido ata agora se ocupaba da totali
dade dos aspectos intratextuais e extratex
tuais do fenómeno literario, da que soamen
te podemos dar conta co máximo pluralismo 
analítico. 

Ademais, moitos métodos e a maioría dos 

CIAUDIO RODRIGUEZ FER 

enfoques non tratan 
do mesmo aspecto da 
obra literaria ou, polo 
menos, non coa mes
ma intensidade. Re
sulta obvio que o for
malismo ruso ou que o 
estructuralismo checo 
centraron a súa aten
ción sobre aspectos 
intratextuais, mentres 
que a psicanálise ou 
que o marxismo prefe
riron ocuparse de as
pectos extratextuais, 
así como que os me
llares resultados de 
cada unha das corren-

••••••••••••••••• te, cou sa qu e, dende 
logo, ocorre moi tas 
veces. En realidade, a 
cond ic ión para qu e 
di s tintos métodos e 
enfoques, filosofica
mente contradictorios, 
poidan ser máis com
plementar ios que in
compatíbeis reside na 
súa aplicación parcial 
e paralela, a distinto 
nivel e sobre diferente 
aspecto da obra litera
ria. Claro está que así 
se combinarían análi
ses falsábeis -con va-

A orixe dun texto 
é sempre 

polixenética e soe 
ter tantos 

condicionantes 
biográfico

psicolóxicos como 
histórico-sociais 

tes citadas se produci-
ron precisamente onde 
máis atención puxe-
ron. A propia tenden-
ciosidade dos métodos 
e enfoques produce a 
súa especialización en 
determinadas áreas, 
nas que nos poden ser 
tan útiles como inúti-
les noutras. O erróneo, reduccionista e em
pobrecedor consiste en convertir en único 
calquera deles ou en pretender explicar a to
talidade do fenómeno literario hipertrofian
do tan só unha parte do seu conxunto. 

Naturalmente, Miguel Vázquez Freire non 
obxecta que as metodoloxías intratextuais se 
compatibilicen cos enfoques extratextuais, 
principio universalmente asumido dende 
Mikhail Bakhtin, senón que algúns destes 
últimos poidan ser aplicábeis conxuntamen-

lor ou dimensión cien
tífica- e non falsábeis 
-como os metafísicos-. 
Pero, volvendo a Pop
per e ao terreo da 
ciencia, cómpre non 
esquecer que, segundo 
o autor vienés, aínda 
que os enunciados da 
física son falsábeis e 
os da metafísica non, 

estes poden ter un indudábel valor heurísti
co para o coñecemento científico. E igual 
ocorre no campo literario. 

Por exemplo, aínda dende o punto de vista 
máis científico do racionalismo crítico, a 
hermenéutica de Heidegger resulta non só 
útil para entender a poesía metafísica, senón 
imprescindíbel para coñecer a fonte directa 
dun poeta deliberadamente existencialista 
ou seguidor de Heidegger. Claro está que o 
historicismo idealista diltheyano é incompa-

tíbel co materialismo histórico marxista, pe
ro tamén que , en determinadas ocasións, 
non sería improcedente comprobar se apor
tacións de ambos flexíbel e respectivamente 
enfocadas sobre o aspecto espiritual e social 
dun autor, puideran iluminar parcela que o 
outro modelo non aclarase en implificar 
en exceso (a clásica teor ía do dil theyano 
Max Dvorak conectando o gótico coa e co
lástica na Idade Media é tan fructífera como 
a tan coñecida do marx ista Goldmann enla
zando o obxectalismo co fetichismo da mer
cancía no capitalismo desenvolvido). A ori
xe dun texto é sempre polixenética e oe ter 
tantos condicionantes biográfico-p icolóxi
co como histórico- ociai ou tanta raíce 
antropolóxicas como implicación ideolóxi
cas. Polo demai , moita veces, e ta análi
se , in isto, non on tanxente nin ecante : 
interpretar un texto valéndomo da herme
néutica de Gadamer non ten por que interfe
rir no e tudio ociolóxico da úa di tribu
ción e consumo ou na util ización do me mo 
como documento da vida ou da p icoloxía 
do autor. 

A í memo, como di o propio Miguel Váz
quez Freire, o meu proxecto tiña o propó ito 
"enciclopédico" de recoller "canta teoría 
on relevante en cada un do campo ' , pero 

non era po fbe l e tablecer a úa completa 
xerarquización en Poesía galega porque a 
pertinencia e valor de cada unha é diferente 
egundo o autor o texto e obre todo o a -

pecto do fenómeno literario de que e trate. 
A e te re pecto aproximándono á etimolo
xía grega da palabra teoría, propú enme, na
quela obra, aportar mái un panorama teóri
co que unha teoría do panorama. Poi no re
pertorio de Arte literaria e na elección de 
Comentarios de textos contemporáneos can
do cristalizou a miña decantación, re pecti
vamente, polos elementos literario e polo 
procedementos analíticos mái útiles daque
les modelos. 

En canto á cue tión plantexada a propó ito 
de "A interpretación per oal" cómpre dicir 
que, ne e apartado, como e anticipa no pre
ámbulo e para ilu trar o eu en unciado Po
esía galega deixa de er e tudo para e con
vertir en en aio, u tituíndo por única vez o 
criterio de fa) alidade cien tífica polo do 
subxectivismo deliberado. Carente, ne e ca
pítulo, de toda preten ión modélica, limíto
me "a fa lar da miña concepción da poe ía 
como e e trata e d unha autopoética, non 
du nha poética xeral". Tráta e, por tanto, 
dunha vi ión particular e probabelmente in
tran feríbe l que non ten outra preten ión 
que a de mostrar un exemplo de reflexió n 
ensaí rica, ne te ca o obre a miña pr pia 
concepción da creac ión. A extrapolación da 
ética do coñecemento po tulada por Monod 
e da transmutac ión de todo o valore pro
pugnada por Nietz che ao terreo da poética 
non explica máis que a miña propia concep
ción creativa como autor, pero non pretende 
erixirse en norm a teórica ou metodolóx ica 
xeral. Ningunha autopoética ten valor uni
versal porque, por definición , sempre e tará 
circunscrita á concepción dunha creación 
poética persoal. 

Clarificado isto , quixera engadir tamén que 
eu non asumo a presunta reducción nietzs
cheana da ética á estética nin que a morte de 
Deus sexa a morte da razón, aínda que, co
mo creador, escriba supeditando a ética e ta
mén a estética á autenticidade do coñece
mento e dende logo sen o imperativo da "in
tervención reguladora da razón", como diría 
Breton. 

Finalmente, aceptando o suxestivo marco 
de discusión no que Miguel Vázquez Frei
re ubica o debate -"a fin ou persistencia do 
proxecto ilustrado da modemidade"- creo 
conveniente lembrar que unha das caracte
rísticas da posmodemidade é a supervi
vencia nela da modernidade. Claro que o 
proxecto ilustrado non está· morto , pero 
non pode servirse de ningún procedemento 
despótico para ser 1 úcido e para ser 
eficaz.+ 
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O seu primeiro disco ten títulos como O cura pinante ou Canción da cabra violada 

Olio ó can 
'Non queremos ser un grupo maldito' 
•X.M.E. 

"Cando os "Sex Pistols" estaban 
de moda co "punk'', no rural gale
ga xa se facían causas parecidas; 
os galegas estamos de volta de to
do", manifesta Alfonso G. Parto, 
autor dos textos que cantan no seu 
primeiro disco Olio ó can. 

Escollémos a Alfonso de letrista 
porque é o Sid Vicious do rural 
galego; isto di Dario González 
Moreira, que xunto co seu irmán 
Gabriel forman este insólito grupo. 

pamos cando ollamos unha pelí
cula, ternos un libro ou escoita
mos unha canción. 

"A xente, de entrada, non sente 
indiferéncia ante nós. Ou lle pare
ce unha merda, ou cando menos, 
chama a atención". 

O susto das autoridades 

Hispánica -di Alfonso-, e ob
servo que non hai unanimidade 
cara unha tendéncia concreta; en
t ón, dalgunha forma rebélome 
contra iso, e concluo en que cada 
quen fale como queira, ges, jotas e 
o que sexa. 

A nós impórtanos máis que non 
entendan fora, como cando ti fas 
un esforzo para entender se che 
falan noutro idioma. Os relatos 
que nós cantamos tamén se produ
cen en Guadalajara. 

"As histórias poden parecer un 
pouco fortes, pero están na boca 
de todos; o que pasa é que ninguén 

Co disco recén editado, o novo 
grupo actuou en terras do Ribeiro, 
e na Arnoia gañaronse a un público 
receptivo, mentres as autoridades, 
megafonia en man, tentaban disua
dir aos músicos da sua permanén
cia no palco. Tamén teñen proble
mas para actuaren na Televisión 
Galega, onde están por se estrear. 

Un dos nosos referentes é a "To
masa" --charanga de Ponteareas. 
Marcou unha pauta nas festas e 
romarias do Condado. • Os membros de 01/o ó can, na carpeta do disco. 

e preocupou de plasmalas e escre
bel a . O primeiros en reflectir 
hi tórias desta foron os cegos, e 
eu de feito procurei a rima fácil, o 
pareado", manifesta o autor de tan 
e pectaculare crónica , que non 
en balde traballou para di tintos 
meio informativo , dando conta 
do acontecer en di tintas vilas da 
bi barra do Condado: "os suce o 
que e contan nas cancións son re
ai na sua meirande parte: "O Cura 
Pinante", 'A cabra violada" existi
ron, eu engadinlle algo de panta-

"Galiza é un país moi contraditó
ri o. Entrando en Vigo, a carón 
dun grande hipermercado, está 
chantado un carro de bois". E a 
imaxe que os compoñentes do 
grupo asumen como máis repre
sentativa da nosa comunidade. 

O TRAXICÓMICO MUNDO RURAL 
XoAN M. EsTÉVEZ 

Alfonso é actualmente informador 
deportivo radiofónico en Antena 
Louro do Porriño, e Dario deixou 
Na Lua para iniciar esta aventura. 

Pódese ser orixinal na canción de temática popular a 
estas alturas de século? A resposta, afirmativa, podé
mola atapar neste grupo, que é quen de facer rir a gar
galladas, ou pola contra, de suscitar a máis radical das 
aversións, Jogo de escoitar este produto que mistura 
retranca, ruralismo e unha certa modernidade. As can
cións deste primeiro disco de Olio 
ó can están localizadas en calquer 

tema que dá nome ao grupo; a pegada étnica en clave 
afro no relato titulado "A potente História do Negrhito 
Mohamed". Se lle quitamos os textos, o ouvinte libéra
se do arrepio que producen tan ingratas histórias, ao 
tempo que descobre unha música resalta con soltura; 
orabén, as cancións perden a sua razón de ser. Dario 

Moreira canta seguindo as pautas 
do guión; enfatiza cando o relato ia, pero a e éncia é real. Cando 

e crebin, via o asunto como algo 
normal, pero logo vendo a reac
ción da xente, paréceme algo pun
ki. As letra , vendo como está 
montada a sociedade, son rexeita
das; falan de aspectos negativos: 
violéncia no exo, asasinatos ... ; 
non procuro rirme da xente, xa que 
estaria a rirme de min mesmo". 

"Non queremos ser un grupo mal
dito; pode haber unha loita aí, un
ha sorte de desgarro interno, pero 
máis nada. Malditos somos todos, 
todo o mundo ten esa cousa aí 
dentro, se o ben, se o mal...". 

das nasas recónditas aldeas, e son 
vivenciadas por músicos xóvenes 
que sintonizan instrumentalmente 
coa electrizante urbe que a todos 
acolle. Salientábel a presenza dun
ha prodixiosa máquina de facer 
música, que homoxeneiza unha 
variedade sonora nada despreciá
bel. Menos mal que a colabora
ción de vários componentes de 
Muxicas aporta unha naturalidade 

••••••••••••••••• se aproxima ao macabro, ridiculiza 
personaxes e situacións esperpénti
cas, fai de narrador cando compre 
distanciarse da acción ... O disco devén 

nun revulsivo, que 
se botaba en falta 
na nosa canción 

Porque O/loó cané, máis que na
da, un espello animado. Ás veces, 
pode que un tanto cóncavo; ou
tras, quizá convexo; se cadra, 
máis plano do que semella a sim-

on é novo que os arti tas, por 
mái criadore que exan e anti
cipan á realidade, que á veces 
me mo de borda á ficción. Re ul
ta cada vez mái difícil delimitar 
onde remata un conceito e comeza 
o outro. A crua realidade a miúdo 
de afia o que de urprendente ato-

Esa naturalidade é asumida polos 
tres personaxes implicados na his
tória, que no curso da informal 
conversa deciden democratica
mente o posíbel título dun próxi
mo di co, Cancións malditas. De 
momento, a que teñen editada 
e tán e critas nun galego con fre
cuente gheadas. 

que se agradece neste son, máis de 
ples vista en xeral. A opción do 
letrista oficial do grupo, Alfonso 
Patto, unha vez margullado no no-garaxe que doutra causa. 

"Eu on e tudante de Fi loloxia 

Pero hai máis; un rap que reivindica a condición orixi
nária de protesta desta expresión artística: "O Timo del 
Pariente"; a ensamblaxe luso-arxentina, vía Yupanqui
Fausto, na "Milonga do Araña"; o canto tradicional no 

BELl1'AIHE 
DISTRIBUCIÓNS MUSICAIS ALTERNATIVAS 

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

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

FA! O TEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU 
A MEDIO OESTA TARXETA 

Enviar ilBELTAI E 
Apartado 8282 VIGO 36200. Telf. (986) 47 26 94 

Oesexo recliir gratuaitamente o catálogo 
BELTAINEO 

NOME .. ......................... .. .. .... .............. .... ... APELIDOS .................................................................................................... . 
ENDEREZO ..... ........................................................................................................................ C.P ................................ . 
TELÉFONO ................................................. POVOACIÓN .............................................................................................. . 
Titulo 

Accordéons diatoniques ........................................ 0 

La Pass ion Ce/tique ............................................... 0 

Forma de Pagamento: 
D Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo 

N2 de Conta: 18.539.973 
Enviar fotocopia do Ingreso. 

Titulo 

BAffiEFIH.D BAND, Quiet Days ...... . ......... . .0 

ENRIQUE X. MACIAS ............................................ 0 

D Ao recibo do pedimento 
(Contrareembolso). 

mulo 

Worlds Greatest Pipers . . . ..... ..... ............ .. . O 

BAGAD KEMPER ...... ... .... ............. .. ......... .. .......... 0 

D Pago domiciliado. Para pagamento domiciliado en banco ou 
caixa cobrir os seguintes dados: 

BANCO/CAIXA .. .... .. ... ........ .... ... .............................. ... Nº CONTA/UBRETA .................... .................................. .......... .. ........... . 
TITULAR DA CONT A/UBRET A ....... .... ............... .... ...................... ... ........... .. ......................... ... .. ..... ........................ ... ..... .. ........ . 
Nº SUCURSAL ................ ... ...... .............................. ..... POVOACIÓN ..... ... ........ ... ......... .... ............. .. ...... ....... ........... ... .............. .. 
PROVÍNCIA ............. ...................................... .. .... ........ DATA ............................................................................................ ........ . 

Accordéons diatoniqves en 
Brelagne. Sete acordeonistas 
representativos da nova xera
ción, vitrina do acordeón dia tó
nico na Bretaña. A. Pennec , E. 
Grandjean, P. lefebvre 

Enrique X. Macias é un 
compositor golego, considerado 
entre os máis importantes do 
músico clásico contemporánea e 
experimental. 

so mundo rural, é sacar a relocir a sua faciana maldita, 
resultando traxicómica. Iso devén nun revulsivo, que 
se botaba en falta na nosa canción. Podémolos nome
ar representantes anti-.xacobeo. Benaventurados aque
les de quen proceda o escándalo.• 

La Passion Celtiqve. 
Fabuloso traballo musical de 
Christian Desbardes, recuperan
do a tradición musical do 
"Pasión" maniendo o seu 
espirito primitivo. (2 CD} 

Xuntanzo dos máis grandes 
goiteiros da Europa en Kemper. 
Potrick Molard, Fred Morrison, 
Carlos Núñez, Paddy Keenon , 
Petko Stefanov, J.P. Van Hees ... 

BATILEFIELD BAND, Qvief Days 
Clásico do Fdk escocés. C.D. 
Alan Reid, Austair Russell , 
John Me Cusker, Ion Niac Donald. 

BAGAD KEMPER 
Escolmo dos ternos máis represen
tativos dos miro discos editados do 
bando de gaitas de Kemper. Ares 
bretóns, irlandeses e escoceses. 

Atentamente (sinatura) 2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 
3.600 pta. dobre CD 
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Convocatórias 

VIII Concurso Fotográ
fico Fundación Renfe 
A Fundación Rente convoca a oitava 
edición do concurso fotográfico Cami
iios de Ferro, co motivo de fomentar 
a creatividade plástica no ámbito do 
ferrocarril urbano, interurbano, metro
politano; e nun sentido máis amplo: 
viaxeiros, estacións, trens, vias, pon
tes, etc. Cada concursante pode apre
sentar un máximo de tres fotografias, 
sempre que non ficasen finalistas en 
calquer dos 7 certames anteriores da 
RENFE. As fotos deben ter un tamaño 
nunca superior aos 35 x 45 cm., e en
tregarse sen marco nen paspartout. O 
título e os dados do autor poden ir no 
dorso, ou nunha plica aparte relacioa
da coa foto cun seudónimo. Pódense 
mandar os traballos, até o 26 de No
vembro deste ano, ao enderezo: Fun
dación de los Ferrocarriles Españoles 
(Estación Delicias, Paseo de las Deli
cias, 61. 28.045 Madrid). A Fundación 
estabelece tres prémios ( 1.000.000, 
250.000, e 125 .000 pta.), sen distin
ción entre branca e negro ou cor; 
amais de 1 O accesits de 50.000 pta. e 
prémio de consolación de 2.500 pta. a 
unha escolleita de 113 fotos. Ningún 
prémio pode quedar deserto. As obras 
premic:.das ou escolleitas pasan a ser 
propriedade da RENFE, que reserva o 
dereito de publicar ou expoñer. Máis 
información no teléfono da Fundación: 
(91) 527 79 94. 

Viaxe a Praga 
Entre o 17 e o 27 de Setembro deste 
ano, 46 mozos e mozas, de 14 a 22 
anos, do Concello de Oleiros poderán 
visitar a cidade de Praga ao prezo de 
45.000 pta., que inclue viaxe en avión, 
aloxamento e manutención. A viaxe é 
froito dun intercámbio entre o conce
llo da capital checa e o Concello de 
Oleiros. A viaxe taméJJ comprende 
unha série de actividades culturais en
tre as que compre destacar visitas aDs 
Castelos de Karlstein e de Praga; Ca
vernas Konéprusy; Vysehrad (berce de 
moitas referéncias históricas); casa do 
célebre escritor Frank Kafka; fábricas 
de cristal de Bohémia, etc. É condi
ción imprecindibel para participar no 
intercámbio estar empadroado no Con
cello de Oleiros. Máis información na 
Fundación Municipal de Cultura (981) 
61 00 00 (extensión 247); ou na Casa 
da Xuventude (981) 63 65 98. 

Prémio de escultura 
Caja España 
Caja España establece un único prémio 
de escultura dotado con 2.000.000 pta., 
antes de impostes. O prémio é indivisi
bel e pode declararse deserto. Pode ac
ceder ao prémio todo aquel que resida 
no Estado Español, ao cumplimentar o 
correspondente boletín de inscrición e 
presentar unha obra inédita, orixinal e 
que non pase dos 100 cm. en calquer 
das suas dimensións. Admítense todas 
as correntes estéticas. Para participar 
hai mandar as obras, entre o 1 e o 17 
de Setembro, ao Centro Cultural Caja 
España en Zamora. Leopoldo Alas 
"Clarín", 4. 49.001 Zamora. A obra 
premiada queda en propriedade da Caja 
España. Maior información e boletins 
de inscrición no enderezo anterior. 

Simpósio de Traducción 
A Asociación Galega de Traducto
res coa colaboura do Departamento 
de Filoloxia Galega da Universidade 
de Vigo, organiza o I Simposio Gale
go de Traducción que se celebrará do 
30 de Setembro ao 2 de Outubro na 
Universidade de Vigo. O custo dama
trícula ascende a 12.000 pta., ainda 
que se estabelece un 50% de descanto 
para os membros da Asociación de 
Traductores Galegas e para os alunas 
da Licenciatura de traducción da Uni
versidade de Vigo. Para formalizar a 
matrícula hai que facer o ingreso na 
c/c 0400000236333 da ofricina princi
pal de Caixavigo; e poñerse en con
tacto con Xosé María Gómez Clemen
te, Secretário do I Simposio galega de 
Traducción. Departamento de Filolo
xia Galega. Apartado 874. 36200 Vi
go. O programa do Simpósio contem
pla a celebración de conferéncias, co
lóquios e mesas redondas. Alguns dos 
títulos a tratar serán: formación de tra
ductores e redactores en países bilín
gües, a de traductores no ISLA (Insti-

tuto Superior de Línguas e Adminis
tración); Problemas teóricos e práti
cos; o ensino da Iíngua própria nos es
tudos de traducción; a formación uni
versitária de traductores na Galiza; a 
traducción do inglés ao galego; técni
cas de ensino da traducción; estrate
xias da traducción poética; a impor
táncia da traducción en países con lín
guas minorizadas; a traducción en Ga
l iza: un proceso de normalización cul
tural; a traducción en Euskadi; a tra
ducción literária ao catalán como ins
trumento de normalización; proble
mas específicos da traducción doutras 
línguas románicas ao galega; proble
mas específicos da traducción literária 
galego-inglés; e os campos de traduc
ción especializada: a traducción admi
nistrativa, entre outros. O congreso 
conta coa presenza de personal da 
Universitat Pompeu, Universidade de 
Vigo, University of Surrey, ETI 
Geneve, Univ. Autónoma de Barcelo
na, The Queen's College, Instituto da 
Língua Galega, Gabinete de Traduc
ción e Asesoramento Lingüístico da 
Xunta e o Tribunal Superior de Xusti
za de Galicia. Maior información no 
comité organizador do Simpósio: 
(986) 81 23 59 ou 812352. 

VII Prémio de 
Xornalismo sobre 
Drogodependéncias 
A Conselleria de Sanidade convoca a 
sétima edición dos Prémios Xunta de 
Galicia de Xornalismo sobre Drogode
pendéncias nas modalidades de prensa 
escrita, rádio e televisión . O tema ha 
estar vencellado coa problemática do 
comsumo de drogas e drogodependén
cias, onde teñen preferéncia os traba
llos referidos á Galiza. Poden optar ao 
prémio todos os profesionais dos 
meios de comunicación do Estado es
pañol (prensa, rádio ou televisión), con 
orixinais escritos en galego ou castella
no. Terán que ser publicados ou emiti
dos entre o 15 de Outubro de 1992 e o 
16 de Outubro de 1993; a data Iím ite 
de entrega é o 31 de Outubro de 1993. 
A entrega faise nun sobre pechado no 
rexisto da Conselleria de Sanidade co 
seguinte enderezo: Premios Xunta de 
Galicia de Xomalismo sobre Drogode
pendéncias. Conselleria de Sanidade, 
Plan Autonómico sobre Drogodepen
déncias, edif. administrativo de San 
Caetano, bloque 2-2º . Santiago de 
Compostela. No exterior do sobre figu
rará un lema ou seudónimo, e no inre
rior, ademais do traballo, haberá outro 
sobre co lema no que se gardarán os 
dados do autor ou autores así como o 
meio no que foi publicado ou emitido. 
No caso da prensa escrita, remitiranse 
tres orixinais da revista ou xomal com
pletos. No caso de rádio tres fitas, coa 
correspondente certificación do direc
tor da emisora da data e hora de emi
sión. No caso da televisión tres cópias 
en VHS, tamén certificadas polo direc
tor da emisora. A Conselleria establece 
3 prémios para calquer das modadali
dades: 1 º prémio de 400.000 pta; 2º de 
300.00 pta., e 3!! de 200.000 pta. 

Prémio Merlín de 
literatura para nenos 
Edicións Xerais de Galicia, convoca a 
oitava edición do Prémio Merlín de li
teratura para nenos dotado con 750.000 
pta. , ao que poderán concorrer todos os 
que o desexen ao apresentaren os seus 
orixinais en língua galega, conforme á 
normativa oficial. Hai que apresentar, 
baixo lema, seis cópias de cada orixi
nal, en papel tamaño fólio ou en holan
desa, mecanografados a dobre espácio, 
e acompañados dun sobre pechado cos 
dados do autor no interior e que indi
que no exterior o lema do autor asi co
ma Prémio Merlín . Edicións Xerais re
serva os direitos de edición da novela 
prémiada en todas as línguas do Estado 
Español. Os orixinais remeseranse an
tes do 10 de Setembro de 1993, aos 
locais de Edicións Xerais: R/Dr. Mara
ñón, 12. 36211 Vigo. 

XVII Xornadas 
do Ensino 
As XVII Xomadas do Ensino de Vigo 
organizadas pola Asociación Sócio
Pedagóxica Galega (AS-PG), desen
rolaranse do 20 ao 24 no LB. Sto. To
mé de Freixeiro, e contemplan, amais 

axenda 
de várias proxeccións, conferéncias e 
debates; dez seminários ou talleres: 
Educación jlsica, Língua e literatura, 
Matemáticas e astronomia , Música, 
Reciclaxe, Paseos pedagóxicos, Coe
ducación na aula, Uso dos ordenado
res. Educación especial e Teatro. A 
matrícula normal ascende a 5.000 pta.; 
3.000 pta. no caso de estar parado, e 
1.500 para sócios da AS-PG. Tamén 
hai escotas de Setembro nos concellos 
da Coruña, Pontevedra, Santiago, 
Lugo, Ferrol, Ourense, Muros e Ri
beira. O prazo de inscripción comeza 
o 1 de Setembro. Máis información na 
AS-PG: R/San Salvador 5, entrechán. 
Vigo.(986)482119. 

Verán 93 ven e verás 
A Casa da Xuventude de PeriJlo or
ganiza para o mes de Agosto diversas 
actividades para os novos baixo o lema 
Verán 93 ven e verás. Entre elas com
pre destacar o Acampamento Coñecer 
Oleiros, os dias 19, 20 e 21 de Agosto 
en Dexo para rapaces de 1 1 a 14 anos, 
no que se tenta de dar a coñecer os es
pácios naturais e lugares de interés his
tórico da zona, mediante excursións e 
xogos cooperativos. Tamén no progra
ma da Casa da Xuventude, tres mini
campamentos chamados Ecoludicoi/o
xicos, de un dia de duración para cati
vos de 3 a 6 anos. O clia 16 nas torres 
de Sta. Cruz; o 23 no Parque da Lagoa 
de Mera e o 30 no parque do Seixal en 
Nós. Completan a oferta deste ano di
ferentes obradoiros a desenrolar na 
própria Casa da Xuventude: Obradoiro 
de papel reciclado e confección dun li
bro; de teares artesans; de banda dese
ñada; da lus máxica; de iniciación á fo
tografía e de artesanía en coiro. Para 
máis información e realizar a inscri
ción dirixirse a: Casa da Xuventude. 
Rua Darwin 1. Perillio. Oleiros. Telé
fono: (981) 63 65 98 e 63 57 69. Horá
rio: de lOa 14ede 17a20h. 

XVII] ornadas do Ensino 
da Galiza e Portugal 
Aberto o prazo de matrícula para a 
Escola Ibérica de Verao XVII Jorna
das do Ensino da Caliza e Portugal, 
a celebrar no Colexio Padre Feijó de 
Ourense, do 25 ao 31 de Agosto. Or
ganizaca á Associac;ao Pedagógica 
Jornadas do Ensino Galiza-Portugal, 
con axudas do Ministério de Educa
ción, da Conselleria de Educación e 
Cultura, da Deputación de Ourense e 
do Concello de Ourense . Nesta edi
ción estarán profesores de Euzkadi, 
Navarra, Murcia, Alacant, Portugal, 
Catalunya e Galiza para impartir un 
dos programas máis interesantes e 
completos dos últimos anos. Terán 
cabida todas as áreas e niveis do en
sino: a pre-primária, a primária, a se
cundária, a educación especial, artís
tica, física e musical, as ciencias e as 
sociais, os deseños curriculares e os 
roteiros didácticos, así como as re
formas educativas. Outras áreas a tra
tar serán a prensa na escola, a astro
nomía, a educación vial, a integra
ción de deficientes nas aulas nor
mais, a informática, etc; contrastadas 
con experiencias educativas de Euz
kadi e Catalunya. Ademais de cursos 
de matemática lúdica, literatura e 
educación infantil, impartidos por 
profesoras vidas de Viana e Esposen
de, o programa complétase con cine
ma pedagóxico, exposicións fotográ
ficas, debates e excursións culturais 
pala Galiza. Máis información no 
(988)248141.• 

O trinque 

Música 

Sin documentos. 
Último álbum de Los 
Rodríguez, grupo 
hispano-arxentino saído 
dos restos de Tequila. 

Anúncios de balde 

Vendo Kawasaki KLE, P0-4811-AM, 
impecable. Teléfono (986) 31 03 49. 

A história viva da Fonsagrada en ví
deos, camisetas e chaveiros. Contra re
embolso no enderezo Marqués do Ro
dil 15. 27 .100 A Fonsagrada. Lugo. E 
no teléfono (982) 34 02 52, de 11 a 2 
(na mañá). 

Cámbio selos e cupóns da ONCE. 
Apartado 224. 32.080 Ouren e. 

Preservativos de balde e troco de si
ringas usadas por outras novas en 
nengún tipo de requi ito, no local do 
Comité Cidadán Galego Anti-Sida 
(Fonte de San migue! 2-baixo. 15. 704 
Santiago); de 10 a 13 e de 17,30 a 
20,30 h. 

Busco directos en video non comer
ciais dos seguinres grupos: Fuxan o 
ventos, Os Resentidos, O Diplomáti
cos, Siniestro Total... a i coma doutro 
grupos que canten en galego. Antom. 
Apdo 53. 27.850 Viveiro. 

Cartafol de poemas, Oito e medio , 
que publica textos de oito poeta gale
gas. Pedimentos a Edicións do Dra
gón. Calzada Carme de Abaixo 1 O, 211 

C. 15. 705 Compo tela. Ou no telefone 
(981)76 23 31. 

Aportacións económicas para a cam
paña de recollida de Vitamina B para 
Cuba: oficina principal de Caixavigo 
en Compostela 04.155.001.267-6. 
Asociación de Amizade Galega-Cuba
na "Francisco VillamiJ". 

Recollida de material escolar e pape
leria, medicamentos (especialmente 
vitamina B) e venda de diverso mate
rial de solidariedade. Na Asociación 
de Amizade Galego-Cubana "Francis
co Villamil", ruado Villar 29-1 ~ B, 
Compostela, ou Policarpo Sanz 22, 2º, 
oficina 10, Vigo. 

Oferécese director de bandas de mú
sica populares. Evéncio Baño . Xan 
XXIII, 13-711 Direita (Ouren e). (988) 
21 05 85. 

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

Véndese piso na Rua Ervedelo 72 
(Ourense). (988) 21 05 85. 

Aluganse magníficas oficinas na 
Rua Colón de Vigo. Prezos moi inte
resantes. (986) 22 49 33. 

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 

ANOSA '!'ERRA 

Festas 

e romarias 
Nesta semana compre sinalar: O Luns 
23, Festa en Baralla (Lugo). O Mér
cores 24, Romaria de San Sebastián 
no Santuario da Rocha en Moalde 
(Ponevedra); Romaria de S. Cosme en 
Barreiros, e Romaria en Naseiro-Vivei
ro (Lugo); Festas en Esgos, Tabodela 
e A Gudiña (Ourense); Festas en 
Noia. O Venres 27, festa en Baralla.+ 

Rock and rol! con 
deliciosas misturas de 
rumba, joropo 
venezolano, tango .. . 
Admiradores confeso 
de Ry Cooder, o que é 
unha garantia • 

Búscase vivenda económica para alugar 
no arredores de Vigo. (986) 43 94 44. 

lnteresaria intercambiar películas 
en galego por películas en catalán e 
castellano. Perguntar por Miguel Tos
tón no (972) 20 38 34, de 8 a 3. 

O Grupo Ecoloxista O Brote, vende 
árbores de e pécic autóctonas a parti
culare e a ociacións. Teléfono (988) 
23 06 63, de 2 a 4. 

Maquetación gráfica por ordenador 
Macintosh. Bú ca e traballo. xornada 
completa ou por hora . Experiéncia n 
ector. Acépta e calquer outro tip de 

traballo. Tclf. 30 30 88. 

Oferéce e traductora e intérprete de 
alemán . Teléfono (981) 52 30 23. 

Autocaravana pequena, 3 praza , 
ITV, bon e tado. 700.000 negociabei . 
(981) 22 33 78 a partir da 20 h. 

Véndese finca de 2.000 m 1 aproxi
madamente no centro do Calvário. 
Alta den idade. Oportunidade. Telé
fono (9 6) _5 05 25 e 49 13 01; pcr
guntar por Mercede e Xullo re pccti
vamente. 

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

Desexo receber enderezos ou teléfo
nos de contacto de sáas, ou locais on
de den concertos en directo. Son re
presentan te na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LP editado . Enderezo: 
Manoel. R/ San Vicente 43, 4º L 
15.007 A Coruña. 

Teléfono Verde. Servício de informa
ción in tantánea e gratuita obre meio 
ambiente, medicina · alternativa , ali
mentación natural, produto ecoló i
co , turi mo alternativo; e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. • 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendios 

• Circuito pechado TV 
•Extintores 
• Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 



Música 

Amancio Prada 
Actua o Xoves 19, ás 12,30 h. , na 
Praza do Toral de Santiago; e o día 20, 
ás 1 O da noite no cine de Carballo. 

I Musici 
O Xoves 19, ás 22 h., no Auditorio de 
Galicia, interpretarán pezas de G. Pai-
iello, L. Bocchcrini, T. Giordani, A. 

Rolla e G. Rossini. 

Are da Vella 
O grupo folk Arco da Ve/la, en con
certo o Xoves 19, ás 9 da noite na Fin
ca O Pombal de Manzaneda. 

Grupo de Metales 
Bela Bartok 
Actua o dia 20, ás 21 h., na Igrexa O 
Salvador de Sárria. 

Tete Montoliú Quartet 
O Venre dia 20, ás 12,30 da noite, na 
Praza do Toral de Santiago, o Consor
cio de Compo tela oferece de balde a 
actuación do Tete Montoliú Quartet, 
nun homenaxe a John Coltrane. 

a Lua 
dia 21, á 10,30 da noíte, na Ca a da 

Cultura de Trive , e o día 28, á l O da 
n itc, na Praza do oncello de Samas, 
actua o grupo folk Na Lua. 

O k rri 
O grupo Oskorri de Eu kadi no ciclo 
Raíces musicais europeas. O Sábado 
21, ás 12 30 da noite na Praza do Toral 

Teatro 

Teatro da Lúa. 

Lin a Lua 
Teatro de títere co grupo Falcatrua, 
odia 2 J. á 8 da tarde na Rib ira. 

Dire tam nto Paco 2 
A continuación do espectáculo de 
Carlos Blanco, Directamente Paco de 
xira por Galiza. Pódese ver Directa-

Carlos Blanco. 

de Santiago, e con entrada libre. 

Xocaloma 
O grupo folk Xocaloma, actua o día 
21, ás 12 da noite na Praza da Estación 
da Rua. 

Banda de Valladares 
O día 21 , ás 8 da tarde, na Praza Maior 
do Carballiño, concerto da man da 
Banda de Valladares. 

Quinteto Atlántida 
En concerto o Sábado 21, ás 1 O da 
noite, no Auditório de Monterroso. 

Agrupación Musical 
Albéniz 
Actua o Sábado 21, ás 9 da noite, na 
Casa da Cultura de Arzua. 

Uxia 
Concerto na Praza do Concello de 
Boira, o 22 de Agosto, ás 1 O da noite. 

II Festival Galego
Portugués de Danza 
de Arbo 
O vindeiro dia 22, a partir das 5 do se
rán, terá lugar na Carballeira de Tur
bela de Arbo o 11 Festival Galego
PortuRués de Danza de Arbo e Co
marca do Paradanta, organizado pola 
A ociación Cultural Barca de Loimil. 
Neste segundo certame participan os 
grupos de baile Andarela de Vigo; 
Augas de Xuntanza dos Peares; 

mente Paco 2, o día 20, á 8 da tarde 
na a a da Cultura de Vilanova de 
Ar u a. 

Mi t "'rio Cómico 
Por Teatro do Morcego, o dia 27, á 9 
da noite, no Ca ino Mugardé . 

Fas e nefas 
A obra de Eduardo Blanco Amor, por 
Ollomol Teatro Submarino na Praza 
do Concello de Manzaneda, o dia 26, 
ás 1 O da noite. 

Pantagruel 
Comédia de X. M. Pazos, A. Lamape
reira e H. Harguindey, sobre o texto de 
Rabelais. Represéntaa Teatro de Nin
gures, o dia 23, ás 1 O da noite, no Pa
villón do Concello de Bande. • 

axenda 

Lembranza da Coruña; Chao dos 
Casteliños das Neves; Sta. Cristina 
de Valeixe (A Cañiza); Rancho Fol
clórico de Melga~o (Portugal) e Bar
ca de Loimil de Arbo. Maior informa
ción no (986) 66 54 92, A. C. Barca de 
Loimil. 

Grupo Musical Keltoi 
O Martes 24, ás 8 da tarde, na Praza 
do Concello de Catoira, concerto do 
Grupo Musical Keltoi. 

Ballet de Víctor Ullate 
Actua o Mércores 25, ás 10 da noite, 
no Auditorio de Galicia. 

Guilllermo González 
O Xoves 26, ás 1 O da noite, no Audito
rio de Galicia. Interpretará un progra
ma composto por pezas de R. Schu
mann, A. García Abril e l. Albéniz. 

Muxicas 
Con entrada libre, o Xoves 26, ás 12,30 
da noite na Praza do Toral (Santiago). 

Johnny Griffin-Horace 
Parlan Quartet 
Actuación comprendida no ciclo Músi
ca en pedra viva e en homenaxe a The
lonois Monk. Yenres 27, ás 12,30 da 
noite, na Praza do Toral de Santiago. 

Trío Arpegios 
Acrua no Auditorio dos Xardins do 
Señal de Cangas, o día 27, ás 11 da 
noite.t 

Cme 
Cinema dunha noite 
de verán 
A Fundación municipal de Cultura 
do Concello de Oleiros, títula a pro
gramación de Cine ao Ar Libre <leste 
ano Cinema dunha noite de verán. As 
proxeccións lévanse a cabo en todas as 
parróquias do Município, a partir das 
22,30 h. O Domingo 22, pódese ver 
Cristovo Colón en Montrove; o dia 25 
pasan Os reís do mambo en Sta. Cruz; 
e o dia 28, Eduardo Manstesouras en 
Domeda.t 

Televisión 

Na busca do lume 
Venres 20, en Cine da TVG. EE.UU. 
1982. Director: Jean-Jacques Annaud. 
Intérpretes: Everett McGill e Rae 
Dawn Chong. Filmada en exteriores 
canadien es, a trama levanos á prehis
tória, concretamente ao momento no 
que o lume era un elemento máxico 
para o home. Jean-Jacques Annaud, 
forrnouse no campo da publicidade te
levisiva e cinematográfica. É un dos 
autores máis sobranceiros da Europa, 
con tí tu los como O no me da rosa, O 
oso e máis recentemente O amante. 
Posue un Osear concedido en 1976 po
la a La victoire en chatant. 

Lenny 
Sábado 21, en Buraco Especial da 
TVG. EE.UU. 1974. Director: Bob 
Fosse. Intérpretes: Dustin Hoffman, 
Valerie Perrine, Jan Miner, Stanley 
Beck e Gary Morton. Tras a marte de 
Lenny por sobre-dose, a sua vida con
vertese nun tema de actualidade. t 

Exposicións 

Antón Mouzo 
Obra do pintor Antón Mouzo, até o 31 
de Agosto, no Castelo de Yimianzo. 

Tete Pazo 
Expón a sua obra máis recente, até o 
14 de Setembro, no Café Ardora de 
Vigo (Rua Alfonso X O Sábio, 5). 

Modesto Braulio 
Pintura da man do pintor cubano Mo
desto Braulio no Muiño da Ponte de 
Redondela. 

Anacos no Camiño 
Até o 6 de Setembro, de 1 O a 2 e de 
4,30 a 8,30, na sá Cerámica Creativa 
de Santiago (Rua Nova 44). Anacos no 
Camüio é o traballo do ceramista lu
gués Otero Regal co motivo do Ano 
Xacobeo. Nesta monstra fai un estudo 
da iconografía ao redor do Camiño, 
tanto cristiana como leiga, con espe
cial atención aos Cruceiros ou Pedro
los, Miñadoiros e Pelouriños. 

Camiños de Ferro 
As fotografías do certame da RENFE 
Camiños de Ferro, na estación de 
trens de Vigo. 

Juan Barjola 
Até o 5 de Setembro 
na salas municiapais 
do Museo do Pobo 
Galega. No mesmo 
museo as reproduc
cións dos instrumen
tos do Pórtico da Gló
ria na monstra Os 
sons do Pórtico. 

Suso de 
Marcos 

O actor Dustin Hoffman fai unha fermosa interpretación 
no filme Lenny. 

Esculturas de Suso de 
Marcos, até o 22 de 
Agosto, na Galería 
Sargadelos de Ferro!. 
E na Casa da Cultura 
de Boimorto do 22 en 
<liante. 
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Patch work 
As últimas obras de Maria de Felipe, 
na galería Obelisco da Coruña. 

Santiago, camiño 
de Europa 
Unha escolma de obxectos relaciona
dos co Camiño, no Mostério de San 
Martiño Pinário (Santiago). 

Mulleres 
Monstra fotográfica de Salvador Luis 
González Sosas na Casa da Cultura de 
Vigo. 

Pilar López Rocha 
Pinturas dePilar López Rocha na Casa 
Charry de Oleiros. 

Artistas actuais 
no Camiño 
A monstra do Pazo de Vilamarin com
prende obra de artistas vencellados ao 
Camiño de Ourense a Santiago, Col
meiro, Laxeiro, Vixilio, Quessada, 
Buciños, Lareo, e outros. 

Benxamin Míguez 
Debuxos con plumilla durante todo o 
mes de Agosto no pub Dublin de Vigo 
(Rua Martin Códax, 11 ). 

O cómic na Galicia 
O Museo Galega de Arte Comtempo
ránea Carlos Maside (Sada). acolle a 
monstra O cómic en Galicia artellada 
polo l.B. Monelos e polo l.B. Rafael 
Dieste da Coruña para dar a coñecer 
importantes aspectos do noso cómic 
así como para evidenciar algunhas das 
suas criacións máis representativas. 

Cerámica galega 
A Asociación de Am1stade Galego
Cubana Francisco Villarnil organiza 

a exposición 
de cerámica 
galega que es
tará aberta to-
dos os días, 
das 19 ,30 ás 
22,30 h, no 
edifício O 
Pescador do 
Conservatório 
da Guarda. A 
monstra canta 
con pezas á 
venda de Sar
gadelos, Bu
ño, Niñoda
guia, Meder, 
Tameiga e 
Baixo Miño. 

Os beneficios adícanse íntegramente á 
merca de vitamina B para combatir a 
epidémia de neurite óptica de Cuba. 

Voces de ultramar 
Fotografia de Victor Toro e Borja na 
Casa da Parra. 

Galicia hoxe, 
Galicia sempre 
Obra de Xaime Quessada e Acisclo 
Manzano no Pazo do Horreo. 

Santiago pequena 
história natural 
A fotógrafa Anua Turbau expón as 
sua colección Santiago peq11e11a histó
ria natural no Pazo Fonseca. t 

Páxinas coordenadas par 

IAGO LUCA· 
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Un navigante solitário chegou á Coruña para difundir a normalización do bretón 

As escolas Diwan tentan gañar 
espazos para a língua da Bretaña 
Tangui Louarn, vicepresidente 

( das escalas en língua bretona 
Diwan e Anna Vari Chapalain 
compoñente da mesa central 
estiveron na Galiza apresentando 
ao barco de Charles Euverte, 
participante da regata de 
navegantes solitários Le Fígaro e 
que leva na sua embarcación o 
nome das escalas Diwan que 
traballan para dignificar unha 
língua en trance crítico. 

• ÓSCAR LOSADA 

'N' . b 
os non patrocinamos o arco 
pois ternos moitos problemas 

de cartas. Charles, que é un parisino con 
orixes bretonas, propúxonos levar o noso 
nome para facer propaganda que nos é 
moi necesária para recadar cartas. Este 
barco é un meio de chegar aos meios de 
comunicación para tentar arranxar os na
sos problemas económicos'. 

Daquela, como se fináricia Diwan? 

Diwan é gratuíto e o noso orzamento son 
18 millóns de francos. Existimos desde 
1979 porque o estado francés non favo
rece o emprego do bretón nos estudos. 

_., Desque empezamos fixemos festas, 
l subscricións, procurando todo tipo de 

apoio popular para as escalas. Fixemos 
manifestacións, presión popular sobre os 
cargos eleitos e agora o 50% dos gastos 
son cobertos polo ministério de Educa
ción francés. Alguns municípios tamén 
dan o seu apoio mais seguimos necesi
tando das festas e todo tipo de axudas 
como venda de camisetas ou pegatinas. 
Ademais máis de tres mil persoas pagan 
unha cuota cada mes. Até ternos un co
mité de apoio nos USA. 

Cantas escolas ten actualmente 
Diwan? 

Ternos 33 escalas ainda que ás veces 
unha escola significa ter só unha clase. 
Normalmente unha escala ten de unha a 
cinco clases. Contamos con 1.100 al u
nos, 100 asalariados e un coléxio en 
Brest con 140 rapaces. 

Corria o risco o bretón de desaparecer 
antes de existir as vasas escalas? 

Hai un século que en Bretaña se loita po
lo bretón. Ao remate do XIX a meirande 

Charles Euverte chegou á Galiza, navegando en solitário, para apoiar a Diwan. 

parte da povoación da zona Oeste falaba 
a nosa língua, arredor de un millón duas
centas mil persoas. Segundo os últimos 
inquéritos hai 250 mil bretóns que usan a 
sua língua e máis de médio millón que a 
entenden. A xente nova coñece menos a 
língua que os vellos. O que se necesita é 
unha utilización do bretón na sociedade, 
que se fale a cotio e que se vexa reflecti
do nos meios de comunicación. 

Hai persoas en Bretaña que non están 
de acorde co que tan? 

Cando se fixo un inquérito o 80% dos 
bretóns estiveron a prol de que se con
servase a língua, porén só o 4% está de 
acordo coa abriga do ensino do noso 
idioma. Hai xente que refuga do estudo 
do bretón porque pensa que os rapaces 
poden ter problemas ao estudar en duas 
línguas e o estado favorece esa crenza. 
Hai tres ou catro anos púxose de moda 
que habia que favorecer o bilingüísmo, 
mais non o din polo bretón, dino polo in
glés, español ou alemán. Na Bretaña non 
se ten unha política cultural bretona, non 
se defenda a nosa identidade. 

Unha hora semanal 
de bretón na TV 
Franza é un estado moi centralista. 
Séntese algunha presión por defender 
·a língua e cultura bretonas? 

Diwan agora é un feito. Ven dunha firme 

vontade de certa parte do pavo bretón, 
entón nós non podemos desaparecer 
dun dia para outro. O estado ten que ter 
en conta a nosa existéncia e asi chega
mos a acadar esa subvención do 50% do 
Estado francés e ternos que continuar 
para chegar ao 100% de subvención pa
ra o noso proxecto. 

Para abrir unha escala pública necesitas 
un profesor con titulación recoñecida po
lo governo. Só hai 12 certificados para 
mestres en bretón, que poden ir ás esca
las públicas bilíngües (onde se dan al
gunhas clases de bretón) e non a Diwan 
xa que nós ternos mestres formados pola 
sua canta e que non teñen titulación ofi
cial, polo que estamos nunha situación 
"ilegal". Por certo que o bilingüísmo da 
escala pública ven porque Diwan lle esta
ba quitando alunas. Nós somos os úni
cos que damos as clases integramente 
en bretón. 

No que atinxe aos meios de comunica
ción, cantos empregan o bretón nas 
suas informacións? 

A rádio pública francesa ten unha emiso
ra local para os bretón-talantes ( escóita
se na metade da Bretaña) que emite 2 
horas e média ao dia. Na TV adican 
dous dias cinco minutos a facer algo en 
bretón amais dun magazine semanal de 
45 minutos. Despois ternos algunhas rá
dios locais, poucas, que emiten na nosa 
língua.+ 
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TRES EN RAIA 

Reaxuste 
• XOSÉ A. GACIÑO 

N on é que a crise sexa precisa
mente unha serpe de verán, 

pero a data das eleicións e a activida
d e implacábel dos especuladores 
converteron a crise na protagonista 
do auténtico culebrón destas vaca
cións, desprazando do morbo infor
mativo ás estrelas da chamada pren
sa do corazón. 

E como nos culebróns habituais, as 
medidas contra a crise vanse desen
volvendo de xeito previsíbel. Pésie a 
todas as cantigas eleitorais coas que 
nos castigaron os candidatos con po
sibilidades de poder, todos sabíamos 
-mesmo os votantes desas opcións, 
marcados pola resignación ante o ine
vitábel- que os pratos rotos da crise 
ian pagalos os de sempre. De nada 
serve razoar que a culpa da crise non 
a teñen os que traballan: non se trata 
de consideracións morais, senón de 
medidas práticas, rexidas por princí
pios que escapan -din- á vontade 
ou á boa intención dos axentes eco
nómicos. 

Xa empezan a dar o toque coas pen
sións, esas que todos dician que eran 
intocábeis. Trátase dun reaxuste sub
til (subir segundo a referéncia da infla
ción futura prevista, en vez de igualar 
a inflación xa sofrida) , pero no que se 
escamotea un ano inteiro de deterioro 
adquisitivo e se aprove ita o aforro 
conxuntural dunha previsión optimista. 
As conxelacións salaríais -ou , no 
seu defecto, subidas por debaixo dos 
índices de inflación- completan un 
panorama reaxustador moi concreto e 
preciso contra os traballadores. O que 
compete aos empresários (moderar 
dividendos e reinvestir benefícios) é 
máis aleatório e máis difícil de contro
lar: existen mecanismos financeiros 
dabondo para disimular as ganáncias. 

En canto aos orzamentos, xa veremos 
como, dunha maneíra ou doutra, se
rán os gastos sociais os prímeiros en 
pasar polos recortes , precisamente en 
momentos en que son máis necesá
rios . Mistérios do rito fatal da econo
mía de mercado. Continuará en suce
sivos capítulos e, cando remate, vol 
verá empezar.+ 

VOLVER AO REGO 

N o Monte do Gozo había un 
problema de lindes: a extre

ma da Xunta entraba na leira do Ar
cebispado, que lle tapaba os marcos 
ao Concello. Un monte de cartas pú
blicos para que as culpas fosen dar 
na concesionária Hotusa. 

Pero xa está amañado. No concerto 
de Prince todos os problemas de últi
ma hora ian dar nun responsábel de
rradeiro: "aquí quen mandan son os 
ingleses".+ 




