
Fraga teme a derrota 
o 17 de Outubro 
Ainda que previstas hai vários 
meses, a disolución do Parla
mento e a convocatória ás urnas 
para o 17 de Outubro supón 
adiantar o peche da lexislatura 
en dous meses. O PP tentaria 
aproveitar os resultados do Xa
cobeo, perdidos nunha danza de 
cifras e contra-cifras, denantes 
de que as investigacións sobre o 
desvio de 6.600 millóns denun
ciados polo PSOE ou as corrup
cións nas grandes contratacións 
do" 93, aventadas pola suspen
sións dos concertos de Ponteve
dra, podan desdebuxar o pano
rama de grande xestión que quer 
utilizar na campaña eleitoral. 

En cuestión de minutos, o presi
dente da Xunta, pasa de anun
ciar unha campaña de luva de 
seda a acusar aos nacionalistas 

"! 

do BNG -que se apresentan 
como un dos dous inimigos prin
cipais da sua maioria absolu
ta- de miséria moral e incapa
cidade intelectual. O pasado de 
Fraga, vencellado aos últimos 
acontecimentos que amordaza
ron o Parlamento e aprobaron 
un regulamento sen consenso, 
formará un dos eixos da campa
ña. Outro será o debate de ca
tro anos cunha xestión de esca
sos logros. Por de pronto o par
tido do governo xa anunciou 
que parte da campaña eleitoral 
do seu partido correrá a canta 
dos presupostos da autonomia, 
cunha multimillonária campaña 
de imaxe. No ar está unha nova 
maioria de governo e a retirada 
política de Fraga ou o continuis
mo en plena transición política 
no Estado.+ 

X.C. Fernández: Cid: 
¿Os secuestros de Nicarágua proveñen 
da miséria que deixou a guerra' 
Xosé Carlos Fernández-Cid Paris 
é un crego galega que viveu seis 
anos en Manágua implicado na 
loita da lgrexa dos Pobres contra 
o cerco norte-americano e a gue
rra mercenária. Hoxe vive no Sal-

vador a experiéncia do proceso 
de paz máis orixinal de América 
latina. O enfrontamento entre re
contras e recompas surprendeu
no de viaxe por Galiza. 

(Páx. centrais) 

Oitenta mil documentos agardan 
meios para ser investigados 
no Arquivo do Reino de Galiz:a 
O Arquivo do Reino de Galiza, ta de persoal e sen as condi-
unha institución emblemática no cións axeitadas para acoller 
noso país, permanece instalado máis de 80.000 documentos 
nos xardíns de San Carlos, na que forman parte da história xu-
cidade da Coruña, sofrendo sé- dicial galega. 
rias dificuldades de espazo, fal- (Páx. 17) 

O Plano de Abandonos para o sector 
agrário apenas se pode aplicar 
nas explotacións galegas 
Ven de sair publicada a arde mi
nisterial que regula o "abandono 
nacional voluntário e definitivo da 
produción leiteira'', uníndose esta 
media a outras no mesmo senti
do como o "cesamento anticipa
do na actividade agrária (Decreto 
477/1993)" que teñen en comun 

a filosofía de que sobran labre
gos e que a eliminación das in
viábeis pequenas explotacións 
suporán un incremento das di
mensións (cuota, base territorial, 
etc ... ) das máis profisionais fa
c~ndoas asi competitivas. 

(Páx. 5) 

So 

A capacidade do satélite español Hispasat 
ficará esgotada coas emisoras con base 

na capital do Estado 

O satélite en galego 
non pasa por Madrid 

A comunicación entre Galiza e as comunidades emigrantes via 
satélite non pasará polo satélite español Hispasat, exclusivizado 
palas emisoras con base na capital do Estado. A opción da TVG 

pasaría por entrar no Proxecto Rainbow (Arco da Vella) do satélite 
Eutelsat, compartido con outras televisións autonómicas. 



A fins de Xullo abriuse a plica das concesións de direitos 
de TV por satélite através do Hispasat. Cinco canles que 

monopolizarán RTVE, Antena-3, Tele-5 e Canal Plus. A 
alternativa para TVG e outras canles autonómicas e 

rexionais europeas é o Proxecto Rainbow da compañia 

Eutelsat. Trataríase de usar un transpondedor, 
para difundir o sinal, compartindo fraccións de horário 
durante as 24 horas. Teria vantaxes de prezo, 
de programación e tamén de audiéncia por ter a maioria 
das antenas domésticas di rixidas a el. 

Pechada a alternativa do 
Hispasat a TVG poderia alugar 

con outras· autonómicas 
un traspondedor do Eutelsat 

Menos de 
• c1ncocentos 

millóns anuais 
••• perm1t1r1an 

levara TVG á . . ~ 
em1grac1on 

A emisión de programas de TV 
en galega ás comunidades de 
centos de milleiros de galegas 
no Estado, Europa e América, é 
xa factíbel técnicamente, pero 
está pendente de importantes 
decisións políticas. As diferentes 
leis que regulan o sector media
tizan a toma de decisións e po
den entrar no campo das que se 
van tomar durante esta le
xislatura, que contempla a 
reformulación do mapa au
tonómico do Estado. 

As declaracións de Xesus 
Pérez Varela (secretário xe
ral de comunicación da Xun
ta) e a desesperanza de Ro
dil Lombardia (director da 
TVG), non cadran coas ne
gociacións xa avanzadas da 
FORT A (federación das te
levisións autonómicas) e a 
posibilidade recollida polo 

O futuro non 
está definido 

nen a favor 
do satélite nen 

do cabo, pero a 
difusión directa 

desde o 
espácio é unha 

realidade de 
hoxe. 

XAN CARBALLA-G. LUCA DE TENA 

semanário catalán El T emps de 
que TV3 trasmitise via satélite 
antes do verán do 94. 

Pérez Varela tala da viabilidade 
técnica e a potencial audiéncia 
nun informe elaborado polo seu 
departamento, pero Rodil tem
pla ese pulo afirmando "tamén 
se falou da segunda canle pero 

primeiro hai que ocuparse do 
que ternos". O certo é que o ca
miño máis imediato, o emprego 
do satélite español Hispasat, xa 
non é posíbel, logo da resolu
ción do concurso público o pa
sado 28 de Xullo, que concedeu 
ás cadeas estatais as cinco can
les que puxo de límite o governo 
español. 

Os custes anuais de Hispasat 
acércanse, para unha emisora 
de televisión, a case os mil mi
llóns anuais . A maiores a esi
xéncia legal abriga a que a pro
gramación, sexa de ámeto esta
tal, comunitário ou de Latinoa
mérica, non pode ser a mesma 
que a da cadea explotada na 
emisión principal. Só se permite 

unha demora nos dous primei
ros anos, cun 30% e dun 15% 
de coincidéncia, excluidos os 
boletins horários de notícias que 
poden ser os mesmos. Limítase 
deste xeito a capacidade de 
aceder ás emisións por satélite, 
ao engadirse os custes de pro
dución aos da própria contrata
ción do satélite. 

Sumados a estes dous fac
tores (custe e programa
ción diversificada) hai un 
terceiro a contemplar . Os 
satélites capacitados para 
difusión directa están nun
ha mesma órbita pero en 
posicións distintas. Astra e 
Eutelsat ten vários dos 
seus satélites coposiciona
dos, é dicer que coas para
bólicas convencionais de 
40 e 60 centímetros de diá
metro -as máis difundidas 

A venda de 
antenas 
parabólicas 
multiplicouse 
nos últimos 
anos, e 
pasou a formar 
parte da 
paisaxe rural 
e urbana. 
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actualmente- poden recollerse 
várias dúcias de emisións. Hai 
xa no mercado antenas motori
zadas, que se poden dirixir a di
ferentes satélites sen apenas di
ficu Id ade, e mesmo se poden 
resituar manualmente, pero non 
cabe dúbida que supón unha 
avantaxe entrar nos domicílios 
através dun satélite moi coñeci
do comercialmente. 

Proxecto Arco da Ve/la 

Até hai poucos anos a compa
ñia que xestiona o satélite Eu
telsat, copaba a meirande parte 
do mercado europeu de emi
sións por satélite. O seu compe
tidor principal nos últimos anos 
foi Astra que conseguiu arrin
carlle unha boa parte do repar
to. A política comercial animada 
por esta concorréncia, fixo que 
Eutelsat, que está aumentar a 
capacidade técnica dos seus 
satélites, idease o Proxecto 
Rainbow (Arco da Vella). A ex
periéncia prévia foi a denomina
da Mozaika, un sistema seme
llante ao Rainbow que permitiu 
a televisións de vários paises do 
Leste o aceso a un satélite, e o 
enganche de cadeas de peque
nos paises con menor renda. 

Segundo o xornalista Vic;ent 
Parta! a dúbida que fica por res
ponder é a cal dos cinco satéli
tes actuais se engancharían as 
cadeas agrupadas en Rainbow. 
Se é ao satélite coñecido como 
F1 (polo que emiten Euronews, 
Eurospost, Super Channel, 
World Net, Deustchewe!le e 
TVS) ou a algun dos F2, f3 e f4, 
empregados por emisoras tur
cas, gregas, de paises árabes e 
tamén TVE e a RAI. Segundo 
esa decisión se tome o mercado 
será maior ou menor, sempre á 
espera do lanzamento previsto 
para o novo F6 (chamado Hot 
Bird) que se vai situar na mes
ma posición dos 13 graos leste, 
e terá capacidade para 16 can
les de televisión. Esta seria en
tón a posición ideal e a que 
máis animaría o proxecto de 
Rainbow. 

Con toda esta política de gañar 
mercado, o consórcio Eutelsat 
tentaria apresentarse outravolta 
como a firma ponteira, e recu
perar ás grandes cadeas (CNN 
ou BBC) que nalguns casos 
perdeu en beneff cio de Astra. 

Decisión política 

Non é excesiva a produción le
gal e regulamentária que orde
na o sector da TV por satélite 
(ver recadro) pero é abondo pa
ra que todas as fontes consulta
das recoñezan que a TV por sa
télite de difusión directa depen
de dunha decisión política , e 
nen sequer económica e/ou téc
nica. Segundo declaracións a A 
Nasa Terra dun responsábel de 
Hispasat S.A. "o naso satélite 
permite facer transmisións de 
difusión directa e de distribu
ción, como se está facendo co 
sinal de várias cadeas privadas 
que chegan aos repetidores te
rrestres de Retevisión. A Lei de 
Televisión por Satélite, posibili
tou que o governo tomase a de
cisión de cantas canles ia deixar 
para difusión directa. Foron cin
co e sairon a concurso público. 
Non digo que non puidesen ser 
máis". O representante de His
pasat recoñece que o satélite 
español cobre só, ademáis do 
feixe que dirixe a Latinoamérica, 
o território español, Gran Breta
ña, Franza e parte de Alemaña, 
e afirma, contra outras opinións 

(Pasa á páxina seguinte) 

A lexislación española mantén un control centralista 

Ao non pasar por Hispasat . . , 
as transm1s1ons cara ao 
satélite terán que facerse 
desde un país estranxeiro 
Ademais do marco xenérico da Lei de Ordenación das ·' 
Telecomunicacións, son tres os textos principais que ordenan a f 
televisión por satélite no Estado español . O 22 de D~~~mbro 
saiu a lei marco (35/1992) que entende sobre as em1s1ons de, 
TV para satélite. O artigo inicial supó~ xa .gue o Est~do manten ,, 
as fronteiras no terreo das telecomurncac1ons ao afirmar que as ·' 
sinais que van ser susceptíbeis de uso doméstico, e teñan orixe : 
no território español, sempre serán reguladas polas pres~~tes ::: 
leis. Para saltarse esta disposición, Canal Plus está a em1t1r os ; 
novos canles Cinemania e Oocumania atraveso dun satélite de ~.· 
Astra e envía o sinal ao espácio desde un país estranxeiro. ft -
Unha alternativa semellante á que poderia estar abrigada a .\ 
TVG, con Portugal a pé do Miño. 

A maiores o governo resolveu que eran cinco as concesións 
para o Hispasat, único satélite de titularidade española, . 
entregando duas delas á RTVE e as outras ás cad~as priy~das. '" 
O próprio decreto de Marzo que estabeleceu as tarifas max1mas 
(BOE do 6 de Maio do 1993) converte en inasequíbel o aceso a 
un traspondedor, ou en todo caso dá prioridade a grandes •·.·. 
grupos económicos. 

A adxudicación faise por concurso público, pero o Est?d~ 
resérvase a concesión directa "en supostos de prevalencia u 
manifestados intereses culturais de España". E cara a 
Latinoamérica recomenda "a potenciación da cultura 
iberoamericana e reforzar o uso do español". 

'" 
O regulamento técnico para a prestación dos servícios de i 
televisión por satélite, publicada o 27 de Marzo deste ano, non r ' 

estabelece limitacións por motivos de línqua, e con~r~:am~nte o ,8' 
seu artigo 4.1 fala de que "no ámbito nacional a em1s1on podese 
efectuar en calquera das línguas ofi.ciais do E~t~90 español", '.} 
ainda que as transmisións con dest1n~ comunitario ou de . 
Latinoamérica, quedan nun certo vale1ro legal, que no seu d1a 
pediu concretar o deputado de Eusko A!kartasuna Joseba 
Azkarraga, sen conseguir apenas apoio no parlamento de 
Madrid.+ 

1 

Satélites de 
comunicación e 
satélites legais 
A criación no 1985 da Compañia de RTVG, 
fundamentouse politicamente na normalizacíon 
cultural e lingüística, e por extensión na dignificación 
nacional. Oito anos despois, as posibilidades das 
telecomunicacións abren un campo novo que debe 
ser asumido con todas as consecuéncias polo 
governo que se ha elexir o 17 de Outubro. 

Con efeito, a reclamación dunha mellara na 
programación da TVG, coa posta en marcha da 
segunda canle, e ~n aument? da rend~~iliza~ió~ dos 
investimentos realizados (ma1s produc1on propria, 
aproveitar o aumento da cap~cidade de sector . . , 
conseguida nos anos de func1onamento, potenc1ac1on 
de sectores adxacentes como o cine, .. . ) apresentan a 
contradición das declaracións da actual Xunta de 
Galiza que fala de privatizar a televisión pública 
galega, facendo demagóxia cos dados do déficit 
dunha emisora pública. 

ANxo IGLESIAS o aceso ás emisións por satélite é doblemente 
importante desde a perspec.tiva ~as de?~aracións .qu~ se ~eñen 
feito nos últimos anos, referidas a coes1on da Gallza interior e a 
emigrada. Fundamentalmente, os centos de miles de galegas en 
paises europeus terian acceso~.ª un prez? doadamente 
asumíbel en termos de rendab1l1dade social, a un contacto 
estreito co país de seu, que non pui~o darlle ~-n pasto ~e 
traballo. Outro tanto pode aplicarse a povoac1on que vive nas 
pesqueirias do Gran Sol e do Banco Sahariano. 

Na outra dirección, a rede pública audiovisual e~taria en. , 
condicións de recibir selectiva e imediatamente 1nformac1on 
sobre a cidadania emigrante e de aqueles espazos do 
mapamundi que por afinidades poden interesarnos. 

A lexislación por satélite, como algunhas outras grand~s . 
decisións que detenta en exclusiva o governo centra~, 1mp1den 
controlar desde a Autonomia decisións que son precisas nun 
autogoverno pleno. A LOT e a Lei de Televisió:i, por Sa~élite . 
deixan en mans do Governo central as conces1ons, e so a partir 
dun truco legal seria posíbel poderia emitir: empregando unha 
base de transmisión non suxeita á soberania do Estado. Por que 
non Portugal? 

Algo semellante sucede coa Rádio Ga.lega. Act~alme~te os 
servizos de Rádio Exterior fanse a me10 do envio de fltas con 
programas. O custe mínimo que suporia. preparar ~nha potente 
emisora de onda curta -o espectro hertziano perm1teo 
sobradamente- poderia facer chegar as emisións da Rádio 
Galega a toda Europa e parte de América sen chegar nen 
sequer ao custe anual da TV por satélite. 

Os avanzos técnicos na comunicación abrigaran ao governo 
soviético na metade da década dos 80, a reconsiderar toda a 
sua estr~téxia de información interior. De pouco valia manter 
unha complicada estrutura de filtros e censuras para un~ . 
noticiários que chegarian nun verbo desde red~~ ~e .sateh~es . 
externas. Este movemento léxico cara a unha 1nic1at1va propria 
de liberdade deberia servir de reflexión aos lexisladores do 
Estado. Pechar con portas o campo é un aforismo do absurdo 
que multiplica o seu valor cando se aplica á comunicación xeo
estacionária. 

Desde esta perspectiva, a proposta constitucio~al autonómica 
pode quedar positivamente rebordada pala reahdade das n~vas 
comunicacións. O desenvolvemento das redes urbanas de f1~ra 
óptica, sobre o rego da infraestrutura do gas natural, revelara en 
breve a calidade das decisións que se tomen sobre a rede de 
satélites . O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ven de fallar 
a prol da reserva de domínio do concello d~ A ~oruña s~br~ a 
grade urbana de fibra. Seria unha incongruencia que o d1re1to 
local e autonómico ficasen atropelados pola censura estatal, 
directa ou disfarzada de concesión.• 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 

recollidas , que os seus prezos 
non son disuasórios "varian se
gundo a poténcia dos trasnpon
dendores [reemisores do satéli
te]. No Híspasat hainos de 55 e 
de 11 O watios, e os prezos son 
competitivos. Os de Astra non 
son coñecidos, pero os de Eu
telsat son moi semellantes. Cla
ro que dividindo ese custe entre 
várias emisoras é máis viábel 
para emisoras pequenas". 

Finalmente o custe , que pode 
ser de 500 millóns anuais ou 
menos se hai acordes entre 
emisoras , non ten porque ser 
obstáculo , tendo en canta os 
déficits que manexan, e o au
mento na capacidade comercial 
que suporian as novas audién-

Forestal 

- AGRICULTURA 

cias. Para Xerardo Garcia Cam
pos, director xeral de lntelsis, a 
compañia galega ponteira no 
sector das telecomunicacións 
no campo profisional "o interese 
comercial mídese en función do 
número de impactos, pero non 
está claro por onde vai camiñar 
o sector, se no satélite de difu
sión directa ou nas redes de ca
bo. En todo caso o satélite dis
tribuiría o sinal ás cabeceiras de 
cabo". En todo caso recoñece 
que, cara a emisións para fóra 
de Galiza, seria unha solución 
viábel "que depende dunha de
cisión política". 

O método da recepción por saté-
1 ite e a distribución por cabo é 
empregado por colónias turísti
cas de estranxeiros, agrupadas 
en urbanizacións do Mediterrá-

Se a TVG puidese 
usar Hispasat, o 
custe anual seria 
de case mil 
millóns. 

neo. Recollen nunha só parabó
lica de altas prestacións o sinal 
das emisoras do seu país, e 
despois di$tribúeno nos aparta
mentos. 

¿Quen lle pode desexar mal a este 
pequeno personaxe1 

Os montes galegos estón cheos de vida, belezo e 
habitantes coma este. Pequenos personaxes que fon 

do monte un lugar máxico e marabilloso. 

Todos os animais, plantas e árbores que viven nos 
montes son necesarios para manter o equilibrio do 

noso medio natural. 

Os montes merecen os coidodos e respeto de todos, 
porque eles forman parte da Galicia viva . 

~NTt CONSELLERÍA DE 

GANDERIA E MONTES 

O camiño doméstico 

A venda de antenas parabóli
cas multiplicouse nos últimos 
anos, e pasou a formar parte 
das paisaxes urbana e rural. A 
cór amarela das parabólicas de 
Televés é dominante, pero ta
mén non aseguran que sexan 
·o futuro da TV. Para García 
Campos é difícil prever como 
van ir as causas . "Durante un 
tempo a parabólica foi símbolo 
de estátus, máxime carido a 

· meirande parte das emisións 
que se recollian dos satélites 
estaban en línguas estranxei
ras. O cabo non está extendido 
pero é o gran competidor , por
que ten a vantaxe da interacti
vidade [receber unha emisión 
pero poder dialogar con ela 
desde a casa, como o Telepick 

pero máis avanzado). Ademais 
as instalacións foron moitas 
veces individuais , porque son 
accesíbeis antenas por menos 
de 100.000 pesetas. Pero hai 
que ter o balcón orientado ao 
Sul, senón non hai antena que 
val a". 

A extensión da rede de gas está 
sendo aproveitada para estabe
lecer proxectos de extender ca
bo polo mesmo conducto. A fi 
bra óptica permite em isións de 
TV e son várias as empresas de 
comunicación que se teñen inte
resado en participar no proxec
to, sen que se teña talado dun 
consórcio público que controle e 
democratice a distribución deste 
sinal , que é alternativo ou com
plementário da TV por satélite 
de difusión directa.• 

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

Satélite 
frente 
ao cabo 
O sinal de difusión directa 
por satél ite ten significativas 
avantaxes, en canto á sua 
imediata chegada, frente á 
transmisión por cabo. Pésie 
a todo é unha batalla de sis
temas que ainda non está 
decidida e que posibelmente 
acaben por complementar
se. Ramón Zallo, en Econo
m ia da comunicación e a 
cultura (Editorial Akal) abor
da o problema, ainda que ta
la dos custes do ano 1989. 

"De certo que os satélites 
de difusión directa (SDD) 
permiten eliminar zonas de 
sombra, a sua posta en fun
cionamento é relativamente 
rápida e resulta rendábel en 
retlación á posta en marcha 
dunha rede por terra para 
transmisións via hertziana 
( ... ) 

"Ninguén que propugna o 
SDD rexeita o cabo. O con
trário en troques si é defen
dí be I no que respeita ao 
campo da televisión. O SDD 
fai inútil ou repetitiva unha 
parte dos servizos que pode 
oferecer o cabo, puidéndose 
dar as seguintes situacións: 

"En primei ro lugar a escasa 
util ización dunha tecnoloxia 
costosa con capacidade pra 
30 a 50 canles e versátil da
bondo para satisfacer a pre
tensión social da variedade 
de programas . 

"En segundo lugar, se un 
sector importante da povoa
ción se abona ao cabo, os 
operadores das canles de 
SDD non perderán ocasión 
de oferecer a sua programa
ción ás redes cableadas a 
meio de porcentaxe, o que 
faria intútil aquel sistema, 
salvo no periodo que médie 
entre os tres anos para o 
seu lanzamento e o tempo 
de cableado e abonado. 

"En terceiro lugar, o SDD co
bre as zonas menos povoa
das e rurais, pero os gastos 

- adicionais (televisor a cór, 
antena e nalguns casos de
codificador) exercen como 
factor disuasório dun sector 
de povoación que non se ca
racteriza palas suas altas 
rendas".• 

----- -------- - --- - - ---~ 
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CRISE NO AGRO 

No anterior Plano de Abandonos da Actividade Agrária só se apresentaron 3.500 solicitudes 

Os labregos queren seguir producindo e 
non se acollen aos planos ministeriais de abandono 
•X.C.G. 

Ven de sair publicada a 
orde ministerial que regula 
o "abandono nacional 
voluntário e definitivo da 
produción leiteira", 
uníndose esta medida a 
outras no mesmo sentido 
como o "cesamento 
anticipado na actividade 
agrária (Decreto 
4 77 /1993)" que teñen en 
comun a filosofía de que 
sobran labregos e que a 
eliminación das inviábeis 
pequenas explotacións 
suporán un incremento 
das dimensións (cuota, 
base territorial, etc ... ) das 
máis profisionais 
facéndoas asi 
competitivas. 

A realidade que se deduce da 
experiéncia de aplicación destas 
medidas é que só serven de 
efeito propagandístico para divi
dir o sector, e promover a insoli
dariedade ao levantarlle expec
tativas de benestar a un grupo 
de labregos a costa do extermí
nio dos demais. En canto á sua 
eficácia topámonos con que os 
seus resultados son frustrantes, 
e nen os que abandonan teñen 
doado o cesamento, nen os que 
quedan ven incrementada subs
tancialmente as dimensións da 
sua explotación. 

No anterior Plano de abando
nos, das 20.868 solicitudes reali
zadas no Estado, corresponden 
á Galiza tan só 3.489. Quer di
cer, Galiza co 50% dos produto
res de leite só conta co 16% dos 
solicitantes. Pero o que é máis 
elocuente: dos 606.036.300 kg 
abandonados en total , Galiza só 
aportou 54.335.000 kg, ou sexa, 
o 8%; cando a sua produción é o 
30% da produción do Estado. 
Ou sexa, na Galiza, onde máis 
labregos sobran -segundo a li
teratura oficial ao respeito- é 
onde porcentualmente menos 
abandonan. Pero é que se tace
mos as cantas ternos que o que 
lle corresponderia de média a 
cada labrego que abandonase 
serian unhas 171.305 pesetas 
ao ano (durante 5); quer dicer, 
14.275 pesetas ao mes. O xusto 
para pagar a Seguridade Social. 
En cámbio a un catalán sairíalle 
a unha média de 825.946 
pta./ano, a un andaluz 527.620, 
etc ... Co engadido de ali existi
ren producións alternativas con 
maior cuota de mercado e mellar 
organización que na Galiza, 
mentres que nós ternos moi es
casas posibilidades de reciclar 
con éxito a actividade. 

As explotacións que se acolleron 
a este plano tiñan unha dimen
sión média de 4 vacas, e unha 
renda da arde das 200.000 pe
setas netas. A sua eliminación 
non resolveu o desfase existente 
entre a produción real e a cuota 
que é asignada ao noso país . 
Tampouco supuxo que pola re
dución de oferta de leite, a de
manda elevase os prezos, por
que non provocou unha escasez 
do produto, senón tan só un in
significante descenso dos exce
dentes a nível comunitário. Por 
conseguinte este abandono en 
nada contribuiu a elevar o nível 
de ingresos dos que quedaron , 

nen foi unha panacea para os 
que se foron da actividade. A re
edición deste Plan de abando
nos que ven de sair non apre
senta nengunha variación subs
tancial a respeito do anterior, pe
ro o contexto si que cambiou 
(aplicación das cuotas), o cal 
condicionará de forma decisiva o 
seu éxito ou fracaso. 

leiteira, este ano volveu saír un 
novo Decreto que regula o Cese 
Anticipado da actividade agrá
ria. Teoricamente este Decreto 
pretende paliar o envellecimento 
das explotacións, incentivando o 
relevo xeracional co fin de au
mentar a sua produtividade. 

Segundo os dados do ministério, 
a produtividade por unidade de 
traballo no Estado español é o 
64,3% da produtividade média co
munitária, e máis concretamente 
Galiza ocupa o último pesto neste 
baremo a nível estatal cun 25,7%, 
tan só rebaixada a nível comuni
tário por Portugal. Segundo os 

Unha lei 
pensada para outros 
En sintonia coas medidas com
plementárias da PAC e coa de
vandita filosofia tamén referida 
aos abandonados da produción 

Os países con 
explotacións 
pequen as 
teñen graves 
limitacións 
para 
acederen 
aos planos 
de axuda. 

TINO VIZ/ARQUIVO 

GALEGOS, ABSTERSE 
XOAN CARLOS GARRIDO 

O presente decreto utiliza un novo conceito: a 
UDE (Unidade de Dimensión Europea) para con
seguir o mesmo efeito, excluir aos galegas des
tas axudas. Estas UDEs equivalen a 199.200 pe
setas de marxe bruta estándar. Así , entre os re
quisitos que se lle peden á explotación do ceden
te está que ten que ter unha dimensión mínima 
de 4 UDEs de marxe bruta estándar (796.800 pe
setas) e o cesionário deber ter unha explotación 
pre-existente de 5 UDEs (996.460 ptas .). As ex
plotacións resultantes da cesión deben alcanzar 
unha dimensión mínima de 12 UDEs (2.390.400 
ptas.). Asi pois , as organizacións agrárias que 
apresentasen a queixa palas 500 .000 ptas . de 
produción bruta (2 UDEs) fixadas como requisito 
no anterior decreto (R.O. 1178/89) eran unha ba
rreira para que en países con explotacións de pe
quena dimensión como a Galiza pudesen acce
der a estas axudas, agora o ministério reforma o 
decreto exixindo 800.000 ptas. (4 UDEs): se non 
queres duas cuneas, toma catro. Se antes era 
unha barreira, agora é un cavorco. Pero ademais, 
como resultas desta cesión pretenden que por ar
te de máxia -pois a produción non se pode in
crementar- ao sumarlle aos 4 UDEs os 5 do ce
sionário, dá como resultado unha explotación de 
12 UDEs. Non lle seria máis doado pór un artigo 

no Decreto que puxese: "Gallegos abstenerse"? 
Por riba, sacan unhas previsións segundo as ca
les na Galiza acolleranse até o ano 98 unhas 
4.625 persoas. Tamén o señor Romay, cando era 
Conselleiro de Agricultura, co anterior Decreto 
anunciara que aian cesar 41.000 labregos, e 
quen cesou ao final foi el. 

Asi pois onde menos envellecidos están os titula
res de explotacións, será onde máis se investirá. 
Onde se di que sobran máis produtores é onde 
menos se abandonará. Pero a administración segu 
sen recoñecer o fracaso da sua política de cesa
mento incentivados da actividade agrária. Limítase 
a dicer: Sobran labregos na Galiza, hai que elimi
nalos. Mesmo aceitando a filosofia de que se a 
Política Económica non proporciona emprego dig
no a todas as persoas, entón non hai que cambiar 
de Política Económica, senón eliminar persoas, a 
forma de eliminación subsidiada polo estado qué
dase en mera propaganda: Cesamento que non 
cesan, planos de abandonos que nada resolven; 
papel mallado que na aplicación topan con que 
provocan o· efeito contrário dos obxectivos que fi
xan grandilocuentemente nos frontispícios das ex
posicións de motivos con que encabezan a publi
cación da sua regulamentación no BOE. • 

I 

técnicos do Ministério esta baixa 
produtividade débese ao envelle
cimento dos titulares das explota
cións. O 25% dos titulares das ex
plotacións do Estado teñen máis 
de 65 anos. Este dato dispárase 
en Galiza. Dos 182.817 cotizan
tes á seguridade social agrária 
que teñen entre 60 e 64 anos ou 
cumpren 60 antes do 98 (quer di
cer, satisfán os requisitos exixidos 
pola prestación) máis da cuarta 
parte, 49.750, son galegas. 

Asi pois, teoricamente este tipo 
de Decretos teria como obxecti
vo prioritário resolver estes de
saxustes estruturais reducindo 
as desigualdades de produtivi
dade e envellecimento da explo
tación, entre Galiza e o resto da 
Comunidade. Pero a experiéncia 
dinos que serven para todo o 
contrário. Na aplicación da lexis
lación precedente nesta matéria 
ao actual decreto topamos como 
resultado que desde o ano 90 na 
Galiza só se acolleron 161 per
soas a este cesamento anticipa
do do total de 2.489 (un 6%) . Se 
o comparamos con Asturias, que 
ten unhas características moi 
semellantes á Galiza, ternos que 
no Principado cun 5,6% de be
neficiários potenciais (10.232), ti
veron un 24% de cesamento tra
mitados a nível de estado (599), 
asignándolle unha cantidade de 
1.455,6 millóns de pesetas para 
sufragalos, frente aos 393 mi
llóns que recebeu Galiza. 

O porqué destes resultados non 
hai que buscalos na incultura ou 
superstición do labrego galega, 
senón que se deduce da letra da 
lei, na cal dificilmente encaixan 
os produtores do naso país, feita 
como está á medida doutros ti
pos de agricultores, sen que des
de a Xunta se introduzan mati
ces na aplicación destes decre
tos, ou lexisle pola sua canta co
mo fixo Navarra. As contínuas 
reformas que sufreron os requisi
tos para acceder ao cesamento 
anticipado non serviron para evi
tar que dos 50.000 labregos ga
legas que potencialmente o po
dian disfrutar tan só 161 o conse
guisen. O último ano, 1992, tan 
só 6 persoas. Primeiro exixíase
lle que se lle cedese a terra a al
guén que non for parente, des
pois que se era parente tiver 3 
anos cotizados na Seguridade 
Social, que todas as terras esti
vesen correctamente rexistradas, 
que ambos os dous realizasen 
declaracións de renda separadas 
como se de duas explotacións 
independentes se tratar, etc ... Se 
non era por unha causa, por ou
tra, o certo é que non habia ma
nei ta de encaixar no conxunto 
das condicións impostas, a dife
réncia dos labregos doutras co
munidades, como a de Castela-A 
Mancha, que receberon 1.951 
millóns por este conceito.+ 
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DIAS 

•Un crego 
nomeado 
director do 
centro social de 
Viana do Bolo 

O recente nomeamento de Don 
Xulio, párroco de Campos de 
Becerros, como director do 
centro social de Viana foi 
denunciado polo PSOE de Verin 
por entender que se trata dunha 
compensación política polos 
servizos prestados polo crego 
desde o púlpito. 
A enorme influéncia nos círculos 
de poder do devandito párroco, 
e máis do sacerdote de 
Tamaguelos, amósase, segundo 
o nos corresponsal Xoán Carlos 
Silva, nas promesas de postos 
de traballo no Hospital Comarcal 
de Verín, de vindeira apertura, 
ou na concesión de pensións de 
dubidosa legalidade. Por isa os 
socialistas solicitan á Xunta de 
Galiza ou ao Partido Popular 
que expliquen os critérios de 
selección empregados xa que 
ao seu entender este tipo de 
actuacións "están a convertir á 
Galiza nun pais de charanga e 
pandereta".+ 

•O grupo de 
governo de 
Pontea reas 
acosa aos 
ecoloxistas de 
Adenco 

A expulsión do presidente e do 
secretário da Asociación para a 
Defensa da Natureza do 
Condado (Adenco) do Pleno 
Municipal de Ponteareas o 
pasado 20 de Agosto puxo de 
manifesto a persecución 
constante á que son submetidos 
os membros da mesma. 
Nunha carta enviada pola 

Asemblea de Grupos Ecoloxistas 
de Galiza, ao alcalde da vila, 
Xosé Castro, demándase a fin 
desta persecución, e unha 
solución para os problemas 
ambientais do concello, entre 
outros a redución do impacto 
ambiental do vertedoiro de 
Picaraña, que emite substancias 
altamente tóxicas á atmósfera, 
ademáis de supoñer un alto risco 
de incéndio forestal. Ademais o 
colectivo denúncia que a policía 
municipal só arrinca os seus 
carteis nas ruas da vila. Os 
membros de Adenco xa foran 
insultados e ameazados por un 
concelleiro do PP, en Xullo do 
pasado ano, que posteriormente 
foi condeado ao pagamento 
dunha multa e dos custes 
procesais.+ 

•O PP de Cangas 
non aceita a 
proposta da 
Delegación de 
Traballo 

Os representantes do 
funcionariado do concello de 

XOSE LOIS 

Cangas e o alcalde da vila, 
Chapela Seijo, reuníronse na 
delegación de Traballo de Vigo 
para atapar unha solución á 
folga que os traballadores dos 
servicios de limpeza iniciaron o · 
pasado 2 de agosto. A proposta 
presentada por Traballo para 
mediar no conflicto establece o 
pago da débeda que o concello 
ten co personal en prazos 
mensuais e como data límite 
para negociar o cadro do 
personal, o 15 de Outubro. Os 
traballadores amosáronse 

dispostos a aceitar as propostas 
e desconvocar a folga, pero o 
PP quere negociar o cadro do 
personal en quince días. 
Mentres os traballadores non se 
reincorporan membros do PP 
local, incluido o alcalde, forzas 
de protección civjl e mozos de 
Nuevas Generaciones do PP de 
Vigo, esplendidamente pagados 
polo Concello -10 e 12 mil 
pesetas por xornada-, adícanse 
a recoller o lixo que se acumula 
nas ruas, coa protección da 
Garda Civil.+ 

• O parlamento 
solicita o pago das 
indemnizacións do 
Aegean Sea 

A pesar da auséncia dos 
afectados polo sinistro do 
Aegean Sea, e do 
asesoramento de 
especialistas, o Parlamento de . 
Galiza vai reclamar o pago 
inmediato das indenizacións. 
O que non se precisou foi a 
cuantia destas, nen a data 
aproximada na que serán 
entregadas. Ademais os 
deputados solicitan que non 
se paralicen as investigacións, 
considerando que estas 
deberian continuar na próxima 
lexislatura. 
Pala sua banda as contrarias 
da zona sinistrada xa 
adoptaron medidas, e 
presentaron perante o xulgado 
unha reclamación conxunta 
através dunha comisión de 
avogados, ca fin de evitaren 
retrasos escandalosos nos 
pagos como pasou ca 
Urquiola.+ 

• Nicarágua desestabilizada polos secuestros 
O secuestro dun elevado núme
ro de funcionários por parte dos 
recontras e de dirixentes políti
cos da UNO e xornalistas, leva
do a cabo por un comando pro 
sandinista mostra a situación de 
inestabilidade política que vive 
Nicaragua. Ademais, o feito de 
que a solución ao conflito de
penda da intercesión do carde
nal Obando e do líder sandinis
ta Daniel Ortega pon de 
manifesto, máis unha vez, a 
auséncia de poder real do go
verno de compromiso de Viole
ta Chamorro, inicialmente res
paldado polos Estados Unidos. 
Os recontras, dirixidos por José 
Angel Talavera, El Chacal, re
clamaban nun princípio o cese 
do xefe do Exército, Humberto 
Ortega, e do ministro da presi
déncia. Pola sua banda o co
mando sandinista, ca secues
tro, pretendia a liberación dos 
retidos polos recontras. O que 
se desprende deste conflito, é 
que as eleicións democráticas 
do 89 non solucionaron as dife
réncias existentes entre ambos 
grupos, que ademais non viron 
satisfeitos os seus desexos de 
cámbio real. As medidas ultrali
berais do governo da Chamo
rro, a drástica reducción dos 
efectivos d,as forzas armadas e 
o incumprimento das promesas 
de terras para os excombaten
tes de ambos bandos son as 
causas principais desta crise . 
Na imaxe a presidenta Chamo
rro na campaña eleitoral que 
gañou coa promesa de estabili
zar o país.+ 

•O fallo do Tribunal 
Superior de Xustiza 
favorece ao 
concello d' A Coruña 

O Tribunal Superior de Xustiza falla 
en favor do concello d'A Coruña que 
reclamaba para si o dereito municipal 
sobre a distribución do gas en contra 
do critério que mantiña a Xunta e o 
Conselleiro de lndústria. Con esta 
decisión ratifícase tamén a resolu
ción adoptada anteriormente polo 
concello de Vigo. 

A devandita decisión xudicial ten 
fondas implicacións por canto todo 
o desenvolvemento das comunica
cións (telecomunicacións e sinal de 
televisión) por fibra óptica están 
nunha grande parte vencelladas ao 
proceso de gasificación , co que 
quedan igualmente baixo control do 
concello coruñés. • 

•As taxas 
universitárias 
suben un 12o/o 

O ministério de educación aumentou 
nun 12% o prezo das matrícula uni 
versitárias para o curso 93-94. Un 
estudante matriculado nunha carreira 
de letras pagará 55 .745 pesetas , 
case seis mil pesetas máis que o ano 
anterior. Mentres, as carreiras consi 
deradas cun grao de experimentali 
dade superior coma mediciña ou en
fermeria, terán que abonar un total 
de 88.601 pesetas.• 

• Solicitase a 
substitución da 
estátua de Franco 
pola Porta Nova 

A estátua de Franco continua presi
dindo a Praza de España de Ferrol a 
pesar das numerosas solicitudes dos 
cidadáns e grupos políticos, que 
dende hai anos queren que sexa re
tirada. Agora que o concello preten
de colocar unha reproducción da 
Porta Nova na Avenida das Pías, o 
BNG considera que seria máis coe
rente pola sua parte substituir unha 
estátua ecuestre, para a que desde 
hai anos é reclamada a demolición, 
pola Porta, que ademáis de formar 
parte da história da cidade, volveria 
a ocupar o seu lugar primitivo.+ 



GALIZA E M NDO 
ELEICIÓNS AUTONÓMICAS 

Fraga xustifica o adianto ao 17 de Outubro por razóns meteorolóxicas 

Os inquéritos máis recentes 
pOñen en entredito a maioria do PP 
•H.V. 

A anunciada convocatória por adiantado das 
eleicións autonómicas para o 17 de Outubro e o 
acedo tono empregado polo Presidente anúncian 
unha campaña virulenta tras a que Fraga pode 
perder a maioria. O nerviosismo que se vive nas 
filas do PP é perceptíbel, cando os outros tres 
grupos que poden aceder ao Parlamento abren a 
posibilidade dun acorde post-eleitoral de governo. 

O PSOE quer desemascarar a 
"pésima xestión do PP", o BNG 
apresenta unha alternativa para 
todos os galegos e EU-UG 
quenta motores cunha conven
ción eleitoral a celebrar a pri
meiros de Setembro . O acoso 
está preparado, pero o PP 
aposta polo continuismo e re
nuncia á renovación. 

Hai unha razón eleitoral para a 
Xunta desviar 6.600 millóns do 

seu orzamento de 1993 a ou
tras partidas desa e doutras ad
ministración s. Algo máis de 
trescentos millóns marcharon 
para a Deputación de Lugo, co
mo prezo imposto por Cacharro 
para permitir incluir a Dositeo 
Rodríguez, conselleiro da Pre
sidencia, nas listas por esta 
província. O segundo posto de 
Dositeo Rodríguez significa, 
para o PP, afianzar máis a ima
xe de continuidade que preten
de dar ás candidaturas que 
concorren aos vindeiros comí
cios autonómicos. 

que non hai voto decidido, can
do nas eleicións nas que hai 
maiorias absolutas previamen
te as sondaxes desvelan esta 
tendéncia. 

De todos xeitos, se o PP repite 
ou mellara resultados darase 
unha circunstáncia excepcional, 
xa que nunca na Galiza nen no 
Estado unha forza política en si
tuación de maioria absoluta con
queriu tal. 
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Os 
nacionalistas 
preparados 
para 
govemar 

O BNG propón "unha 
alternativa para todos 
os galegas, incluidos os 
que non se identifican o 
proxecto poi íti co do 
Bloque". Neste sentido, 
esta forza política pre
tende que o governo 
que saia das eleicións 
non sexa unha mera 
suma aritmética ou de 
intereses partidários, 
senón que estexa defi
nido en torno a "un pro
grama de mínimos en 
función das necesida
des da Gal iza" . Para 
iso o Bloque concurre á 
eleicións con ánimo de 
facer perder a maioria 
ao PP. 

A pesar da reforma elei
toral aprobada polo PP, 
e do voto útil que poda 
arrastar o PSOE, con to
da probabilidade a coali
ción UG-EU consiga es
tar no Parlamento na 
próxima lexislatura. A 
forza de Nogueira e 
Guerreiro comezou a 
precampaña eleitoral 
meiante unha conven
ción eleitoral co lema 
"Unidade por Galiza". 
Esta consigna é a única 
desvelelada por un parti
do até o momento.+ 

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

A denúncia do PSOE sobre o 
cámbio do destino dos fundos 
públicos e as descalificacións 
que sobre a figura de Manuel 
Fraga fixo o candidato socialis
ta, Antolin Sánchez Presedo , 
non modificaron a estratéxia do 
PP de apresentar ao BNG como 
verdadeiro contrincante . O 
PSOE, á sua vez, declinou o en
frentamento directo co Bloque 
ao considerar que o obxectivo é 
substituir a Fraga. Miguel Corti
zo, deputado socialista e coor
denador da campaña, fixo un 
chisco á posibilidade de formar 
un governo de coalición entre os 
nacionalistas e os socialistas, 
pero indicou que non é momen
to de abordar esta cuestión. 
Non obstante, apelou ao voto 
útil ao asegurar que "hai algun
ha forza que pode dispersar o 
voto progresista, e non é preci
samente o BNG". Con estas pa
labras distanciaba ao seu parti
do do BNG e implícitamente pe
d i a o voto para o PSOE aos 
eleitores de UG-EU. 

Decisión meteorolóxica 

As forzas políticas teñen médio 
engraxadas as suas maquiná
rias eleitorais, pois hai meses 
que se coñece a data do proce
so. Facer público con tanta an
telación (sábase desde a prima
vera pasada) o momento das 
eleicións é un feito anormal e 
Fraga xustificou o anúncio a últi
ma hora asegurando que razóns 
metereolóxicas aconsellaron o 
adianto dos comícios. 

Na oposición eren que o PP 
obrou asi sen ter información 
sobre as posibilidades de trun
fo. Cortizo recordou que o pro
ceso está aberto e que non hai 
nada decidido, apoia esta afir
mación no feíto de que até o 
momento os inquéritos indican 

Motivo de protesta por parte da 
oposición é a campaña institu
cional para difundir o resultado 
da xestión do PP. O gasto multi
millonário corre a cárrego da ad
ministración. 

A aprobación dunha leí eleitoral 
que restrinxe o acceso dos gru
pos políticos ao Parlamento, ao 
situar o mínimo de votos obti
dos no 5%, a polémica reforma 
do Regulamento parlamentar 
para, segundo todos os grupos 
agás o PP, impedir o labor da 
oposición; a expulsión de Bei
ras da cámara e a agresión so
frida pola deputada socialista 
Rosa Miguélez ás mans dunha 
militante do PP agriaron os últi
mos meses de lexislatura e ta
paron a escaseza de leis apro
badas nos catre anos de man
dato de Fraga. 

O PSOE anunciou que a xes
tión de Fraga merecerá un tra
to especial na campaña. Para 
os grupos da oposición o Go
verno conservador non estivo á 
altura dos compromisos aos 
que chegou co seu eleitorado 
nen cumpriu o seu programa. A 
estratéxia socialista pasa pola 
crítica ao PP mesmo se ten 
que incluir na mesma ao Go
verno de Madrid , neste sentido 
Miguel Cortizo asegurou que o 
/ns alud foi un traspaso defi
ciente porque a Xunta non esi
xiu maiores contraprestacións 
debido á sua prisa por se facer 
co control da sanidade pública. 
"O PSdeG-PSOE -dixo Cortizo
teria sido máis firme nas nego
ciacións". 

De momento, imediatamente 
despois de anunciar Fraga unha 
campaña eleitoral limpa, o presi
dente procedeu a descalificar ao 
BNG sinalando a "incapacidade 
intelectual e miséria moral" dos 
seus integrantes. A viruléncia 
das palabras de Fraga anúncia 
unha polémica campaña.+ 
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QRDENACIÓN DO TERRITÓRIO 

A Xunta de Fraga 
apostou pala 

concentración 
parcelária e no que 
vai de lexislatu ra as 

hectáreas que 
entraron nos planos 

da administración 
foron 120.000. A 
operación custou 
21.000 millóns de 

pesetas. A 
pretensión das 

autoridades actuais 
é chegar ás 600.000 

hectáreas 
concentradas no 

ano 2.000. 

Perta de 600.000 hectáreas agrupadas é o horizonte do ano 2000 

A concentración parcelária carece de critérios 
técnicos e responde a motivos políticos 
•H. VIXANDE 

O tímido esforzo da Governo tri
partito neste eido contrasta co 
disparo da tendéncia á concen
tración. A pretensión última é 
reducir o número de proprieda
des, criar infraestruturas que fa
ciliten a mellara das condicións 
de produción e respostar ás ne
cesidades que demanda a so
ciedade moderna en términos 
legais e organizativos. 

Detrás das boas intencións do 
discurso oficial está o esforzo 
por apresentar resultados. As 
grandes cifras oferecidas pola 
administración contrastan co es
caso resultado económico das 
concentracións. lsto significa que 
moitos dos procesos están para~ 
lisados por non ser necesárias 
ou por carecer de planificación. 

Motivacións clientelares 

O caciquismo é outro dos ele
mentos que xogan forte nesta 
cuestión. O interese dos pode
res fácticos locais é determinan
te e que un concello estexa go
vernado por un grupo distinto ao 
PP pode significar que non se 
elabore un programa para a 
concentración parcelária, mes
mo se esta é precisa e os vici
ños_ están a pular por ela. 

Precisamente é o clientelismo 
poi ítico o maior responsábel da 
desfeita na concentración par
celária galega. Por unha banda 
a administración precisa de 
apresentar cifras e pola outra 
atópase con que nos lugares 
máis idóneos non pode pór en 
marcha o proceso por non estar 

o poder político en mans do PP. 
O clientelismo vai parella ao 
menor desenvolvimento econó
mico e nas zonas onde o caci
quismo é a relación de poder 
que dinamiza a sociedade, este 
fomenta unha concentración 
que finalmente resulta inútil, mo
tivado por un menor desenrolo 
que limita as posibilidades eco
nómicas da zona. 

Éxito n'A Coruña 

O dinamismo é maior na zona 
d'A Coruña, ali o protagonismo 
pertence case sempre aos pró
prios labregos e gadeiros e o 
servizo de concentración funcio
na mellar, máis liberado das car
gas do clientelismo. Nesta área 
a promoción é áxil, ainda que, 
como en todo o país, hai un pro-

blema sociolóxico no momento 
de abordar un proceso da com
plexidade deste. A demora no 
tempo para completar unha con
centración parcelária provoca 
abandono das terras, cuxos da
nos non abonan porque desco
ñecen con cales van quedar. 

A maiores, habitualmente unha 
concentración parcelária precisa 
doutra operación similar ao ca
bo dos anos. En princípio tráta
se de agrupar as propriedades, 
pero sen realizar cámbios tan 
rotuntos que disuadan aos inte
resados, daquela, ao pasar o 
tempo, as necesidades incre
mentanse e unha nova restrutu
ración preséntase como indis
pensábel . Neses momentos é 
cando a atitude daqueles que se 
consideran prexudicados actua 

contra novas concentracións. 

Nun proceso tan longo, entre 15 
e 20 anos as máis das veces , 
os éxitos da administración son 
relativos . A Xunta apresenta da
dos espectacul.ares que en reali
dade non son tales, non só polo 
seu resultado real, tamén pala 
dificuldade no momento de valo
rar a efectividade e rendabilida
de da concentración. 

Paralisada en Lugo 

Lugo é un ha das proví ncias onde 
estas operacións son máis escu
ras. Concellos como A Pontenova 
ou Riotorto son obxecto de políti
cas concentradoras que preten
den o aproveitamento forestal. En 
várias ocasións o estarzo da ad
ministración autonómica situouse 

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

Concentración, un fin en si mesma 
A privatización dos procesos 
de concentración, realizada re
centemente, provocou o des
concerto no rural. A profisiona
lidade non sempre é a norma 
nas empresas dedicadas a es
te negócio. A Xunta non exerce 
o control que lle corresponde. 

"Non hai planificación , pero si 
carteis anunciadores da con
centración", asegura un técnico 
do Sindicato Lagrego Galega. 
O agro galega está inzado de 
propaganda. O afán concentra
dor da Xunta levou a algunha 
empresa a apresentarse nunha 
zona para preparar a concen
tración contratada e toparse 

que ninguén sabia dese proce
so e nada estaba previsto. 

Outro método para animar aos 
labregos -ademais da aparición 
por sorpresa- é a promesa de fa
cer o saneamento da vila e traer 
auga potábel. O incumprimento 
provocou que nalgunha ocasión 
os viciños parasen o proceso á 
espera de que se levaran a cabo 
as obras prometidas. 

A falta de critérios técnicos e o 
sometimento destes ao intere
se político non son causas úni
cas do fracaso na concentra
ción parcelária galega. A CE 
ten boa parte da culpa. 

Os fundos comunitários para o 
desenvolvimento apoian a con
centración parcelária mediante 
subvencións, pero parellamen
te pagan polo abandono das 
terras sen ter en canta se ne
sas mesmas zonas se está a 
producir a concentración. 

Por unha parte Europa proibe 
producir e pala outra incentiva 
a mellara da produción. A con
tradición encerra, en definitiva, 
unha intención de desmantela
mento do noso agro. A ausén
cia de critério e o afán por leva- , 
la adiante revela que a caneen- : 
tración parcelária converteuse : 
nun fin en si mesma.+ 1 

1 

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

en torno á construción de pistas 
que facilitasen o acceso das ca
rrocetas até as zonas madereiras. 
Carballeiras imensas foron substi
tuidas polos eucaliptos e os piñei
ros, que oferecen rendabilidade a 
partir dos 15 anos. "Hai partes 
nas que o terraplén dunha pista 
xúntase co doutra" , bromea un 
sindicalista do agro, que está indi
g ando pola perseveráncia na 
construción desas pistas. 

A paralisación do proxecto Eu
rogalícia Forestal e o feito de re
sultar frustrado o plano forestal 
da Xunta detiveron o proceso 
concentrador da montaña lugue
sa; e desde hai un ano non se 
promove nengunha concentra
ción neses lugares. 

Por distintas razóns, a extensión 
agrária non ten o éxito desexa
do. As axencias provinciais fun
cionan descoordenadas e os 
erras xúntanse ás neglixéncias. 

Desfeita ecolóxica 
na Límia 
A Límia coñeceu unha desfeita 
ecolóxica por mor dun proceso 
concentrador. As obras de infra
estrutura provocaron a desfores
tación e a destrución das veigas, 
os restos da lagoa de Antela. 

Por omisión a Xunta é responsá
bel da tala indiscriminada de ár
bores autóctonas na Límia. A 
concentración parcelária animou 
aos antigos proprietários dos te
rreas a aproveitar os vellos car
ballos que habia nas suas fin
cas, pretendian evitar que outros 
quedasen con eles. Non houbo 
ninguén que impedise a tala.+ 



OESENVOLVIMENTO LOCAL 

Aditoz e Adimba non están submetidas a control público 

Duas asociacións de desenrolo 
acadan subvencións oficiais 
e prometen un·ha chúvia de millóns 
• XOAN CARLOS SILVA/VERIN 

As iniciativas de 
desenvolvimento sen 
base real están a 
aparecer publicamente. 
Duas delas -Aditoz e 
Adimba-, ambas en 
Ourense, apreséntanse 
baixo unha fachada de 
apoio institucional e de 
financiamento europeu 
ante a que os poderes 
locais, necesitados de 
recursos económicos, 
outorgan subvencións de 
diversas cantidades para 
aproveitarse logo duns 
programas cuxa 
fiabi lidade é escasa. 

As veces son os próprios parti
dos políticos quen utilizan estas 
sociedades como plataformas 
de enganche eleitoral. O PSOE 
criou a Asociación para a De
senrolo Integral Transfronterizo 
de Ourense e Zamora (Aditoz}, 
unha empresa que recolle pro
xectos de desenvolvimento que 
aproban as institucións públicas 
para tratar de acadar subven
cións da CE. O problema é que 
o control non corresponde á ad
ministración. 

A maioria dos proxectos, segun
do denunciaron distintas fontes, 
foron redactados con improvisa
ción, até o ponto de incluir pro
postas de iniciativa privada tras 
as que non había nengun em
presário interesado en pular por 
elas . A colaboración de Aditoz 
coa Deputación de Ourense li
m ítase a levar adiante proxec-

~et4/t é unha 

zona do bosque 
. ~......,,,,, 

iluminada.pala lua. 

~e(,4!t; é unha 

tos que esta última subvencio
na, pero sen deixar o control en 
mans públicas. 

A Deputación de Ourense asi
nou un convénio con Aditoz pa
ra a realización de diversas 
obras en distintos concellos. Pe
ro o BNG xa denunciou que Adi
toz carece de recursos para fa
cer frente caos custos financei
ros dos programas, daquela se
rán as institucións públicas -
maioritariamente locais- quen 
terán que facerse cargo das 
obras. A detención momentánea 
que vai provocar a escaseza de 
recursos pode significar a perda 
das subvencións. 

Vicente Gómez, secretário co
marcal do PSOE en Monterrei e 
membro de Aditoz, deféndese 
das acusacións e asegura que 
nun concello como Verin hai 
previstas subvencións por un 
valor de 500 millóns. 

Contado, nen Aditoz nen Vicen
te Gómez aclararon as formas 

A maioria dos 
proxectos incluen 
propostas de 
iniciativa privada 
tras as que non 
habia nengun 
empresário. 

de financiamento da Asociación 
e se limitaron a loubar a impor
táncia do proxecto que desen
volven. 

A xestora de Adimba 

A aparición na cena pública de 
Adimba (Asociación para o De
senvolvimento Integral do Meio e 
Baixo Arnoia) é ainda máis mis
teriosa, ao descoñecerse a pro
cedéncia da mesma e ignorarse 
as suas auténticas intencións. 

Hai poucas semanas que se fixo 
pública a exiténcia desta outra 
Asociación e, até o momento, 
xa conseguiu subvencións de 
concellos como Cartelle e Rami
rás . As cantidades recadadas 
son pequenas, preto de un mi
llón por município. Os promoto
res distribuen un folleto expli
cando que teñen intención de 
xestionar accións de desenvolvi
mento do meio rural e meio am
biente. Nengun dos alcaldes da 
bisbarra do Meio e Baixo Arnoia 
sabia da sua existéncia. 

O concelleiro do BNG en Carte
lle, Xosé Manuel Méndez Gallo, 
obtivo o dado de que, segundo a 
Xestora de Adimba, son oitocen
tos millóns os que se poden in
vestir. A propaganda que distri
bue esta asociación ten o ana
grama da Xunta, dando a enten
der que hai un apoio institucional. 

En canto á direción da Asocia
ción , esta xa está pechada, e 
nun acto organizado por ela 
mesma en Cartelle, os asisten
tes foron informados de que hai 
unha Xestora que está integra
da por cinco persoas. Non acei
ta ron a participación doutras 
nen o control público.• 

Etnpresarios pródigos 
ou salllbesugas? 

MANuELCAO 

A primeiros de Agosto celebráronse en Santiago diversos actos 
para honrará chamada Galiza do exterior. Palas mesmas datas 
houbo unha xuntanza dun grupo de autodenominados empresá
rios de orixe galega que operarian neutros mercados e socieda
des que, ao parecer, van constituirse nun "lobby" empresarial 
galega que actuaria a escala mundial. Duas causas resaltaron 
nesta reunión: a) A posta en cena, realizada por profisionais de 
ií!laxe e propaganda, foi importante e, polo que se coñece, as 
viandas eran de excelente calidade, e b) As ideas básicas que 
transcenderon parecían condensarse nesta negación: "Xa non é 
hora da gaita e da pandeireta''. (Será entón de "la torería y la to
nadilla"?). Sen dúbida, os comensais esquecendo aquilo de "é 
de ben nacidos ser agradecidos" insultaron gravemente ao anfi
trión, o actual Presidente da Xunta don Manuel Fraga, probo de
fensor dos gaiteiros, debido, probabelmente, á inxestión duns 
caldos galegas cada vez de maior calidade. A profundidade dos 
feítos e dos argumentos non merecía comentário, mais, ao tra
tarse de tráfico con diñeiro público, escaso e con posibilidade de 
usos alternativos, algo haberá que dicer. 

A misión e incentivos do empresário nun sistema capitalista son 
coñecidos, en xeral, mais, de todas formas, existen vários tipos 
de empresários e diversos tipos de capitalismos e entón hai 
q~e reflexionar. Polo que se coñece atá agora, o empresário de 
onxe galega trata de esquecer de imediato as suas orixes, a 
sua língua qu~ ,nen sequer é transmitida aos seus fillos , que
dando as relac1ons coa sua terra e compatriotas reducidas a vi
sitas esporádicas similares ás realizadas polos turistas de cal
quer outro país. Dicia o escritor cubano Miguel Barnet que os 
galegas eran os primeiros en integrarse na sociedade cubana, 
relacionándose mesmo cos negros. lso non ocorria por ser o 
galega un indivíduo especialmente solidário senón polo desexo 
de integrarse na nova sociedade e asumir rapidamente os seus 
costumes e forma de ser, abandonando axiña o seu pasado ga
lega. Nada raro é o famoso auto-ódio de moitos galegas da Ga
liza. Se o empresário ten algunha pátria para o de orixe galega 
a pátria será calquera menos a galega. Isa é así, desgraciada
mente, e convén non esquecelo para non encetar construcións 
sobre areas movedizas. 

Por outra banda, as actividades nas que están especializados 
os empresários de orixe galega son de moi diversos tipos, al 
gunhas bastante escuras. En todo caso, non se trata de empre
sas de alta tecnoloxia que pudesen dar un pulo definitivo á cria
ción de riqueza e tecido industrial para Galiza, polo que, de tra
tarse de captar capital estranxeiro mellar dirixirse cara outra par
te, máis próxima ou arreciada, pero de eficácia produtiva e ino
vadora probada. Montaxes como a de FEGAEX só revelan que 
a elite que nos domina segue estragando os nosos recursos con 
grupos alleos en lugar de apoiar e defender ao pouco empresa
riado galega da Galiza que nos queda, que é o único, non o es
quezamos, que traballa, fai e fará algo poi a nosa terra. • 

En Venezuela, Fraga reuniuse con membros do lobby empresarial. 

-----------------'Montaxes como a da FEGAEX só 
revelan que a elite que nos domina 
segue estragando os nosos recursos 

con grupos alleos'. 



A NOVA ORDE MUNDIAL 

Axentes do FBI traNsladan supostas probas contra os diplomáticos sudaneses. 

O governo americano acusa de terrorismo a funcionários africanos 

Os EE UU planeaban desde habia 
meses comprometer ao. Sudán 
• FERNANDO CARBALLA 

A raíz do atentado de 
Xuño en Nova York contra 
o emblemático edifício do 
World Trade Center, as 
autoridades norte
americanas iniciaron 
movimentos para 

' comprometer na 
responsabilidade da 
matanza a vários países 
estranxeiros, sempre na 
liña do compló 
internacional contra o seu 
país. Sudán está agora no 
ponto de mira, como xa se 
anunciaba hai meses, logo 
de de non alinearse contra 
o Iraq na Guerra do Golfo. 

Cuns meios de comunicación 
doados de convencer sobre un
ha suposta conspiración islámi
ca, a investigación deu cabo 
coa acusación, contra vários di
plomatas sudaneses acredita
dos na sede das Nacións Uni
das, de teren participado de ma
neira indirecta no intento de co
locación de explosivos no cuar
tel xeneral do FBI en Nova 
York, nos túneis que unen esta 
cidade con Nova Jersey e final
mente responsabilizalos da 
bomba que explotou nas Torres 
Xémeas. 

Consecuentemente, o Governo 
federal estadounidense decre
tou que o governo de Khartum 
era reo de "Terrorismo interna
cional", e colocou na sua lista 
de países estigmatizados ao 
Sudán. lsto implica a redución 
ao mínimo das relacións entre 
os dous países, coa expulsión 
de parte da legación diplomática 
e presumibelmente unha forte 
presión sobre as Nacións Uni
das para retirarlle a acreditación 
aos representantes sudaneses 
na sede da Asemblea Xeral. 

País marcado 
En Novembro de 1992, e no 

curso dun ciclo de conferéncias 
do IGADI celebrado en Vigo, un 
alto cargo do Servizo exterior 
español, Jorge Dezcallar, Direc
tor Xeral para África e Oriente 
Médio, acusou veladamente ao 
Sudán de estar intervindo nos 
asuntos internos dos seus vici-· 
ños Exipto, Alxéria e Tunícia. 
Con cautelosa linguaxe diplo
mática, Dezcallar desvelou aos 
asistentes a existéncia, desde 
Abril daquel ano, dunha Confe
réncia Islámica Árabe que daba 
lugar a, unha Organización Po
p u lar Arabe-islámica; dunha 
Conferéncia de Estudantes islá
micos, dun Centro Islámico-afri
cano e dun Comité de Solidarie
dade con Bósnia. E textualmen
te declarou: "o que estamos ob
servando é que o Sudán estase 
convertendo nunha plataforma 
que pretende dotar a este movi
mento até agora disperso, inco
nexo, dunha dirección e estraté
xia comuns ao servizo dunha 
mensaxe radical. E isto certa
mente é preocupante( ... )". 

Non é verosímil que os Asuntos 
exteriores españois opinasen 
por conta própria nunha cues
tión tan delicada. Máis ben o 
probábel é que a política inter
nacional de Ocidente, unha vez 
destruído o "potencial subversi
vo" do Iraq na Guerra do Golfo e 
neutralizadas, nun complicado 
xogo de alianzas, as ínfulas sí
rias e iranianas, teña dirixido o 
seu ponto de mira cara un país 

Un alto funcionário 
españolacusou 
veladamente ao 
Sudán de intervir 
nos asuntos 
internos dos seus 
viciños. 

africano que representa o límite 
de expansión do Islam como re
lixión e modo de vida, tarnpo
nando a sua extensión á Africa 
sul-ecuatorial. 

O cruel xogo xeopol ítico canta 
coa participación involuntária do 
própio governo sudanés, envol
to como se sabe nunha brutal 
guerra que desde 1983 opón á 
elite árabe do Norte contra as 
forzas dirixidas polo Movimen
to/Exército Popular de Libera
ción do Sudán. Desde meados 
de Xullo, o réxime de al Bachir, 
o presidente que governa o país 
desde 1989, desencadeou unha 
ofensiva político-militar para cor
tar as rotas de subministro dos 
rebeldes desde Uganda, des
prazando a vários centos de mi
les de refuxiados. 

Sudán toi declarado, en Setem
bro de 1990, "país non coope
rante" polo Fundo Monetário In
ternacional, paso prévio á sua 
expulsión desa institución inter
nacional. A maiores, o apoio do 
governo de Khartum ao Iraq na 
Guerra do Golfo, tivo un custo 
económico avaliado en perta de 
400 millóns de dólares, o 4% do 
PNB. Os 35.000 emigrantes su
daneses só en Kuwait e Iraq 
deixaron de ser a importante 
fonte de divisas para un país 
envolto nunha profunda crise 
económica. Tamén tivo como 
consecuéncia o endurecimento 
das discusións cos países doan
tes en torno· á axuda de emer
xéncia precisa a_ caus~ dunha 
sequía ainda máis dramática 
que a de 1984-85. 

O isolamento internacional que 
vai conseguir a demonización 
por parte dos Estados Unidos, a 
guerra civil recrudecida, sen ne
gociacións á vista coa oposición 
no Norte e cos rebeldes no Sul, 
a grave situación económica e a 
fame case crónica en moitas zo
nas do imenso país, farán conti
nuar a Sudán no pelotón dos 
países menos desenvolvidos e 
qun futuro máis precário nunha 
Africa atribulada.+ 

As tebras do ano 2000 
Nas vésperas do ano 2000 a realidade da Europa 
industrializada non garda moita semellanza co que predecían os 
futuristas dos anos 70. Peter Hall ven de publicar unha edición 
comentada do que adianfa.ban para o fin de século vários 
autores europeus no ano 76. "Os feítos sobre o emprego 
europeu son descorazonadores -di Martín Woollacott nunha 
crítica do libro de Hall publicada no Tm: GuARDIAN de 
Manchester de 22 de Agosto. Para o ano, teremos arredor de 
19 millóns de parados na CE e un cincuenta por cento deles 
serán desempregados sen opción razoábel de emprego. Para o 
ano 2000 serán precisos dez millóns de novas empregos se 
queremos mantero nível de paro por baixo do sete por cento. 
No ano 201 O, a só dezasete anos vista, comprirán 25 millóns de 
pastos de traballo para atender o aumento da povoación laboral 
que será do 15 por cento. Pero asi que suben estas cifras, a 
patronal está empeñada en recortar emprego e en precarizar ao 
máximo o traballo. Os governos, pola sua banda, non só están a 
reducir emprego senón que recortan os subsídios . Estes feítos 
son os que crebaron os acordes cambiários e descarrilaron 
Maastricht. ( ... ) Todo isto obríganos á reconsideración do libre 
comércio ainda que a tendéncia a volveren ao proteccionismo e 
a lanzar políticas de recuperación non van mellorar o 
panorama". 

O estilo Falagán cunde no PP 
Despois da agresión impune a unha deputada do PSOE no 
Parlamento, perpetrada pota militante do PP Karina Falagán, 
repetidamente fotografada do brazo de Fraga lribarne, outros 
membros sobranceiros do Partido Popular anímanse a praticar 
o insulto. O ex-alcalde da Pobra, Segundo Durán Casais, 
diríxese a Xesús Rábade Paredes no número de 19 de Agosto 
de EL CoRREo GAUEGO nos seguintes termos : "De seguro 
Xesús Rábade pertence a ese grupo de persoas que ben 
poderiamos calificar de resentidos sociais , defensores a 
ultranza agora (sic) da nasa língua cando noutros tempos e 
circunstáncias criticaban aos que sen coñecer outro 
empregabámolo e seguimos a empregalo". O artigo de Durán 
Casais, escrito en castellano, di noutro parágrafo: "Son tillo 
lídimo de pai e nai e descoñezo, polos motivos xa expostos, se 
o comentarista se atopa nas mesmas circunstáncias. ( ... ) Eu 
son dono dos meus casais, ben certo é, e baséome en que coa 
letra c qomeza a denominación dos órgaos que definen ao 
varón. E dono Xesús Rábade dos seus? Como non llo sei, fi co 
na ignoráncia". 

O prestíxio devaluado 
de Maastricht 

PANCHO 

"O alcance da recesión é o que máis preocupa hoxe a todos os 
govemos da CE", escrebe Alain Vernholes no LE MONDE de 13 
de Agosto. "A recesión é a cada maior en Europa (agás no caso 
dos británicos) no entanto Norteamérica avanza cara a 
estabilización. A recesión erncarnízase sobre todo con 
Alemaña, Franza e España. O produto nacional bruto dos 12 
baixará alomenos meio ponto no exercício, un descenso que 
non se coñecia desde hai anos. Se non se toman solucións, os 
riscos para o emprego son evidentes. É ben significativo que a 
Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento 
Económico (OCDE) estea a chamar a atención sobre este 
ponto, cando o quemáis lle adoita preocuparé manteras 
cotizacións e o equilíbrio orzamentário". 

Vernholes di que outro risco no horizonte traerá de cabeza aos 
governantes da CE: "O de que a cidadania identifique 
Maastricht coa recesión, coa perda de soberania eco paro".+ 
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Algunhas 
piscinas 
colectivas 
non garanten 
a seguridade 
para o 
usuário. 

Os hosteleiros peden un trato diferente para as suas instalacións 

As inspeccións sanitárias descobren 
as deficiéncias das piscinas 
•A. ESTÉVEZ 

As inspeccións de 
Sanidade ás piscinas 
colectivas sucedéronse 
desde o pasado oito de 
Xullo, cando un rapaz 
morria nunhas 
instalacións de Nigrán. 
Este accidente, e outros 
que o antecederon, deixan 
ao descoberto certa 
inseguridade nas piscinas 
que en moitos casos 
incumpren moitas das 
normas que regulan o seu 
funcionamento. A princípio 
deste verán, poucas 
piscinas cumprian todas 
as normas sanitárias que 
estabelece o decreto da 
Xunta do ano 1989. 

Os accidentes máis frecuentes 
nas piscinas son evitábeis xa 
que son produto da utilización 
de sistemas desfasados, non re
novados debido ao gasto que 
supoñen e á neglixéncia das 
inspeccións sanitárias. A utiliza
ción indiscriminada de cloro pa
ra a depuración ou a deficiente 
colocación de reixas nos sumi
doiros, ou o funcionamento dos 
depuradores no horário do pú
blico poden causar vítimas mor
tais como nos casos de Manza
neda ou Os Abetos en Nigrán. 

"Nos Abetos só habia unha reixa 
grande que coa depuración pro
voca moita forza e absorbe o que 
haxa na superfície. A solución es
tá en colocar seis reixiñas máis 
pequenas. Xa no ano anterior, un 
rapaz quedara prendido na mes
ma piscina, tendo máis sorte que 
neste último caso". Esta é a opi
nión dun vixiante que traballa 
nunha piscina do Val Miñor, ta
mén pechada temporalmente . 
Nesta zona só permanecen pe
chadas duas piscinas das cua
renta e cinco que foron sanciona
das tras o accidente dos Abetos. 

Neste momento, as inspeccións 
de Sanidade volvéronse máis 
estrictas. "Co accidente de Ca-

beza de Manzaneda, a Xunta xa 
empezou a presionar pero as 
piscinas seguiron a funcionar 
sen cámbios . Agora coa marte 
do rapaz nos Abetos, péchanse 
as piscinas que non cumpren as 
normas, incluso as das urbani
zacións de máis de vinte viven
cias". A piscina na que traballa 
este vixiante estivo uns dias pe
chada e, agora ten un prazo de 
un ano para efectuar as refor
mas mínimas que lle fan falta 
para estaren dentro da norma. 

A auséncia de socorristas 

Nestes momentos son ao redor 
de vinte as piscinas pechadas 
por Sanidade en toda Galiza, 
cun reparto máis ou menos equi
tativo por províncias."O que 
acontece é que cada dia poden 
ir abrindo unha ou duas depen
dendo de se van facendo as re
formas que se lle requiren", di 
unha responsábel da Subdirec
ción Xeral de Protección da Saú
de da Consellaria de Sanidade. 

Algunhas piscinas só necesitan 
instalar duchas ou se lle retiran 
trampolins perigosos , pero o 
problema máis frecuente e, á 
vez, máis grave é a auséncia de 
socorristas en piscinas colecti
vas, segundo a Consellaria de 
Sanidade. Ademais de ser abri
gado, a maioria dos accidentes 
evitaríanse coa presenza dun vi
xiante permanente. 

Apesar das inspeccións que a 
Xunta leva a cabo, segue ha
bendo piscinas en deplorábeis 

O problema máis 
frecuente e, á vez, 
máis grave é 
a auséncia de 
socorristas. 

condicións. A organización Gali
za Nova ven de denunciar a si
tuación das instalacións munici
pais en Lalin onde a irregulari
dade vai desde os horários de 
funcionamento até a hixiene. 
Debido á suxedade, Sanidade 
impedíalle abrir a princípios des
ta tempada pero tras a sua 
abertura, o descoido é total. 

"Ademais do problema de que 
non abren a piscina se non vai 
bon dia, hai outros máis graves 
xa que até este ano, no que lle 
abrigaron a pór unha máquina, 
botaban o cloro a olio ", sinala 
Paco Vilariño, de Galiza Nova. 
Tamén salienta o feito de as ins
talacións teren xa moitos anos. 

A queixa dos hosteleiros 

Nunha xuntanza en Vigo, os hos
teleiros galegos, presididos por 
Ovídio Fernández Ojea, decidi
ron pedir á Xunta máis flexibilida
de nas normas santtárias para as 
piscinas públicas. A reclamación, 
ainda que elaborada en xeral, 
está referida principalmente ás 
instalacións dos hoteis. 

Manuel Granxeiro, empresário 
de hostelaria e presidente do ra
mo en Lugo, opina que non se 
pode aplicar a lei igual para to
dos. "Non é o mesmo unha pis
cina municipal que unha piscina 
de hotel; como non é o mesmo 
unha piscina dun hotel de catro 
estrelas ca de un máis pequeno: 
exixen diferentes normas sanita
rias. Un pequeno hotel non po
de pagar a un socorrista perma
nente para unha piscina onde 
se bañan quince persoas." 

Respeito a estes pedimentos 
dos hosteleiros de equiparar as 
normas sanitárias das piscinas 
públicas ás que se exixen ás 
privadas, a Xunta pensa escoi
tar as suas propostas. "Negocia
rase sempre que non haxa peri
go para a saúde pública nas 
suas reclamacións", di unha res
ponsábel na Consellaria de Sa
n id ade. De todos os xeitos, o 
alarmismo dos empresários de 
hostelaria pode levar a engano 
xa que só receben avisos das 
inspeccións, non peches.• 
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AMÉRICA EN CRISE 

Xosé Carlos 
Fernández-Cid 

Paris é un crego 
galega que viveu 

seis anos en 
Manágua 

implicado na loita 
da lgrexa dos 

Pobres contra o 
cerco 

norteamericano e 
a guerra 

mercenária. Hoxe 
vive no Salvador 
a experiéncia do 
proceso de paz 
máis orixinal da 

América latina. O 
enfrentamento 

entre recontras e 
recompas 

surprendeuno de 
viaxe por Galiza. 

Xosé Carlos Fernández-Cid, 
crego en San Salvador 
'A xerarquia de Manágua non me recoñeceu 
por a miña arde ter criticado o apoio que lle daban aos contras 
• G. LUCA DE TENA 

Que causas ten a crise de Nica
rágua? 

Ainda que xa teño nacionalidade 
nicaraguana estou abrigado a 
compartir o meu amor entre o 
Salvador e Nicarágua. E dividindo 
afectos coido que é máis doada a 
solución socio-económica do Sal
vador. Non son economista pero 
entendo que a idiosincrásia dos 
dous paises existe. Hai trinta 
anos un amigo salvadoreño díxo
me: "Para que te fagas unha idea, 
os salvadoreños son os cataláns 
de Centroamérica e os nicaragua
nos os andaluces". Algo disto hai, 

ainda que no Salvador haxa ben 
de xente leda e despreocupada 
coma a de Nicarágua. Un exem
plo: despois de doce anos de 
guerra no Salvador, levamos 
dous anos sen un tiro. Por certo 
que o alto o fago foi o 
máis exemplar do sécu-
1 o, se o comparamos 
con Bosnia, Xeorxia, 
Angola etc. Durante os 

mentres Nicarágua só chega a 
35. Pero en Nicarágua non dan 
mellorado. Certamente estabiliza
ron o córdoba que no 86 tiña un 
55.000 por cento de inflación. Pe
ro teñen un problema central de 

Con Reagan sen deixalo 

estruturas agravado polo estrago 
que causaron os norteamericanos 
nos partos, hospitais etc. Xa vi
mos como ficou en nada a sen
téncia do Tribunal da Haia que 
abrigaba aos norteamericanos a 

!les pagar 17.000 mi
llóns de dólares. 

Como debe interpre
tar a guerra de reféns 
entre sandinistas e re
contras dentro desa 
crise? 

anos da guerra, os sal
vadoreños non deixaron 
de faceren empresas e 
asi que rematou a gue
rra fixeron un grande 
esforzo por mellorar. 
Salvador ten 250 habi
tantes por quilómetro 

respirar e a contra queimando 
escalas a obra do sandinismo foi 

Na raiz hai un problema 
estrutu ral e socio-eco
nómico moi grave. Moi
ta xente non compren-esmorecendo. 

·Durante os anos da 
guerra, os 
salvadoreños non 
deixaron de facer 
empresas e asi que 
rematou a guerra 
esforzáronse por 
mellorar. 

de que coexistan os revueltos, 
que son ex contras e ex campas. 
Hai tres anos enfrentábanse a ti 
ros e hoxe reivindican xuntos te
rra e traballo. Coido que o proble
ma é máis económico ca político, 
por moito que haxa enfrontamen
tos políticos e personalistas. Cris
tiani , que é un home de direitas 
ainda que represente a cara boni
ta de Arena, recoñeceu que a 
guerra salvadoreña tiña causas 
socio-económicas claras , e non 
só idolóxicas. O mesmo pasa en 
Nicarágua. Están a darlle razón 
post-mortem ao marxismo: a in 
fra-estructura governa á super
estructura. 

Despois das eleicións, esvaise 
a rede de solidariedade coa re
volución sandinista e unha par
te da esquerda expresa a sua 
·decepción. No internacionalis
mo nunca antes se responsabi
lizara a un país colonizado por 
un resultado eleitoral. 

Coido que fallaron eles e nós. To
das. Foi certa a malversación da 
axuda solidária. En toda parte hai 
xente aproveitada e arribista e a 
Fronte Sandinista non ia ser unha 
excepción. A famosa piñata, pala 
que alguns cargos públicos se 
vencieron a si mesmos por cifras 
simbólicas casas e empresas que 
administraran durante a década 
sandinista, fo i certa. 

Norteamérica 
queima escolas 

Pero a própria corrupción e as 
dificuldades para auto-organi
zarse son tamén consecuén
cias do atraso. Sobretodo na 
Europa, a esquerda idealizou 
un povo que derrocou a Somo
za. O voto á UNO interpretouse 
coma unha traición. No resumo 
hai un pesimismo moi reaccio
nário que vai contra os nicara
guanos, e non contra os euro
peus decepcionados. 

lso é certo. A revolución sandinis
ta fíxose con pouca xente. Non 
houbo organización de masas co
ma no Salvador. Unha nicaragua
na comentábamo no Salvador: se 
comparamos o movimento dos 
mestres no Salvador, que tiña 
trinta anos de tradición, co de Ni
carágua, no que todos eran so
mocistas, xa ternos unha idea. 
Outro tanto pasou cos sindicatos 
e organizacións populares. O 
sandinismo tiña xente moi boa, 
pero foi máis minoritário do que 
parecia. O que pasa é que na in
surreción participou todo o mun
do. A revolución aconteceu antes . 
do que se esperaba, con poucas 
organizacións con experiéncia 
ainda que hai que dicer que fixe
ron de abando: a reforma agrária, 
na educación, a sanidade. Foi un 
exemplo en todo o mundo pero 
con Reagan sen deixalos respirar 
e a contra queimando escalas to
do foi esmorecendo. 

Europ, 
nicara 
dade e 
tres o: 
ter rec 
diciór 
base e 

Paso u 
a Con 
tética < 

sas é 
ano de 
sandin 
como : 
cais pE 
ros de 
!los. E1 
pesar 1 

tica e 
se per 
tante ~ 
con 3E 
Godoy 
están 1 
da. Es 
estalini 
a Marx 
sen za 
ªº soc 
capitali 

Cal é 
sandir 

Están 
nun pa 
gresar 
lista. A 
que o 
nun pé 
máis r 
con ser 
que se 
catro < 
Están 
rra po, 
proletá 

Como 
salva< 
mício~ 

Todos 
centro
maiori< 

r----

A ca 
que • 
para 
mo, 
rio p 
tinoa 
cultu 

Fóra 
nas e 
gresi 
men1 
que t 
rame 
e me 
tagór 
un ha 
dad e 
salva 
cos, 
cens1 
tenár 
bel: ti 
vidac 
caes 
enori 
estat 
viña 
mino1 
so a! 
a lat( 
ñéce 
o pre~ 
nentE 
tes in 
(aind 
a La: 
cié ni 



da 

~n 

~r 

que 
a 
r 

re/tos, 
mpas. 
e a ti
:os te
>roble
Jlítico, 
amen
. Cris
ireitas 
t boni
que a 
a usas 
e non 
tsa en 
razón 
: a in
;uper-

•vaise 
oa re
a par
a sua 
nalis-
1sabi
lo por 

>S . To
ión da 
rte hai 
ta e a 
r unha 
i , pola 
os se 
cifras 

1s que 
écada 

le as 
rgani
cuén
do na 
:1lizou 
iomo
!touse 
1sumo 
accio-
1ícara-
euro-

1dinis
! . Non 
asco
ragua
~or: se 
o dos 
e tiña 
de Ni-
3.n so-
idea. 

licatos 
es. O 
,¡boa, 
lo que 
na in-

1 mun-
antes . 

1oucas 
iéncia 
e fixe
grária, 
Foi un 
) pero 
~spirar 
las to-

GALIZA E MUNDO Nº584-26DE~:gs~~~~~ 13 
---------------1---------'-----------

Europa celebraba a revolución 
nicaraguana pola espontanei
dade e o asamblearismo, men
tres os nicaraguanos poderian 
ter recibido moito máis da tra
dición das organizacións de 
base europeas. 

Pasou moitas veces. Lembremos 
a Comuna de Paris. A beleza es
tética das concentracións de ma
sas é indescriptíbel. O mesmo 
ano de perderen as eleccións os 
sandinistas, o 19 de Xullo chovia 
como só chove nos paises tropi
cais pero habia centos de millei
ros de persoas con nenos e ve
llos. Eu nunca vin tanta xente. A 
pesar da decepción, a parte poé
tica e estética da revolución non 
se perde. O partido máis impor
tante segue a ser o Sandinista, 
con 36 deputados. A seguir está 
Godoy con 12. O de que na UNO 
están todos xuntos é unha parva
da. Esa sigla xunta a fascistas e 
estalinistas. Estes últimos citaban 
a Marx para explicaren a sua pre
senza na UNO: "para chegarmos 
ao socialismo hai que pasar polo 
capitalismo". 

Cal é a posición política dos 
sandinistas? 

Están dispostos a se converter 
nun partido social-demócrata e in
gresaren na internacional socia
lista. A dirección está dacordo en 
que o movemento se converta 
nun partido deste perfil cun aza 
máis progresista e outra máis 
conservadora. Moitos predeciron 
que se dividirian pero despois de 
catro anos non hai tal escisión . 
Están os terceidstas, os da gue
rra popular prolongada e a liña 
proletária. 

Como ve a posición da Fronte 
salvadoreña de cara aos co
micios? 

Todos pensan que de se unir o 
centro-esquerda seria posíbel ter 
maioria na Asemblea, ainda que 

En Nicarágua danlle 
a razón post-mot1em 
ao marxismo: 
a intra-estrutura 
governa á 
su per-estrutu ra. 

se perdese a presidéncia. Moitos 
consideran que seria interesante 
a releición de Cristiani, que logrou 
un prestíxio enorme nestes dous 
anos. Fixo cousas que parecían 
imposíbeis, como manexar os mi
litares e arredalos do poder. 

Unha paz de milagre 

Que estabilidade lle dá ao acor
do de paz? Como poderán con
vivir dentro da policia un ex
guerrilleiro do FMLN e un co
mando dos batallóns da morte? 

Para explícalo, eu empregaria un 
termo teolóxico pero tamén má
xico: é un milagre. Eu cheguei 
destinado a San Salvador o dia 
que se formalizaba o primeiro 
acordo, na véspera do aniversá
rio da matanza dos xesuitas, o 
15 de Novembro. E práticamente 
desde primeiro de Xaneiro do 92 
non houbo guerra nen tiros. Ain
da que para min o máxico é que 
o FMLN celebrou a festa a unha 
carreira da festa de Arena. Foi 
coma nunha novela de García 
Márquez . De súpeto apareceu 
na porta da catedral unha pan
carta xigantesca da Fronte. Pa
recia imposíbel que puidesen 
preparar aquilo na clandestinida
de, sen espazo nen meios. As 

doce do dia habia misas convo
cadas en todo o país e como é a 
hora do xantar pensamos que 
non haberia ninguén. Na miña 
parroquia só as peticións dura
ron hora e meia. F'oi un xeito de 
psicanálise colectiva: uns pedi
ron perdon públicamente outros 
acusáronse de ter matado. Coido 
que algo especial pasou. Tamén 
houbo un aumento espectacular 
da delincuéncia. Desapareceron 
dous carpos de seguridade: a 
Garda Nacional e a Policía da 
Facenda. Só queda a Policia Na
cional mentres se fai a nova Poli
cía Nacional Civil. A povoación 
sae da guerra e non hai traballo. 
A este milagre eu doulle unha 
explicación: que tanto o pavo de 
Nicarágua coma o do Salvador 
son moi relixiosos . Decátome 
disto ao vir de volta porque aqui 
non queda case relixiosidade. 
Apesar da secularización que 
traen duas revolucións, seguen a 
ser moi relixiosos. 

Pero en toda América a relixión 
mantén a sua vitalidade nas so
ciedades económicamente atra
sadas. 

Non é tan certo isa. Por exem
plo, a vixéncia da Teoloxia da Li
beración é auténtica. Non son 
sementes os máis preparados , 
con capacidade para faceren un
ha análise , senón a xente do co
mun que leva moito anos con
vencida de que fe non é unha 
droga para non loitar senón unha 
enerxia para cambiar o mundo. 
Coido que se trivializa moito so
bre a teoloxia da liberación que 
probabelmente é o feito máis ori
xinal de todo este século con re
percusión en América, Africa e 
Asia. Hai un feito teolóxico cha
mado kairós, que significa tempo 
cualitativo non cronolóxico . O 
primeiro foi en Suláfrica e des
pois houbo outros en 
América. Despois hou
bo outro en Londres 
con participación de te-

¡------------------------------------------------------------------------~' 
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10 92 trouxo o aceleramento 
da conciéncia indíxena' 
A campaña do V Centenário, 
que o governo do PSOE traza 
para reivindicar o colonialis
mo, produce un efeíto contrá
rio porque acorda en toda La
tinoamérica a conciéncia das 
culturas próprias. 

Fóra de pequenas minorías dig
nas de admiración os máis pro
gresistas parecéronos completa
mente conservadores. A idea 
que teño é que o 92 foi de acele
ramento total do mundo indíxena 
e mestizo. Desde Canadá á Pa
tagónia a xente acordou. Non foi 
unha sorpresa. Na nasa comuni
dade hai un nicaraguano, catro 
salvadoreños, catro guatemalte
cos, un hondureño e un costarri
cense, que viviron o ano do cen
tenário cunha intensidade incrí
bel: fixeron obras de teatro, acti
vidades, de todo. Foi coma se 
caese unha pena, cunha forza 
enorme e precipitase algo que 
estaba en marcha. Todo o que 
viña de España fóra do desas 
minorias que dixen antes, inclu
so as mái progresistas, soaban 
a latón. Como doutra parte co
ñécese ben toda a história da 
opresión dos indíxenas no conti
nente, coas testemuñas de Mon- , 
tesinas, Córdoba e Las Casas 
(ainda que lle tiremos a metade 
a Las Casas), a toma de con
ciéncia foi total. Agás a dos 

americanos que son descenden
tes dos españois e non teñen 
rastro de indíxenas , que canta
ron as glorias de España. Eses 
son españois de América que 
como descendentes dos que 
oprimiron aos indíxenas teñen 
moitas máis razóns para defen
der ao colonialismo. Foi suma
mente importante a concesión 
do Nobel para Rigoberta Men
chu . Pero a denúncia do colonia
lismo español e o recoñecemen
to da identidade e a cultura pro
prias é un proceso que xa non 
se pode deter. 

Rigoberta Menchu di que as 
iniciativas do Norte para salvar 
ao Sul nunca deixaron de se
ren intentos de apropriación, 
sen admitiren nunca que o Sul 
ten o seu espazo próprio. 

Que pasou na India, na China e 
no Xapón? O Xapón tiña un mi
llón de cristianos a comezos do 
XVI l. Pu ido ser a Filipinas de 
Oriente. E que ficou en América 
onde o xenocídio foi terríbel? 
Paises inteiros quedaron despo
voados. E despois está o xeno
cídio cultural. España non pode 
vir agora dicindo que respeitou 
porque o que fixo foi unha mesti
zaxe na que impuxo a sua cultu
ra. O caso de Guatemala é apar
te porque o setenta por cento da 

povoación é indíxena, 
con língua de seu e os 
seus próprios apelidos, 
igual que na China. 

Nos últimos anos Es
paña aparece en Amé
rica Latina como espe
cialista na construción 
de cárceres e exporta
dor de armas. 

Ao volver a España sur
prendeume o desprestí
xio do PSOE e de Feli
pe González. En Améri
ca non é asi, talvez por
que non hai moita infor
mación ou porque non 
se lle dá tanta importán
cia a que un país bus
que cartos por eses pro
cede me n tos para as 
eleicións. O certo é que 
ten prestíxio abondo. ·O 
do comércio das armas 
non é ben coñec ido, 
igual que non se identifi
ca a Suíza con esta cla
se de exportación e to
do América tena coma 
emblema de paz e de
mocrácia. Pero hai só 
25 anos negáballe o di
reito a voto á muller e 
hoxe ten trescentos ob
xectores de conciéncia 
na cadea.+ 

1 
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A denúncia do 
colonialismo 
español en América 
é un proceso que 
xa non se pode 
deter. 

ólogos de Suláfrica, Namíbia, 
Guatemala, Nicarágua, .Salvador, 
Filipinas e Core;;i. Por que estes 
paises? Porque nese momento 
tiñan enfrontamentos civis nos 
que habia cristianos nunha beira 
e na outra. lsto é importante ho
xe. Non podo prever o que pasa
rá nunha situación social distinta 
con consumismo etc. 

Relixiosidade e revolución 

O desenvolvimento político cria 
contradicións coa fe. 

lso é algo que os europeus non 
comprenden ben de Centroamé
rica. Eu coido que a maior con
tradición que pode haber dase 
entre fe e consumismo . Co de
senvolvemento político dá nunha 
contradicción secundária. Alome
nos en Centroamérica. Non falo 
da Arxentina e Peru. Coido que 
moitos españois que foron a Sal
vador e Nicarágua non o com
prendian de todo. A relixiosidade 
de Nicarágua mantívose con toda 
a sua revolución en marcha; tal 
vez no Salvador un algo menos, 
pero tamén. Cecais sexa un mo-

mento difícil para facermos previ
sións. Para dicilo máis claramen
te: eu, a verdade, nunca fun par
tidário da relixiosidade popular; 
pero cando cheguei a Nicarágua 
tiven que facer mil cousas de reli
xiosidade popular porque é parte 
da inculturación da fe. O que 
máis me surprendeu é que os te
ólogos da liberación (Gustavo 
Gutiérrez, Leonardo Boff, John 
Sobrino, Segundo Galilea) dá
banlle unha importáncia enorme. 
Para os teólogos europeus unha 
cousa é fe e outra relixión. 

Quedan ainda as contradic
cións desa relixiosidade de ba
se coa xerarquia, 

Non me importa dicer isto: eu sín
tome moi ben no Salvador e mal 
en Nicarágua. En Nicarágua des
de hai seis anos estaba case ile
gal. A xerarquia de Manágua non 
me recoñeceu por ser dominico e 
por ter esta orde criticado o apoio 
que lle daban aos contras. Asi 
que tiña que facer méritos e tivé
ronme sen licéncias seis anos. 
No Salvador síntome moi ben 
porque teño dous bispos cos que 
podo discutir calquera tema. As 
situacións son ben distintas. Eu 
penso que Nicarágua podemos 
seguir tendo forza. Hai unha igre
xa paralela, ainda que as diferén
cias non son de arde teolóxica 
senon polítiva. Monseñor Obando 
e Bravo, con todos os respeitos, é 
un home que ·vibra políticamente 
e que ten cualidade políticas 
enormes, ao meu ver máis que 
pastorais e en moitas ocasións in
terveu a prol dos sandinistas. Pe
ro neste momento, está totalmen
te decantado por Godoy e a Uno. 
A definición partidista é total. . As 
Comunidades Eclesiais de Base 
(CES), que son legais en toda La
tinoamérica, en Nicarágua son 
ilegais.+ 

Fotografias: ANXO IGLESIAS 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Lévame mellor o 
metro ou o autobus 
ao Xacobeo? 

· Despois de moito 
choutar polos 
recantos da pantalla 
de televisión, o 
Pelegrín é máis 
coñecido ca 
Kasandra, pero non 
lle saben o domicílio. 
Hai quen pensa que 
é o nome do 
Disneywcrld español 
ou un festival de 
Rock na Casa de 
Campo de Madrid, 
como descobre a 
diário o teléfono 902 
do Ano Santo. O 
Arcebispo Xelmírez 
levara o nome do 
país a todo o mundo, 
e non tiña cartos 
para propaganda. 

• • • • • 

Pero se vai en en 
bicicleta, só pode 

• Camiseta 800 pta 
: Sudadeira 1.500 pta 
• (Máis gastos de envio) 

• • • • • •• 
• 

GONZALO 

Foto de família 
O pasado 31 de Xullo o xornal 
"La Voz de Galicia" obsequiába
nos cunha foto de família. Nela 
~íase a Miguel 
Angel Martínez, 
presidente da 
Asemblea Par- Resulta 
lamentária do 
Consello de Eu- curioso ver a 
ropa, Salvador Antón 
Fernández Mo-
reda, presidente Santamarina 
da Deputación avalisando 
da Coruña, Xo
án Piñeiro Per
muy, Consellei
ro de Educación 
e Antón Santa
marina, director 
do Instituto da 
Língua Galega. 

O motivo da 
xuntanza era a 
apresentación 

coasua 
presenza a 
estes 
probados 
'defensores' 
do galego. 

do libro "Nivel soleira para a lin
gua galega", publicado co teóri
co obxectivo de potenciar o noso 
idioma na tan de moda Europa. 

Resulta curioso ver a Antón 
Santamarina avalisando coa 
sua presenza a estes probados 
"defensores" do galego e, á vez, 
calar coma un morto diante de 
feitos consumados como a eli
minación da licenciatura en Filo
loxia galega -da Universidade da 
Coruña, o desprezo ao galega 
na Deputación desta província 
ou o labor trapalleiro da Xunta 
de Galiza, agora que se cum
pren os dez anos da Lei de Nor
malización Lingüística. 

Calquer día destes o señor San
tamarina será obsequiado cun
ha nova medalla Castelao. A ver 
se non lle pesa ao pescozo. + 

FERNANDO PEDREIRA 
(0LEIROS) 

Homosexualidade 
oculta 
Son homesexual e teño dezano
ve anos. No meu entorno de 

Pedimentos a: 

NON TEN RELACIÓN 
XosÉ Cm CABIDO 

Renault anuncia o seiscentos dos noventa coa música oral dese John 
Balan chamado Bobby McFenin e proponche que inventes como vi
vilo. Audacia comercial. Como matarse nel xa está inventado. 

Nunha fin de semana, durante horas , carro ou cinco canles re
transmiten campeonatos de futbol, a un por cidade. Pantalla 
verde. Alternativa, mundiais de atletismo. ¡Insultante Mercedes! 

En todas partes non se escoita máis que música bacalao, que 
ninguén compón e ninguén canta nin executa, pero todos bai
lan. Fede a raseiro troglodita. 

Os neonazis sean a facer pintada . Ynestrillas onde vai que xa 
foi declarado inocente. Erguen o brazo cos dedos medio, índi
ce e polgar estirados, para distinguir e do ·eus devanceiros. 
Logo, suorosos por causa da intensa per ·ecución poli ial a que 
foron sometidos, reúnense nas cervexería pijas on titis babo
sas de cabelo sedoso. 

Touros en Pontevedra. Un éxito. Algún p riódi r lv a 
portada. Galicia, xa se sabe, onde haxa unha boa orrid 

Os cataláns van de noite ás praia · artificiais de Poble 
patíns e toman copas en locai · expr am nt adaptad ·. ¿Fa
ranlles controle por guiar bebido · á olta? Non stá lar . 

Os máis sensatos organizan festa gastronómicas. Prete::\.'10: com r. 

Para que ninguén se sinta marxinado, os morros falan co · i
vos a través do Ouija. ¿De que? 

Cocacola, velaí a vangarcla, cóntache a rúa vida en inte gundo . • 

amigos/as e da família non osa
be ninguén. No o sabe ninguén 
e ese é o problema, que segura
mente ninguén, agás várias per
soas, o saberá nunca. Cos pro
blemas que teño, e a miña for
ma de ser en xeral , non sei se 
algun día chegarei a paseiar 
abrazado ao home que amo sen 
me importar os insultos, as ve
xacións ... 

De todos os xeitos, admiro (ou 
envexo) a aqueles que comezan 
a loitar (saudos para o Colectivo 
Homosexual de 
Compostela) e 
a manifestar 
abertamente o 
que somos. E E t 
somos moitos s amos a 
máis. E esta- viver unha 

vida de 
falsidade os 

mos a viver un
ha vida de falsi
d ad e, os que 
nos ocultamos. 
A falsidade que que nos 
tamén chega ocultamos. 
até os que mili-
tamos en orga-
nizacións políti-
cas que din 
asumir a liberación homosexual 
de portas adentro e non se mo
ven para nada. Incluso chega 
aos dirixentes que rematan ta
mén agachándose. 

Somos moitos máis que "1%'; 
estamos por todas partes e todo 
o mundo nos coñece. E ainda 
que só sexan uns poucos os 
que se organicen, detrás esta
mos os que nos mentimos a nós 
mesmos cada dia porque pen
samos que todo vai seguir igual, 
que non se pode facer nada ... 
Pódense facer moitas causas, 
hai que rachar coa comodidade 
de estar calados (ainda que se
xa baixo pseudónimo) de cal
quer maneira. O que non pode
mos agardar é que alguén pida 
a nosa liberdade, ternos que fa
celo nós mesmos. Alguén dixo: 
"Recuperemos as mans". 

ANDRÉS 
(COMPOSTELA) 

O nodo 
dos noventa 
O meu povo Ponteareas (xa 
acostumados desde hai un 
cuarto de século aos actos de 
ostentación , aos caprichos, ás 
obras faraónicas e ás demostra
cións de poder do máximo man
datário da vila) está alienado, 
corrupto, controlado e cheira a 
podre, e o triste é que son pou
cos os que se reviran contra es
te estado de cousas. 

Como non lle parecía suficiente 
a presión á que se submete á 
xente en cada unha das convo
catórias eleitorais, momento que 
se aproveita para cobrar os fa
vores, decidiu criar a RTMP 
(Radio Televisión Municipal de 
Ponteareas). Este meio de co
municación, se fose ben empre
gado, poderia chegar a ser de 
grande utilidade para o desen
volvimento de Ponteareas e das 
suas parróquias , pero, polo que 
semella, ao alcalde non lle inte
resa que sexa así. 

O único obxecto desta montaxe 
é seguir presionando, é seguir a 
promocionar descaradamente a 
sua imaxe e bombardearnos 
arreo coas gravacións das suas 
viaxes sen sentido, coas entre
gas das medallas da vila a cal
quera dos seus seguidores, con 
actos como a doazón ao Conce
llo de Madrid dun cruceiro, a re
alización das alfombras na Oro
tava, irmandades con Monóvar 
e White, con entrevistas que lle 
fai o seu lacaio Freijeiro a, ~ntre 
outros, Monseñor Suquía, Alva
rez del Manzano, Cuíña, Fraga, 
ou a el mesmo. 

Aqui só teñen cabida programas 
de feitura populeira, na que só 
se fan entrevistas a persoas vin
culadas ao seu partido, o resto 
non existe. Segundo este meio 
de comunicación aquí non hai 
ninguén que pense de xeito dis
tinto. Unha asociación de mozos 



e mozas con perta de catrocen
tos sócios, como é o grupo eco
loxista Adenco, están tartas de 
lle pedir un espazo dentro da 
programación, pero o alcalde 
négalles esta posibilidade unha 
e outra vez, e ainda se atreve a 
calificalos de "niñatos sin cate
goría", a eles, que o único que 
tan é denunciar as contínuas 
agresións contra o meio am
biente da zona. 
Eu asegúrolles 
que se houbese 
en Ponteareas, 
e en toda Gali- Cada vez que 
za, máis "niña- vexo a canle 
tos sin catego-
ría" outro galo de Ponteareas 
nos cantaría. máis me 

Cada vez que 
vexo a canle de 
Ponteareas máis 

lembraao 
célebre NODO 

me lembra ao nos que se 
célebre "Noticia- vian de 
rios y Documen-
tales españoles" maneira 
(NODO) nos que reiterada 
se vian de ma-
neira reiterada imaxes do 
imaxes do Cau- Caudillo 
dillo inauguran-
do unha presa, inaugurando 
pescando gran- unha presa. 
des troitas ou 
asistindo a algun 
acto social. O 
xeito da RTMP é exactamente o 
mesmo, buscando por riba de to
do a exaltación dunha persoa, e 
tratando de facer crer á xente que 
sen este señor o pavo veríase 
abocado ao caos e á desorde. 

É incríbel que a estas alturas al
guén teña que estar a denunciar 
este tipo de feitos, é incríbel que 
sigan a existir personaxes ana
crónicos como este mandatário, e 
o máis incríbel ainda é que conti
nue a ter tanto poder como para 
se atrever a se servir do pavo e 
non a servilo, como el proclama. 

En resumidas contas a liberda
de no meu povo segue a ser un
ha utopía, pero facendo miñas 
as verbas de X.L.M. Ferrín, eu 
tamén digo: "Nos camiños , fe
chados, nos abertos, nos que le
van ás casas dos homes nasos 
de cada df a, reclamo a liberda
de para o meu pobo".• 

Xo CARW CABALLERO 
(Po TEARE • 

Laciños 
de Colorins 
Estamos en tempos de guerra. 
Escoitanse refoladas de metralle
ta por todos os recunchos do 
aqueixado Planeta; caen cogom
bros de tonelada enriba de cor
pos tráxeis de mulleres e cativos; 
zumban os avionciños baratos 
J?Or entre as árbores virxes da 
África profunda na procura de ob
xectivos das minorias inconfor
mistas; tanquetas, granadas, mí
seis e non sei canta zarapallada 
belicosa máis tannos tremer a to
dos de medo. Eu teño moito me
do, e iso que servidor é home for
te, pero un dia destes ainda me 
hei de esfurricar pola pata abaixo. 
Menos mal que hai laciños de co
lorins para loitar contra tanto de
sencanto. Pois vaia parida! 

Somos tan enxeñosos e tecnoló
xicos que tacemos uns descobri
mentos que até lle darían enve
xa o inventor 9a pólvora ou da 
nitroglicerina. E tamaño o estar
zo que tacemos que xa se están 
detectando casos de hérnias ce
rebrais de tanto barrenar. Hai la-

ciñas vermellos para amasar a 
solidariedade cos seropositivos, 
hai laciños de cor azul para quei
xarse e deixarse manipular polos 
alumeados de turno e amasar o 
rechazo do Movimento de Libe
ración do País Basca ... e hai la
ciños verdes para enarborlar un
ha ikurriña ben alta diante dos 
fuciños dos primeiros, porque 
Euskadi Ta Askatasuna fica sen 
gorxomelo desde hai moitos me
ses e deambula decapitada polo 
Levante ou Catalunya tacendo 
delas. Velai outra guerra que 
ninguén quer asumir, da que nin
guén quer talar, sobre a que nin
guén quer negociar. Os panfle
tos subversivos e os Pedrojotas 
que arranxan grandes e termo
sos titulares non queren escoitar 
talar destes desalmados. Cón
tannos que son poucos, que es
tán abafados, que non teñen 
apoio ou que os presos (duros, 
brandos e de plástico) cuestio
nan non sei que movida. lso din. 
Para algo están aí os señores 
Atutxa, Ardanza, Arzalluz e Ana
sagasti, os catro xinetes das ca
tre "A", os que tan demagóxia de 
catro Ecus por unha Grande Li
bre o máis puro estilo iánqui. 
Seica sofren o Síndroma do Nor
te; o que pasa é que disimulan 
con cámaras de televisión diante 
e abanean a man en xesto de 
"eso no es nada, tranquilos". 

O problema basca é secular, co
mo pode ser o catalán ou o gale
ga, só que os bascas non dixiren 

DE NEUROSES N (ou Eva Donet) 

NANINA SANTOS 

Eva forma parte <lesa lista de vítimas do tolerio masculino, das 
neuroses de moitos deles que, ao non lles facer caso "a muller 
da sua vida" collen pistola, escopeta, navalla, fouciño, coitelo 
ou mazo. 

"Porque era miña"; "porque non quería ser miña"; "porque 
queria ser en por ela"; "porque ia ser de outro"; "por non que
rer casar e ser"ª sua esposa e a mai dos seus filliños,."; "porque 
lle non tendeu os pantalóns como compria"; "porque miraba 
para outro"; "porque outro mirou para ela"; "porque ela queria 
interromper un embarazo non desexado e el era partidário uda 
vida .. ". Enfin, calquer motivo vale para exercer a autoridade 
que "a leí natural" outorga ao macho. 

Non son excesos estes do meu feminismo. Calquera pode de
catarse do que digo. A5 motivacións para matalas son domáis 
variopinto. 

Alguns, lago de matar á noiva, ex noiva, muller, ex muller, so
gra, compañeira, amiga ... se dan un tiro cismando que asi ex
plican que "a vida sen ela non ten senso". 

Eva Donet preñada de 6 meses do seu noivo, Ricardo Soriano, 
chavalillo de 20 anos que facia a míli na Guarda Civil, non 
quería casar. 

Esta, como a primeira Eva, foi culpábel de incitar ao varón, 
non a comer do froito proibido, senón de non querer compar
tir co pobre Ricardo nengún froito. + 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Avl. le,,. S da, e a todo clásico que lle caía nas moito que el quixese entender o mun-

más, de camiño que camiñaba, de- do. Tornou aqui (o home onde nace), 

na memona 
Aviles de Taramancos (nacido Xosé 
Antón Avilés Vinagre) , adoptou o to
pónimo daquela terra, paréceme a 
min, por ser un priviléxio que poucos 
poden disfrutar. Abriu os ollas vendo 
un mundo limpo: mar azul e escuma 
branca, escolma que patexa no ata
vismo íntimo de raíz celta, cores dun
ha bandeira que está ali, que non a 
inventou ninguén, que é nosa, que 
era a del. Xustamente aquela bandei
ra de pano dando que un dia, cando 
ainda tiña vaga a luz do seu significa
do, nos regalara Fabeiro (Manolé) a 
el e a min, unha a cada un que aca
baban de mandarlle da Arxentina. 
Deunolas co consello de ondeala en 
segredo porque naqueles intres era 
algo que transgredía a arde implanta
da. Fabeiro disto sabia moito: traballa 
para a Xustiza. 

Para entender ao que tale de Avilés 
hai que saber quen tala, e se quen 
tala sabe ben quen era. Nacer canda 
el, criarse ali, ser seu amigo é, digo 
eu, carné sobrado para permitirse re
cordalo nese mundo menos coñeci
do, onde as intimidades gurgullen co
mo fonte limpa. 

Era rebelde (quen non foi rebelde de 
cativo!), arriscado, agudo e, por de
mais, soñador. Amigo de poucos, pe
ro érao dos bons, leal e compañeiro. 
Estudante sen ánsias, distraído, voa
ba palas nubes. Aborrecia os libros 
do texto (Quen non aborrecia os li
bros de texto?). Cóbado con cóbado 
no mesmo banco da mesma mesa, 
talando polo baixo, pensando nos 
bons e xenerosos, en segredo, reci
tando mentalmente estrofas largas de 
cadéncias sonoras, que non trascen
dían dos beixos, namentres Mariño 
debuxaba, con ese don que teñen os 
agraciados, avións lanzando as bom
bas na grande guerra, coas insígnias 
dos contendentes nas aas. As aas 
que sempre se lle crebaban. 

Ali, naque! recuncho onde foi a dar a 
Arca de Noé (que ben pudo ser certo, 
e se non fose tiña que salo), desde 
dous milleiros de pasos longos, máis 
ou menos, iamos e viñamos, mañá e 
tarde, durante todo o ano como se ti
veramos, ademais dunha abriga, un 
compromiso místico. Polo camiño ha
bla de todo. Nese camiño ouvia Avi
lés a flauta e via o caramelo atrapan
do os soños, contándose a si mesmo 
as histórias, lendo a Odisea a Enei-

glutinado a métrica das odas o son falou das causas nesa língua de frus-
da rima consonante, que máis tarde tracións de anceios , e chorou, como 
arredou das su as composicións ma- choraba de pequeniño nas verbas que 
temáticas para darlle liberdade ás es- nen os anxos pudesen talar mellar. 
trotas que se deslizan polos vieiras 
dos versos como auga pola veta 
aberta dunha rocha: Vivía no corazón 
da choiva. 

Naqueles primeiros anos bourábamos 
nos leitos das vitrinas, donde durmian 
os rstos do expurgo, por imolación da 
cultura, para pena do que se conside
ra glória abenzoada pola santidade 
daquela loita fratricida que deron en 
chamar cruzada, que crucificou a tan
tos. As máis das veces, os dous, el e 
máis eu, xuntos ou separados acudía
mos a casa de Manolé (home que 
merecia mellar lembranza) e ali, na
queles anaqueis, 
viamos e collia-
mos, sen permiso 
ou con el , libros e 
revistas vedadas 
e condenadas á 
máis lúgubre es
curidade, irmáns 
doutras que se 
consumiron na pi
ra sagrada que di
cian do lume puri
ficador. 

El e mais eu, so
bre os trece ou 
catorce anos, xo
gabamos coas for-
mas dos roman-

Ali, naqueles 
anaqueis, 
viamose 
colliamos, sen 
permisoou 
con el, libros e 
revistas 
vedadas. 

ces, dos sonetos, das espinelas, e li
mos "Follas dun albre senlleiro" que 
Fabeiro acababa de publicar en rústi
ca. Que ledo era ler o galega de Fa
beiro. Todas as suas causas tiñan ese 
aquel que imprime o xénio, un xénio 
que, sen meios, fixo inxente obra dun
ha história morta. Ali aprendeu Avilés 
a sentir a paixón que empuxa os senti
mentos íntimos, coa inquedanza por 
mellorar a calidade de vida da vida 
mesma, que non acadou endexamais. 

El, coma min, na Natureza, ouviamos 
e liamos o cantar dos paxariños e sen
tiamos os beixos da xiada ateríndonos 
o corazón de angúria. Por que? lso 
non o soubemos nunca, ou porque 
Avilés non o quixo dicer, e eu non sei. 

Despois foise, como van as anduriñas, 
voltou, e cando se veu viamos e sen
tiamos esa esperanza marta das in
quedanzas frustradas. O tempo hai 
que deixalo ir, e ir con el. El foise co 
tempo e adoitou tora, devorado polo 
mundo que non sabia entendelo por 

A vida, esa calidade que el buscaba 
para os demais era un ideal, ideal que 
se foi con el para outra mellar vida -
supoño eu- mentres as constela
cións chamábano para os olimpos, o 
seu carpo caído na terra -por vonta
de própria- dentro dun féretro sobre 
o que puxeron , como quen non quera 
causa, unha bandeira; que eu coido 
que el prefieria aquela outra que teria 
gardada ainda (sen símbolos). 

A Avilés n,o podemos comparalo con 
ninguén. E único, persoal e non ex
trapolábel , buscarlle parecidos e pura 
máxia para lucir o intelecto, e o inte
lecto era xustamente o que menos 
gastaba de mostrar Avilés de Tara
mancos, que se foi contando causas 
pequenas para facer causas grandes, 
enormes, apaixonado por aqueles 
clásicos, bebendo deles as eséncias 
mesmas do saber espiritual que só 
poden alcanzar as almas grandes na 
imensidade idealista da existéncia 
que, vindo o mundo para ser o que 
foi, e sen dúbida o Macias derradeiro 
no Parnaso das Letras pátrias. -

... Veño con voseo pobo meu, tribo 
preliminar 
camiño aberto no deserto fundamen
tal do tempo ... 

Hai pouco fun ao pé da tumba de Avi
lés e deixeille unha rosa vermella, in
consuntíbel, que tiña a bágoa fresca 
daqueles amores que iealizan os ne
nos. Avilés foi sempre un nena, un 
neno namorado. A perda do nena 
non ten avio. A rol quedou ali, impre
sa na conciéncia, coa bágoa, fresca 
como rocío, nun amencer eterno. 

Avilés segue vivo. Morreulle o carpo 
que levou unha nube do verán polos 
espazos siderais abertos, onde as 
musas están perto del para inspirar o 
espríto imorrente do vate, que non 
queria selo. 

Unha mañanciña, cando as cerdeiras 
deixan cair as garimosas folerpas, 
chorei por dentro, e enriba da cova 
deixei un poema que levou o vento 
nun reflacho cara o mar da Creba, 
perdéndose no ronsel onde se xunta 
o océano do ceu.+ 

lsoLINo NIETO CAAMAÑo 
(A CORUÑA) ___________________________________________________________________________ J 

moza fai turismo a 
pedal palas terras da 
Fonsagrada. Ao vela 
pasar, unha viciña 
move a cabeza: "Ai, 
filliña, andas moi 
descamiñada que por 
aqui non se vai a 
Compostela". 

É o grande 
momento da 
bicicleta. Ministros 
da direita francesa e 
deputados verdes 
suan as feiras a 
pedal nas corredoiras 
do Saona; a raiña 
Xuliana de Holanda 
estrea biciclo de fibra 
de carbono con 7 
marchas e canastra 
de metacrilato para 
cadelo. Pero todos 
os enviados 
especiais ao 
momento cubano 
laian o mesmo laio: 
"meus santos 
habaneiros, coitados 
santaclarinos que 
andan en bicicleta os 
probiños". 

A colunista Pilar 
Cernuda, pregoeira 
da Festa da 
Empanada da 
Bandeira, á que 
Fraga lribarne se 
dirixe sempre cun 
garimoso "mi querida 
Pilar", di que a abriga 
de toda xornalista é 
ser i ndependente e 
estar na empanada. 
Agora ven de turista 
escandalizada pala 
desfeita urbanística, 
sobre a que chamara 
a atención do seu 
amigo Fraga cando a 
toma de posesión. 
"Díxome (Fraga) que 
non era doado 
(amañalo)". O que 
non lle dixo o seu 
bon amigo é que 
daquela xa tiña 
preparado un decreto 
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que desregulaba a 
norma urbanística 
nos concellos sen 
plano xeral. Pilar 
Cernuda está na 
empanada de raxo, 
pero non na do 
canibalismo 
urbanístico dos 
alcaldes de Cuiña. 

O biólogo López 
Veiga, conselleiro 
ecoloxista ao que 
Fraga chama "mi 
querido Enriqué", 
mergúllase con traxe 
de neopreno e 
escafandra 
autónoma para 
comprobar sen 
intermediários o 

· estado das rias. En 
defensa da xouba 
pequena e do 
percebe dirixe 
olímpicos comandos · 
heli-transportados. 
Pero sobre o 
proxecto de 
Petrovigo non ten 
opinión que dar. 
Petrovigo di que a ria 
de Vigo está marta e 
compre convertela de 
contado nunha 
magna estación de 
servizo para fornecer 
gasóleo. O biólogo 
López Veiga está tan 
encariñado coa 
empanada da xouba 
(de regulamento) que 
non quer saber 
causa da empanada 
do petróleo. Os 
comandos do 
Conselleiro só actuan 
contra os furtivos . 

•••••••••••••• 

Estatutos de Autonomía do mes
mo xeito que o dixerimos os ga
legos ou os cataláns. Eles son 
un povo unido, un povo concien
ciado, dentro do que xurden no
ves heróis revolucionários. Unha 
sociedade que cada dia pare 
ikurriñas, ikastolas, gaztetxes e 
patxarán. Xente que nace a co
tio, xente que desde que nace 
coñece o seu destino, o destino 
da liberdade sen abstraccións 
de forma; xente que nace e 
aprende no berce o que supón 
unha hóstia nos fuciños, que 
descobren o 
medo á violén-
cia institucional 
e o terrorismo 
de Estado antes 
de nacer, por
que os txaku
rras, os ertzant
zas zumban ca
ña de noite e de 
dia, na Semana 

De que cor 
será o laciño 
para 
reivindicar a 
Autodetermi-

Grande e na se- nación. 
mana pequena. 
Hainos que 
atravesan a mu-
ga para exiliarse e padecen tor
turas no reino de Pascua, por
que tanto ten Pasqua como Cor
cuera. Hainos que levan tortura
dos dentro do cárcere doce, ca
torce, quince Anos ... e hainos 
que nestes intres están coa bol
sa de plástico pola cabeza alá, 
na Dirección Xeral. Os do laciño 
azul, os da moca, os do casco, 
os mesmos que tan a vista gor-

da con narcos e corruptos. Xa 
ninguén nos pode enganar! 

A palabra lndepentzia, ou a pala
bra Insumisión, ou a palabra Fe
minismo .. . significan moito máis 
do que literalmente coñecemos, 
por elas loitan os bascos e contra 
elas os que renegan de euskal
du n itzación poñen laciños azúis 
porque pola noite o parvo de Ca
rrascal daranos a todos unha ex
plicación convincente desa ur
xente ñecesidade de ser "solidá
rios" con tantos Julioiglesias. lso 
"al filo de la media noche", pero 
polo dia os verdadeiros euskal
duns, os abertzales de veras pa
decen a represión, a tortura e a 
insolidariedade, porque estamos 
en tempos de guerra e ainda que 
os sérbios vaian de "retirada" en 
Euskadi os zulus énchense de 
amosal. Din que Nicarágua é 
sandinista e disque Euskadi é 
Sozialista. lso si, pasando primei
ro polo Pacto de Ajuria Enea e 
polo talego. Non hai máis nada 
que dicer porque o segredo do 
sumário non permite extensións. 

De que cor será o laciño que le
varemos os-galegas para reivin
dicar a Autodeterminación? De 
que cor será o laciño dosque 
agora nos queren botar fóra do 
Parlamento? A bon seguro que 
o deles será o azul, e o noso?+ 

ANTON RODRIGUEZ ÜJEA 
(CADIZ) 

MIMÉTICOS 
X. PIÑEmo 

Non se teñen fixado? Hai xerarcas que por parecerse ao s u 
pa1ticular mandamai trocan acenos, olladas, vestimenta , todo 
para se asemllaren á referéncia. E, á · vece , ·aille tan b n que 
mesmo lles cámbia a cara e resultan ser como a do modelo. 

Velai un caso. O actual alcalde de Vilagarcia, el prim ira imi
tou ao xefe imediato, un concellal de Vigo r cardado ao seu pa
so como responsábel do Zoolóxi o da Madroa polo si ·temático 
extermínio dos mono que, ainda hoxe, teñen o esquelete r -
partidos polos centros de ensino da cidade. aturalmeme, cando 
chegou a rexedor muncipal o mimético arou án non con entiu 
o ex:termínio dos seus administrados limitou e a tratalo como 
sím.ios, como refugallos zoolóx.icos desde e a Madroa degradada 
polas débedas a ineptitude e o enchufismo que é o Concello de 
Vilagarcia, no período máis negro da sua história muni ipal. 

Mais non acaba aí a cousa. Decidido a imitar ao m andamai 
galega do partido, o alcaldiño m.imetizouse tanto que xa e 
asemellan fisicamente como duas pingotas de auga. O tal Gago 
e o cal Presedo: Siameses! 

Hai pouco, con ocasión de os viciños de Godos se manife ta
ren contra a barbárie anti-ecolóxica do rexedor vilagarcián que 
lles chantou un vertedeiro ilegal na parróquia, o alcaldiño a e
guroulle ao arrendador da leira en cuestión: 

-Tranquilo, Caamaño, que axiña falo co gobernador para que 
veñan os anti-distúrbios a mallar neles. 

A quen estará imitando agora o mimético personaxe? + 
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O Arquivo do Reino de Galiza debece por falta de apoio 
e a incompleta transf eréncia á X unta 
Acumula máis de 80.000 documentos sobre Galiza, o máis antigo do século IX 
• AMANDA ÁLVAREZ 

O Arquivo do Reino de 
Galiza, unha institución 
emblemática no noso 
país, permanece 
instalado nos xardíns 
de San Carlos, na 
cidade da Coruña, 
sofrendo érias 
dificuldade de e pazo, 
falta d p r oal e en 
as c ndición axeitadas 
para acoll r mái de 

0.000 documentos que 
~ rman parte da hi tória 
xudi ial galega. 

Grupo e colare , inve tigadore , 
e tudante da Faculdade de Hi tó
ria, Direito e Arquitectura. vello 
perdedores da guerra e antigos re
publicano olicitando informa
ción de cárcere e campos de con
centración, on vi itante a íduo 
do Arqu: vo do Reino de Galiza. 

Dentro da actividade de ta in ti
tución de tacan, entre outra , 
pré tamo a diver a admini tra
ción para futura expo ición 
cur o de tinado a e peciali ta • 
e a elaboración de publicacións 
obre a pecto e contidos históri

co da cidade da Coruña e da Ga
l iza en xeral. 

O conxunto de pleito cau a pe
nai rexi tro de ré ime interno 
da Real Audéncia, así como expe
diente contencio o admini trati
vo fonnan o gro do fondo do 
Arquivo onde tamén podemo en
contrar protocolo notariai e in
forme obre linde . edificio , cár
cere e campo de concentración. 

P dro Lóp z, director e má imo 
r pon á 1 d fundo do Arqui
v , alienta a importáncia doutro 
tip de do um nto entre qu fi
guran plano e mapa ademai do 
documento de carácter privado. 
"Á marxe do proce o xudiciai 
conformou e unha co lección de 
documento de orixe órganica, co
lección formada por mapas e pla
no moi notábel egundo o exper
to . Por outra parte non podemo 
e quecer o documento do Gover
no Civil, Facenda, Turi mo, Edu
cación e organi mas extinguidos 
da época franquista como a coñeci
da Sección Feminina. O Arquivo 
garda, asimesmo, grande contido 
de história de famílias significati
vas da Galiza como os Ozores, 
Comide ou Torres Xunqueira". 

Dez mil metros 
de anaqueis 

Pedro López considera urxente a 
remodelación do edificio posta 
que a documentación que este al
berga precisa de instalacións mo
dernas e unha nova distribución de 
espazos. "Na actualidade dispo
mos aproximadamente de 1 O Km 
de estaribeis ocupados praticamen
te na sua totalídade. O arranxo do 
edificio suporia alongalas en 30 
Km, coa posibilidade de ampliar a 
recollida de novas documentos. 
Hoxe en dia existen duas formas 

O Arquivo conta cun bon equipo de restauración pero está infrautilizado. 

de contabilizar os fundos dun ar
quivo, a utilizada internacional
mente é a de metros lineares, por
que a das unidades é moi laboriosa 
e non empre e axusta á cantidade 
exacta. Hai que ter en coma que 
un proce o xudicial pode ser ás 
vece un imple cartafol ou polo 
contrário pode er unha caixa que 
upere o metro de altura. Podemo 

confirmar en embargo que o Ar-

quivo do Reino de Galiza posue 
no seu interior 80.000 documentos 
e o máis antigo é un pergameo que 
data do século IX". 

Transferéncia incompleta 

Como todos os centros de cultura, 
o Arquivo tamén foi transferido á 
Xunta de Galiza, pero paradoxi
camente os cámbios e transforma-
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cións dos edificios seguen senda 
competéncia do Estado. Asimes
mo, os funcionários do Arquivo 
dependen dos Técnicos Superio
res da Escala Taller de Arquivos 
que funcionou semente durante 
unha promoción. Esta escala non 
foi transferida por falta de finan
ciamento, impedindo a formación 
de novas técnicos no naso país. 
Para Pdro López ademais das de-

-······································································································ . . . 
De Betanzos aos xardíns de San Carlos 
O Arquivo do Reino de Galiza foi criado no 
ano 1775, en pleno e plendor do reformi mo 
ilu trado borbónico. Naceu cunha única finali
dade, recoller e cu todiar a documentación da 
Real Audiéncia, órgao de govemo e de xusti
za do antigo réxime. A documentación xudi
cial encontrába e daquela perdida e dispersa 
entre diverso monastérios, conventos, hospi
tai e casa de e cribanos, daí a necesidade de 
centralizar todos estes documentos nun só lu
gar. O Arquivo sofreu diferentes translados 
en reparar, en nengun deles, a importáncia 

histórica que posuian os seus fundos. Este pe
riplo comezou no momento de ser instalado 
nun edificio criado en Betanzos, translado que 
non se levou a cabo por consideraren os pró
prios funcionários da Real Audiéncia que esta 
vila non era a máis axeitada. A finais do sécu
lo XVIII o Arquivo viaxaria de novo deica o 
coñecido Pazo da Capitanía, senda translada
do posteriormente e de maneira pouco ortodo
xa decía o Pazo de Xustiza no ano 1936. Nes
te translado os fundos foron depositados nos 
calabozos do Pazo, onde a humidade, a proxi
midade do mar e as deficiéncias nos anaqueisj 
perxudicaron e deterioraron en grande medida 
parte da documentación. O Arquivo do Reino 
de Galiza padecería un novo cámbio no ano 
1955, translado que o ia ubicar de maneira de
finitiva na que fora antigamente a Casa da 
Cultura. Neste lugar comparte, na actualidade, 
algunhas dependéncias coa Biblioteca Pública 
Provincial, pero todo indica que nun futuro 
próximo a Biblioteca abandonará os xardins 
de San Carlos e o Arquivo por fin gozará dun
ha nova estrutura remodelada polo arquitecto 
lago Bonet Correa.+ Na actualidade comparte o edificio coa Biblioteca Pública da Coruña. . ........•••....•••••••................................................................................ 

ficiéncias estruturais do próprio 
edificio, o realmente problemáti
co é a falta de persoal cualificado 
para o seu funcionamento. "Os 
catro axudantes aprobados nas úl
timas oposicións ainda non se pu
deron incorporar por falta de pre
suposto. O plantel foi reducido 
recentemente coa desaparición de 
duas prazas de auxiliares admi
nistrativos. A vacante do subdi
rector non está coberta e por riba 
non ternos fotógrafo nen. cámara, 
cando unha das funcións do Ar
quivo é a microfilmación dos fun 
dos e a reprodución dos docu
mentos máis solicitados por in
vestigadores e visitantes. Non 
deixa de ser curioso que apesar de 
contar co mellor laboratório de 
restauración de Galiza e do Esta
do español, non contemos neste 
departamento cun equipamento 
que ademais de atender as deman
das do próprio Arquivo poderia 
traballar para outras institucións. 
No laboratório actualmente traba-
11a un restaurador cando o volurne 
de documentación precisaría co
mo mínimo de dez a quince per
soas. Pésie a ter unha magnífica 
sección de cartografía non existe 
un cartógrafo fixo. A libraría au
xiliar de apoio especializada, con 
máis de 20.000 títulos, tampouco 
ten adxudicada unha bibliotecá
ria/o. En definitiva as caréncias 
son rnoitas e lamentábeis. 

Ao Director do Arquivo de Galiza 
resúltalle inevitábel facer cornpa
racións. "Acabo de regresar dun 
Serninário que se celebrou en 
Costa Rica. O Arquivo Nacional 
<leste país, que canta con bastante 
menos documentación que o noso 
ten un cadro de persoal de 88 per
soas, nun país cunha povoación de 
3 millóns de habitantes". 

Agresores invisíbeis 
Pero o Arquivo da Galiza non <>ó 
debe loitar por mellorar as instala
cións e a dotación de persoal cua
lificado, a- todo isto engádese a 
contaminación biótica (desenrolo 
de espécies vivas potenciadas po
lo clima, humidade, etc.). "Esta
rnos aplicando un programa auspi
ciado polo Instituto de Conserva
ción de Bens Culturais. Este siste
ma consiste na utilización de estu
fas e gases inertes que deberia ser 
apoiado por unha limpeza masiva 
da documentación existente, pero 
unha vez máis atopámonos con di
ficuldades ao carecermos dunha 
equipa que a faga posíbel. Esta 
medida contémplase no proxecto 
de remodelación do edificio pero 
mentres non se aprobe o presupos
to e se executen as obras estamos 
paralisados e preocupados polos 
fundos aquí gardados". 

Cultura é a parente pobre da ad
ministración e o mantimento <les
tes centros non é o máis beneficia
do pola xestión da Xunta. De feíto 
na cidade da Coruña existen na 
actualidade tres institucións pen
dentes de ser inauguradas porque 
a sua abertura significaría dotalas 
de persoal e apoio económico. A 
administración unha vez máis é 
reticente e dá como resposta a fal
ta de meios para abrir as portas do 
Museu de Belas Artes, a Bibliote
ca Pública, e o Arquivo do Reino 
de Galiza xa remodelado. + 
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DIAS 

•Dobran as 
películas da f olga 

Diferentes estudos galegas estudan 
reconverter as suas instalacións 
para, definitivamente, poder 
acceder á dobraxe de 
longametraxes de estrea, que até 
agora eran monopolizadas en 
exclusiva por estudos de Madrid e 
Barcelona. A folga que desde hai 
meses veñen mantendo os actores 
destas duas cidades, en 
reclamación dun novo convénio, 
foi parcialmente quebrada ao 
traerse parte deses traballos 
paralisados a estudos de Galiza. 
Nesta semana unha representación 
dos comités de folga entrevistouse 
cos actores galegos, cun convénio 
máis baixo que os das capitais 
española e catalana. 

O cruce de declaracións vense 
sucedendo, sobretodo desde a 
estrea, bloqueada várias semanas, 
da última película de 
Schwarzenegger, "O último gran 
heroi". Gustavo Pernas dixo aos 
representantes dos folguistas "non 
irnos loitar polo que convénio que 
solicitades porque seria traumático 
subir as nosas tarifas un 35% nun 
ano de crise e cando o noso 
principal cliente, a TVG, é 
deficitária'"'. Xúlio Lago, 
presidente da AP ADEGA, 
agrupación profisional que reune 
aos dobradores/as galegas, deixou 
cair "quizais as conversas con nós 
tiñan que terse feíto antes comezar 
a folga".+ 

• Kennedy si, 
pero non o 36 

A entrega pola CIA aos Arquivos 
Nacionais dos Estados Unidos de 
23.000 páxinas de documentos 
relacionados co asesiñato do seu 
presidente no 1963, pon outravolta 
en candeleiro o tratamento distinto 
que ten a documentación segundo 
intereses políticos. Mentres aos 
trinta anos daquel gravísimo 
acontecimento na política 
norteamericana e mundial, que 

Manuel 
Mato 
Vizoso, 
dotado con 
100.000 
pesetas, foi 
para un 
traballo 
xomalístico 
deXoan 
Raimil 
publicado no 
xomal El 
Progreso. 

O ano 36 en Tui. Á direita, brazo erguido, Rosendo Bugarín. 

No campo 
poético 
houbo 
galardóns 

Oliver Stone retratou como un 
auténtico golpe de estado, son 
desbloqueados e permítese o aceso 
público a documentos segredos, a 
investigación e a verdade histórica 
seguen pexadas no estado español 
a respeito do golpe de estado de 
Franco no 1936. 

O último libro de Luis Lamela 
(ver ANT nº 582) deu a coñecer 
alguns documentos referidos aos 
procesos de Pontevedra que deron 
no fusilamento de Alexandre 
Bóveda. O investigador de 
Corcubión manexou alguns 
informes policiais e actas de 
xuizo, igual que antes fixera na 
sua biografía de Foucelllas. Porén, 
non é posíbel a historiadores e, 
público xeral aceder, co mesmo 
réxime de liberdade e en arquivos · 
públicos, a todos os documentos 
que poñen luz sobre a dramática 
conspiración cívico-militar que 
trouxo décadas de atraso político e 
medo ao noso país. 

Arquivos militares, fichas 
policiais, procesos sumarísimos, 
mesmo a história oral, que as 
institucións públicas ou 
universitárias coídanse de poñer a 
un lado, son unha asignatura 
pendente que a memória de 
milleiros de galegos segue 
reclamando en honra á verdade. + 

• F aliados os 
Prémios Vilalba 

O pasado vinte de Agosto foi 
fallado na capital da Terra Chá o 
certame literário que por 
decimonona vez convocou o 
concello. As 250.000 pesetas ao 
traballo de narrativa en galega 
foron para Xosé Manuel Carballo 
pola sua obra Don Otto e a sua 
dona Eureka de viaxe; o Prémio 

para o galego (Prémio Xosé Maria 
Chao Ledo) e castellano (Prémio 
X osé Luís Garcia Mato) dotados 
con 100.000 pesetas. Foron para 
Dario Xohán Cabana (Sonetos de 
Amor e M01te) e Manuel Terrin 
(Huellas Divinas). Tamén houbo 
prémios para nenas e nenas de 12 a 
15 anos. 

•Gramática galega 
en xaponés 

O profesor xaponés Takekazu 
Asaka, ven de editar a primeira 
Gramática do Galega Moderno na 
língua do Xapón. Desde hai nove 
anos este especialista de lingüística 
románica vense preocupando pola 
nosa língua na que ten publicado 
diferentes separatas con análises 
sobre poesía de Rosalia de Castro e 
aspectos m01folóxicos do galego. 

Durante a visita que realizou a 
Galiza neste verán deu a coñecer a 
edición da gramática, que inclue 
un texto de apresentación de Xosé 
Luis Regueira e ten unlía portada 
realizada por Permuy Asociados.• 

•Marcelino, pan e 
viño xa en galego 

V alentin Arias foi o encarregado 
de traducir a obra de José Maria 
Sánchez-Silva, Marcelino, pan e 
vino, que ven de publicar a Xunta 
de Galicia cunha tirada de 2.000 
exemplares. A obra está ilustrada 
con imaxes do pintor cambadés 
Xaime Fariña Falcón. O autor, que 
se mostrou satisfeito de que 
houbese versión na nosa língua, a 
única das peninsulares que faltaba, 
afirmou que "de escreber agora a 
obra ambientaríaa nestas máxicas 
terras galegas que coñece mellar 
que no 1952". + 

• Sai o novo de 
Siniestro 

Para dentro de quince días está 
prevista a saida ao mercado do 
novo disco dos Siniestro Total. 
Edítao o grupo Ario/a, a 
multinacional máis potente, e foi 
gravado na terrado Elvis Pre ley, 
Memphis. O título é Made in 
Japan porque segundo o vigue es, 
"Aquelo era América pero todas a 
cousa que víamo e taban feíta 
noXapón '. + 

•Xornadas 
Audiovisuais 

Durante as noites do 26 ao 28 de 
Agosto a praia viguesa de Samil 
acollerá as I Xomadas 
Audiovisuais dirixidas polo 
videocriador Xosé Carlos Leiro. 
Nunha pantalla de 3 por 4 metros e 
cun son de 3.000 wátios, poderanse 
ver fundamentalmente vídeos 
publicitários e documentais, 
sobranceando unha única 
produción de ficción, "Rebeka", 
unha comédia de vinte minutos 
dirixida por Eduardo Soutullo que 
será programada na noite do dia 26. 

As xomadas encetarán e rematarán 
cunha festa no pub Camaleón e 
entre as produción que se poderán 
ver están os traballos da 
organización de Afroamérica-92, 
"O herdo da escravitude" e o vídeo 
promociona]; "Vigo, a cidade dos 
cinco sentidos"'', "OffTV" e 
"Pesadelo" de Xo é Carlos Leiro, e 
divrsos vídeos promocionais, que 
incluen importante efecto 
especiais poi que están realizadas 
por algunhas das me1Jore casas do 
estado adicadas ao xénero para tv e 
cine.+ 

A Ponteceso reune folk galego, lituano e do Peru 
Novo festival musical para o derradeiro fin de semana de Agosto 
• ÓSCAR LOSADA 

O festival da Ponteceso, apesar de ir pola 
decimoterceira edición, é praticamente un 
descoñecido dentro do circuíto do que 
falabamos no número anterior por mor 
da posíbel incorporación de Bandeira entre os xa 
clásicos que se desenrolan pola nosa xeografia . 
Afortunadamente o Festival Irmandiño 
de Moeche celebrouse a semana pasada 
e non desapareceu mália os atrancos achados. 

A Ponteceso canta con dous dias 
de actuacións. O Sábado dia 27 
tocará un grupo andino que des
pena moita curiosidade. Non sei 

se os Peru Llaqta son unha banda 
das que se dedican a tocar polas 
ruas, sen ser isto nengun demérito 
pois algunhas soan realmente ben, 

pero oferecerán un repertório de 
música tradicional peruana. Sem
pre é de agradecer a presenza dou
tro tipo de folclore diferente ao 
que estamos acostumados a escoi
tar nos festivais do verán galaico, 
xa que pode aportar un ar fresco 
aos ouvintes . Tamén tocará esa 
noite a Banda de Gaitas da Ribei
ra do Anllóns. Para rematar actua
rán os Matto Congrio, posibel
mente a banda xoven do país cun 
futuro máis prometedor e que 
oferta o seu brillante.folk anovado. 

O Domingo outra curiosidade en
tre os participantes é a presenza 
do grupo lituano Kalinka. Sendo 
unha formación descoñecida non 
sabemos a composición, sen em
bargo está claro que escoitaremos 

melodías bálticas e que serán inte
resatnes para os bons afeizoados, 
senda unha ocasión para mergu
llarse un chisco na música lituana. 

Tras deles intervirán Os Rosales e 
Na Lúa, coincidindo tal como 
aconteceu no festival de Pardiñas. 
Os Rosales son un dos grupos de 
gaitas galegas con maior tradi
ción, sen esquecer as pezas canta
das, e serven para ir animando a 
festa. Dos porriñenses de Na Lúa, 
moi activos este verán, xa ternos 
comentado que son un conxunto 
con ofício e que sabe sacar adiante 
as actuacións. Eles serán os enca
rregados de pór o ponto final a un 
festival que oxalá agrame con 
máis forza e promoción en anos 
vindeiros.+ 
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Recuperar 
a literatura 
perdida 

Poesía Popular en 
Galicia de 
Domingo Blanco 

Hai algúns meses publicáronse 
dous volumes que quizais non re
cebesen o recoñecemento público 
que deberan pois ao noso xuízo 
dében e con iderar como unha au
téntica obra monumental e absolu
tamente indispen able para aque
la lectora e lectore que de exen 
internar e ne e mundo -tan des
coñecido e á vez tan próximo e fa
miliar aínda hoxe en día- con ti
tuído pola no a tradición poética 
de xinea popular e difu ión oral. 
Tradición que t n relevante papel 
de emp ñou na própria elabora
ción e xéne e do exemplo mái 
temperán da no a literatura con
temporánea. Dou libro , poi , 
que pre entan un amplo corpu lí
rico de de agora fixado por escri
to ordenado e compilado baixo o 
título A poe ía popular en Gali
cia. 1745-1885(1) mercé ao rigo
ro o traballo do profe or Domin
go Blanco, quen xa deixara algun
ha nota de intere e obre e te 
me mo tema na reví ta 'Grial" , 
'Verba' ou no "Boletín Galego de 
Literatura"; apuntamento que 
agora e enriquecen e melloran 
na abundante páxina limiares 
da primeira desta dúas entregas. 

E a exten a introducción á que 
no referiamo precede á compila
ción e edición crítica de peno de 
ei mil catrocento te to do que 

ca e a metade e publican agora 
por primeira vez. O autor confe a 
tamén o ob ectivo que guiou a 
elabora i n do eu traballo: a re
cuperación do te to da no a lite
ratura popular na ·úa primeira 

a §NiUfiiiQ 

Tenipo de 
crepúsculo 

Domingo Blanco. 

época de existencia escrita, ata 
agora maiormente ignorados ou 
de coñecidos, a través do perco
rrido que e formula nun triple 
proceso con istente na localiza
ción, si tematización e depuración 
daquele texto . 

Con todo, e tamos <liante dun traba
llo fundamentalmente descriptivo, 
aínda que tamén crítico e interpreta
tivo, que persegue e tablecer unha 
base fiable e rigoro a para un ache
gamento a e tas composicións desde 
di tintas perspectivas críticas e onde 
e engaden algunhas referencias 

conceptuai e metodolóxicas sobre 
este peculiar exercicio creativo; no
ta , por outro lado, que definen e 
axudan a ituar todo este corpus po
tencialmente definido como é sabi
do, a través da oralidade, da funcio
nalidade, do colectivismo e, en xe
ral do eu anorúmato característico. 
Ademai , avísase con pertinencia 
sobre o feito de que as mostras ex
humadas xa perden a súa esencia 
'popular" debido á operación de 
traslación que delas e fai á escrita, 
in i tindo -por outro lado- en que 
e te on cexros aos que non debe
mo achegamo coa me ma óptica 
analítica habitualmente empregada 
cando lemo ou xulgamo poesía 
culta, como acontece por veces nal
gún do traballo de compilación 
aquí tamén e tudiado . 

Non esquece Domingo Blanco su
bliñar o papel das clases letradas 
na valoración e transmisión da no
sa literatura popular rastrexando, 
nunha operativa clasificación cro
nolóxica, desde as primeiras refe
rencias e colectáneas deste xénero 
que representan Sarmiento, o cura 
de Fruíme, Comide ou Sobreira, 
ata cando o xénero xa é asumido 
como válido para intextualizarse 
nas primeiras mostras significati
vas da nosa literatura e por consi
derarse como obxecto de estudio e 
reflexión crítica, aportando, neste 
sentido, algúns datos pouco difun
didos ata hoxe como son o labor 
de proselitismo impulsado por Ló
pez de la Vega, as recolleitas reali
zadas por Valladares ou Casal ou 
o labor desenvolto pola sociedade 
coruñesa "El Folk-Lore Gallego" 
na que se evidencia o desexo im
plícito de conservación deste ma
terial pero no que parece subxacer 
tan só un mero afán museístico. 

Moitos son os datos que aquí se 
deitan, moito o material manexa
d o e funda-
mentais as no
v i dades das 
que se dan 
conta con ri
goros idade. 
Un traballo 
que abre, sen 
dúbida, novos 
horizontes no 
coñecemento e 
sistematiza
ción da litera
tura popular, 
ese auténtico 
tesouro do no
so patrimonio 
cultural tan 
desatendido e 
precisado de 
análises críti
cas como a 
presente. Un 
labor, en fin, 
exemplar e 

Avísase de 
que as 
mostras 
exhumadas 
4a perden a 
súa esencia 
popular 
debido á 
operación 
de 
traslación 
que delas 
se fai á 
escrita. 

que se debe -é de xustiza apun
talo- ao empeño e inxente traba
llo do seu autor, Domingo Blanco, 
a quen lle cabería como a ninguén 

o adaxio virxiliano de que o labor 
ímprobo todo o vence. • 

RAMÓN NICOLÁS 

( 1) BLANCO, D OMINGO. A poesía popular 
en Galicia, Xerais. JI vals. colee. Univer
sitaria, Vigo, 1992. 1.068 páxinas. 

Urna saga em 
construc;ao 

Luzia ou o Canto 
das Sereias de J. 
Ramón Rodrigues 
Este romance encerra a parábola 
de urna nac;ao subjugada do tempo 
actual. Nun estilo directo e singe
lo, imbrica-se a crítica social e a 
fantasia. 

Luzia, ou o Canto das Sereias 
estrutura-se em duas partes alter
nantes, ambas num plano tempo
ral linear: urna narrac;ao interior e 
outra exterior. Nesta apresenta-se, 
em primeira pessoa, um roman
cista fictício, autor da fábula inte
rior. É, de alguma maneira, o diá
rio do escritor. O jogo com os na
rradores vai mais longe: o crítico
censor literário, pessonagem do 
romance interior, le fragmentos 
de obras (que aparecem intercala
dos no relato) e, no seu labor de 
fichagem policial, chega a anotar 
o nome do próprio criador real, 
tachando-o de escritor subversivo 
e panfletário ! ... 

A narrac;ao interior enquadra-se 
no género negro de espionagem e 
de ficc;ao política. Introduz-nos 
num mundo sinistro, nos esgotos 
da sociedade. Suévnia, transunto 
da Galiza, é um país dominado. 
Em Canosseco, um crítico literá
rio realiza trabalhos parapoliciais 

(continua na páxina seguinte) 

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. 

NA MESMA COLECCIÓN 
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XERAIS 

~" ~~ 
CAMIÑANDO SOBRE AS AUGAS 

José Viale Moutinho 
TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS 
Marilar Jiméne:z Alexandre 

Finalista do Premin Xerais 

ANOSA TERRA 
Nº 584 -26 DE AGOSTO DE 1993 

canta de libros 

19 

O vento nos salgueiros 
Xerais publica na colección Xabarin 
unha obra do inglés Kenneth Grahame. 
É un retrato da sociedade victoriana na 
Inglaterra puxante pola Revolución 
Industrial. Transido de saudade pola 
sua prosa musical, o libro debbátese 
entre a crueza dunha sociedade 
industrializada e materialista e o 
mantemento da vida pracenteira. • 

Rota didáctica 
Xúlio Gutiérrez Roger coordina o 
manual Rotas pola Serrado 
Barbanza (Natureza, arqueoloxia e 
sociedade), concebido como un libro 
práctico, cheo de propostas de 
actividades para escolares. Descrebe a 
Serra aportando dados que non son 
doados de conseguir na bibliografía 
corrente; propóñense rotas, danse 
fichas de investigación e propostas 
para realizar 
actividades 
nos 

A arte de Compostela 
Maria Dolores Vila Jato é autora de O 
renacimento, segundo volume da 
colección A arte de Compostela que 
dirixe Luis Mariño para Ediciós do 
Castro. O libro desenvolve un índice, 
abondosamente ilustrado con 
fotografías de cór e branco e negro, 
que nos leva da Catedral no século 
XVI, á cidade nese mesmo tempo: o 
Hospital Real , Fonseca e o Mosteiro de 
San Martiño Pinário. Fala despois dos 
edificios e os mecenas: a casa da Rua 
Tras de Salomé, as obras patrocinadas 
polo arcebispo Blanco e San Clemente 
e outros conxuntos renacentistas. • 

,, 
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(ven da páxina anterior) 

a troco de dinheiro. Em Cidaste
la, assistimos a urna reunía.o se
creta do Comité de Defesa do na
c iona] is ta Partido da Luta da 
Suévnia. Um malsim é descober
to ... Sucedem-se a1guns atenta
dos ... Tudo subitamente, com 
agi1idade. O leitor nao dispoe de 
todos os dados. É como se entre
visse os acontecimentos em pe
numbra, o qua] 1hes confere vero
similharn;a. Assim vamos deci
frando nomes, resolvendo incóg
nitas, atando cabos que ficaram 
so1tos . .. , completando urna 
esplendida trama: elaborada, coe
rente e vivacíssima. 

A narra9ao exterior contém notas 
sobre a elabora9ao do romance, 
reflexoes sobre a actualidade polí
tica e cultural, a vida quotidiana 
ou a língua da Galiza, com após
trofes frequentes ao leitor. Esta 
narra9ao exterior nao está sufi
cientemente justificada e quebra o 
ritmo do romance. É cerro que su
blinha o carácter fictício da histó
ria contada, embora nao seja tao 
fantasiosa, ou talvez por isso mes
mo! O romance policial é obra de 
um escritor inventado: é fiq:ao de 
fic9ao; mas bastariam duas inter
ven96es, urna apresenta9ao e um 
desfecho, para conseguir esse 
efeito. Aliás, as reflexoes antedi
tas inserem-se coloquialmente, 
sem rodeios, circunstancia que 
merma os seus potenciais valores 
literários. · 

No primeiro romance de Rodri
gues Fernandes, Seguindo o Ca
minho do Ven-
to (1985), ob-
servámos, co
mo infra-his
tória do relato 
de um amor 
infortunado, o 
percurso vital 
e ideológico 
do jovem Ri
cardo A veiro: 
do seminário 
ao tráfico de 
armas, após 
urna peripécia 
assombrosa. 
Na última pá
gina o Jivro 
termina va, 
mas a história 
ficava incon
clusa. 

O romance in
terior da Lu
z ia ... , pouco 
despois de se 
nos revelar 

A narrac;ao 
exterior 
contém 
notas sobre 
a 
elaborac;ao 
do 
romance, 
reflex6es 
sobre a 
actualidade 
política e 
cultural, a 
vida 
quotidiana 
ou a língua 
da Galiza 

que Ricardo é o nome verdadeiro 
do principal protagonista, finda 
com urna interroga.9ao: "O «Neto 
da Silva» [= Ricardo) sentia-se 
violento pola insistencia do tal So
telo. Podia ser aquele individuo 
algum funcionario relacionado 
com a sua história?" E nós fica
mos com a dúvida: 

Nao será este o Ricardo A veiro de 
Seguindo o Caminho do Vento? 
Agrada-nos a ideia. 

Nao será o final aberto prenúncio 
de novas aventuras deste herói? 
Esperamos que sim e animamos o 
autor para que leve avante a 
saga.+ 

MIGUEL CUPEIRO FRADE 

JOSÉ RAMOM RODRIGUES FERNANDES. Ca
dernos do Povo. Ponte-vedra/Braga, 1989 

Todo futbol . / . e cine rancio 

Vacacións na 
pantalla 
No verán e non no inverno como 
dicta a natureza, pero a televisión 
pouco debe ter a ver con esta, as 
programacións sofren unha espé
cie de letargo. Certos programas 
estelares descansan para deixar fa
celo aos seus factota, e neste caso 
é notório como de repente deixou 
de ser tan urxente atopar a escapa
dos das casas, descobrir desapre
cidos acaso voluntários e calquer 
outra actividade lobatoniana ou 
herreriana, de fondo interese para 
os índices de audiéncia. Ainda fi
ca de "garda" algun representante 
desta nova casta xornalística, co
ma o apresentador da máquina da 
verdade, agora metido a un novo, 
e ainda pior, "Jiménez del Oso". 

Mentres o Lobatón e a Herrero re
pasan se cadra os vídeos das xoga
das máis interesantes da tempada 
anterior (con cumes tan gloriosas 
coma a de Alcasser), e a fina de 
Rosa María repasa a senténcia que 

O Camiño de 
Santiago de 
E. X. Macías 

Iubilceum 
As viaxes musicais que teñen ilus
trado sonoramente o Camiño de 
Santiago rexistran variadas con
ceicións estéticas. Hai, certamen
te, para todos os gastos; circuns
táncias que se corresponde coas 
diversas posibilidades que o turis
ta ou peregrino ten ao seu dispor 
para achegarse a tan privilexiada 
paraxe. Mesmo na música, pódese 
dicer que todos os camiños condu
cen a Compostela. O máis transi
tado secularmente é o dos músicos 
que utilizan instrumentos identifi
cados coas culturas que dan vida 
ao lendário Camiño, que enlaza 
Galiza con Centroeuropa, co que 
de científico poda ter tal enfoque. 
habitualmente inc1úense neste 
apartado os sons da zanfona, cíta
ra, flauta, laúde ou saltério; nesta 
liña teñen imortalizado o Camiño 
formacións coma o Grupo Univer
sitário de Cámara de Compostela 
ou New London Consort, a quen 
fomecen repertório composicións 
dos séculos XII-XIII, como as cé
lebres Cantigas de Afonso X, ou 
de troveiros coma Martín Codax. 

Na pasada primavera, Milladoiro 
estreaban a sua obra, Jacobus 
Magnus, -encargo do Consórcio 
da Cidade de Santiago-, que os 
próprios compoñentes do grupo 
definen como metáfora granítica. 
Quen tivemos a sorte de disfroitar 
da sua escoita sabemos da riqueza 
telúrica que desprende a sua músi
ca, pero dela xa comentaremos 
cando se edite a correspondente 
gravación, que agardamas con 
avidez desde xa. 

O Camiño de Santiago ven sendo 

condenou ao seu programa por 
imiscuirse onde non o chamaban 
(buscando a duas mozas que ten
taban fuxir dos maos tratos fami
liares), mentres os programas de 
concurso se recompoñen e os in
formativos ultiman a sua guerra 
entre cadeas ou batana das estre
las e dos millóns, o groso da pro
gramación aparece ocupado por 
tres enxebres elementos, cando 
menos en boa parte: o futbol, bas
tantes touros e unha oferta cine
matográfica onde predomina a es
pañolada e o subproduto iánqui as 
máis das veces. 

A presenza do "deporte do balón" 
nas pantallas amigas ou inimigas é 
abraiante. A partir de certa hora 
da tarde, calquer ollada á "caixa 
tonta" que botemos nunha cafeta
ria, paseando pola rua e albiscan
do po1a porta dun bar ou onde se-

. xa, devolveranos case indefecti
belmente a imaxe da pantalla en 
verde, a cor do campo do futbol. 
Despois xa haberia que achegarse 
máis para saber se se trataba do 
Colo Colo-Valdepeñas ou do Es
tradense-Sao Paulo. 

Probe do torneo que non se lle te
levise algun partido, que tempos 
de atraso aqueles nos que só se 
podia ver o "Carranza" e algun 

dun tempo a esta parte un filón, do 
que se nutren moreas de músicos, 
a meio camiño entre a motivación 
temática e o reclamo publicitário. 
Recentemente, osfolkies de Matto 
Congrio incluiron no seu primeiro 
disco un Camiño asfaltado, que 
cansa pero non fadiga; ou sexa, 
unha rota tan breve coma turística. 

Pois ben, de todos os camiños, sen 
dúbida o máis dificultoso, por arris
cado, foi o asumido por Enrique X. 
Macías, na obra encarregada ao 
compositor vigués polos responsá
beis da exposición Galicia no T em
po, cuxa estrea, en directo, pude
mos presenciar o pasado dia 2 de 
Xullo, nun concerto celebrado no 
próprio templo de San Martiño Pi
nario, que acoUe actualmente a ex
posición da mentada Mostra. Os in
térpretes naque] acto inaugural fo
ron os mesmos que gravaron o CD 
edtiado agora por unha discográfica 
portuguesa, producido pola Conse
Uaria de Cultura e Xuventude. 

outro. Xa que o "panem" parece 
escasear un pouco, os "circenses" 
son cada dia máis e máis variados. 

Os tauros tamén apareceron bas
tante estes dias, aproveitando a 
Feira de Bilbao se non nos trabu
camos. Víron-
se espectácu-
los bastante 
absurdos, 
aparte dos ha
bituais ineren
tes ás corri
das, como o 
daquel "mata
dor" de casta 
dunha valentía 
sen límites 
que se pe]e
xou cos da 
cuadrilla, feri
do polo touro 
pero decidido 
a non sair até 
que espichase 
o anima], e 
que mesmo se 
fixo un torni-
quete co seu 

A 
españolada, 
que asi se 
lle 
chamaba 
antes cun 
sano 
critério, 
estas e 
instalando 
nas 
pantallas 
con furor 

]azo, nun xesto grotesco que ao 
comentarista case lle provoca un 
orgasmo, se é que non o fixo. Ta
mén asomou aos micrófonos Ma
tías Prats o vello, que amén dou
tras consideracións e recordos 

Maryvonne Le Dizés - violin-, 
Sabine Toutain -viola- e Pierre 
Strauch -violonce11o- forman o 
Trio de Cor-
das que supe-
ran bri11 ante-
m en te a difi
culdade da 
Obra. luhilteum 
distínguese 
neste contexto 
de composi
cións xacobe
as polo que é: 
unha obra do 
seu autor, ho
me de sona no 
mundo da mú
sica contem
poránea, que é 
como dicer en
tre nós de van
g arda. Como 
era de agardar, 

O máis 
arriscado 
dos 
Camiños 
musicais a 
Compostela 
é, polo de 
agora, o 
asumido 
polo 
compositor 
vigués 

Enrique X. Macías non fixo nesta 
ocasión concesión nengunha, e os 
responsábeis da mostra Santiago , 

dunha época que agora se resgata 
sen nengun rubor, xa non está pa
ra estes trotes o señor. 

Que menor complemento logo pa
ra unha xornada con futbol e tau
ros, con Matías e co Real Madrid 
se cadra, que mellor guinda que 
unha película do Landa ou do 
Ozores, ou mellor do dou á vez, 
e se aparece Fernando Este o ta
mén o metemos. A españolada, 
que asi se lle chamaba antes cun 
sano critério estase instalando nas 
pantal1as con furor. Que Hitch
cock, Ford ou Wilder, seguros va
lores de antano en calquer progra
mación? Viva Ozores, o prolífico 
e polifacético cinea ta e pañolísi
mo, que nunca debeu oñar con 
semellante apoxeu. Certa E paña 
eterna e horterísima resucita, se 
algunha vez fenecera, pola vía do 
cine excrementa! ozoriano e di: 
aquí e tou eu. E e a voz almibarda 
e atontanre de Tele-5 explícano , 
no avance: 'A Alfredo Landa gós
talle a sua ecretária". 'A Lina 
Morgan gó talle Alfredo" (e apa
recen o aceno imie ca da 
Morgan, acompañado dalgunha 
frase ao uso como "Uy como ]a 
tiene ... "). Nó televidentes i que 
a ternos ... clara.+ 

G. VILAS 

Camiño de Europa -tal é o título 
específico- eran con ciente di
o. Mái de vinte minuto tran i

tando por un e pazo onoro, que 
discorre entre contínua bifurca
cións; o intres de confluéncia en
tre os tre in trumento on m1rn
mos, e axiña dan paso a unha di -
per ión que é con tante ao longo 
da Obra re umida polo eu autor 
como tres partes, tres unh ersos 
interrelacionados. O Camiño tra
cexado por Macía re ulta , porén, 
dificulto o, e no eu devir o afei
zoado pode detectar con facilidade 
a pegada dun do compo itore 
preferido · polo autor galega: lgor 
Stravin ki axexa de de a ombra, 
e iso nóta e nomeadamente no 
piz: icati, gracio o peti co que 
os intérprete propinan ao eu 
in trumentos; en o virtuo i mo 
que en todo momento amo an o 
componente do Trio eria impo
síbel que a Obra e mo tra e tan 
chea de matice . Mái que camí
ño, luhilteum emella unha con
gostra, sulcada por un mú ico 
que converten a caixa de re onán
c i a dos seus instrumento nun 
contínuo emisor de accidentados 
códigos sonoros. O melómano
viaxeiro ficará exausto cando con
cl ua este deambular, na segurida
de de ter percorrido un camiño 
que conduce a nengures, ou en to
do caso cara o infinito. 

O CD complétase con outras duas 
obras do mesmo autor. La cham
hre dans l' espace -título co11ido 
dun poema de René Char-, inter
pretada polo Trio do Ensemble 
Mult~f'onia, formación de flauta, 
viola e guitarra, que nesta ocasión 
cinxe a sua disciplina interpreta
ción á rixídez da composición. A 
outra obra, Sonata, está dividida 
en catro movimentos, e conta cun 
único intérprete, o pianista Rober
to Bollea, en quen descansa o de
senrolo da composición susceptí
bel das variacións que o instru
mentista considere oportunas.+ 

XOAN M. ESTÉVEZ 
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Enrique Rojas, xerente da Orquestra Sinfónica de Galicia 
'Ten máis sentido gravar autores galegas que facermos versións de Beethoven" 
• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

Achegar as 
manifestacións culturais 
máis complexas, como a 
música sinfónica, a todos 
os cidadáns sen distingo 
nengun e dunha forma 
cotián, fo i desde a sua 
fundación, o principal 
obxectivo da Orquestra 
Sinfónica de Galicia. 
Función encomendada 
actualmente a unha 
morea d melómanos, 
que d de a 
infra tructura do 
Con órcio para a 
Promoción da Música, 
criado pecialmente 
para a ca ion, van 
co rind a di tintas 
ár as qu demanda tan 
ambicio a empresa. 
Co início do presente 
ano 93 , Enrique Rojas 
chegou á Galiza para 
re pon abilizar e da 
Xeréncia da mentada 
Orque tra. 

Rojas de enrolou idéntica función 
nas mas Canárias durante máis de 
vinte ano . Actualmente, é un fun
cionário ad crito á Seguridade So
cial, pero en ituación de excedén
cia. Apaixonado pota mú ica, per
de a noción do tempo cando fata 
do asunto, e mesmo esqueceu a ua 
data de incorporación á función 
pública, xa que actualmente di -
froita dun contrato indefinido na 
ua condición de Xerente da Or

que tra. I o i, pontualiza que o eu 
vínculo la ral coa formación in
fónica pode concluir cando o eu 
rexedore o con ideren oportuno. 

Orque tra infónicas adoi
ta n a ta r vencelladas dunha 
ou doutra fo rma a algunha in -
titución pública. Quer dicer i to 
que preci an da tutela da Admi
ni tración. Que non hai público 
podero o economicamente que 
a sustente? 

No E tacto e pañol acu amos un 
baleiro de Orque tra Sinfónicas 
e tábe i . Denante da morte de 
Franco praticamente, o paf era un 
de erto in fó nico· unicam ente 
ex i tia a Orquestra da RTVE , a 
Orquestra Nacional de España, 
que data do anos cuarenta, e logo 
quedaban unha série de institu
cións, vencelladas a Sociedades 
Filarmónicas as máis das veces, 
na" que se misturaban afeizoados 
con profi sionais máis ou menos 
frustrados. Eran institucións, en 
xeral, cun baixo nível de forma
ción individual. 

En xeral , son as institucións públi
cas as que manteñen as forma
cións sinfónicas. Neste mundo no
meado economia de mercado, 
normalmente, a venda de entradas 
por taquilla non supera o vintecin
co por cento do orzamento preciso 
para manter unha institución deste 
tipo, en calquer país. Iso é debido 
á capacidade limitada das salas de 
concertos, e os elevados custos 
dun colectivo destas característi
cas. Cando un divide número de 

concerto po íbeis por número de 
asento , evidéncia e a necesidade 
dun apoio, que, mesmo asi, varia 
dun ítio a outro. Unha opción é 
protexer lega lmente os inve ti
mentos privado en empre as cul
turais; con iso con íguese que os 
empre ário ufrag uen o desfase 
que e dá entre recadación por ta
q uill a e c us to de manutenc ión 
dunh a Orque tra. No noso contex
to, cada comunid ade autónom a 
enfoca e e apoio dunha forma di
feren te. No caso da Orquestra 
Sinfónica da Caliza, o Concello 
da Coruña corre coa conta grande 
do ga to da Orquestra, cun orza
mento anual de catrocentos mi
llón de pesetas, cantidade á que 
hai que sumarlle cincuenta mi
llóns da Deputación Provincial 
coruñesa, e outro tanto da Funda
ción Caixa Galicia. 

Na sua condición de Xerente 
dunha Orquestra Sinfónica con
fluen dous mundos nun principio 
contraditórios entre si: o da eco
nomía, que ten a ver cos cartos, e 
o criativo, que fomenta a imaxi
nación dos músicos. Dase algun 
dilema nesta encrucillada? 

Na música hai dous momentos: o 
da criación e o da interpretación; 
en ambos procesos, o diñeiro é ne
cesário, xa que tanto compositor 
coma intérprete teñen que viver. 
Os cartos aparecen no momento en 
que nace a música, ben sexa por 
encargo ou porque alguén na sua 
casa, tranquilamente, compón al
go. Eu son ó mao da película, xa 

que teño que administrar uns fun
dos, que son limitados, e iso pro
voca unha opción en cada momen
to determinado; teño que escoller; 
dicer isto si, isto non, tanto disto, 
tanto do outro. As veces, pode pa
recer que a un non lle gosta algo, 
ou que veta determinado proxecto. 
No caso da O.S. de Galicia, por in
terpretar un repertório aberto a cal
q uer manifestación musical , com
pre ter en conta todo: direitos e de
beres da Orquestra para cos com
positores, intérpretes e mesmo o 
público, xa que en definitiva, co
mo Xerente dunha Orquestra, de
bes procurar encher o teatro, inda 
que cun ponto de vista sério; quer 
dicer, non oferecendo o que se 
queira en cada momento, senón 
pedíndolle ao público aigun esfor
zo; non é sentarse a escoitar o de 
sempre, senón interesándose por 
obras novas, ou ben compostas no 
pasado pero descoñecidas, que son 
igualmente novidosas. Un traballo 

'En xeral, son as 
institucións 
públicas as que 
manteñen as 
formacións 
sinfónicas'. 

que ternos feíto é un
ha adaptación de can
cións pop, arranxadas 
para a nosa Orques
tra, co que tentamos 
captar a atención de 
novos afeizoados. 

Infraestrutura 
própria 
Tense falado ahon
do da falta de músi
cos galegos na Or
questra Sinfónica de 
Galicia. Pensa que 
poderia ser rendá
bel a criación dal
gun ha Escota de 
música parella á 
própria agrupación 
sinfónic'a, coa que 
fornecela de músi
cos autóctonos, cara 
a criación dunha 
canteira própria? 

O noso non é un pro
xecto no air~. Os res
pon s á be is adminis
trativos da Orquestra, 
o Consórcio para a 
Promoción da Músi
ca, no proxecto fun
dacional tiñan previs
to, xa desde un prin
cípio, a criación dun
ha escola vencellada 
á Orquestra. No Ou
tono iremos á Ale 
maña para visitar al 
guns conservatórios, 
gu iados polas boas 
informacións que te
rnos a respeito da in
fraestrutura daq ueles 
centros de en s ino , 
con vi s tas á escola 
que queriamos arte
llar na Coruña. 

Independentemente 
ANXO IGLESIAS <li so, hai unha cola-

boración moi boa co Conservató
rio da Coruña; convocarnos unha 
proba para bolseiros, con vistas a 
traballar tutelados polo profesora
do da Orquestra. Tentamos am
pliar ese acordo a Vigo, con vistas 
aos concertos para escolares. 

Unha tendéncia habitual en vá
rias Orquestras é o de seren for
macións restrinxidas á própria 
localidade da sua ubicación. Po
lo que se ve, non é ese o caso da 
Sinfónica de Galicia. 

Unicamente podemos obxectar nes
te mester problemas de espazo e 
ubicación. Por exemplo, proxima
mente estrearemos unha obra dun 
compositor galego, Elíxio Vita, que 
por ser de Vilagarcia de Arousa, 
deberia ser estreada ali; eu visitei a 
cidade co próprio autor, e convida
mos en que, dado o elevado núme
ro de instrumentos de percusión, 
non -poderia ser interpretada na sua 
cidade, por falta de locais axeita
dos. Nesta comunidade, espazos 
cerrados doados para nós están: o 
Auditório de Galicia en Santiago e 
o Pazo de Congresos da Coruña; o 
Centro Cultural Caixavigo é útil 
para case todos os -concertos. Os 
Teatros Principais de Pontevedra e 
Ourense non son válidos para al
gunhas montaxes; Auditórios coma 
os de Lalin ou Ponteareas son limi
tados. Un auditório novo, o de Bu
rela, ten un cenário no que caben 

. pouco máis de cincuenta músicos. 
En Lugo falta o hábito de acudir ao 
Auditório Gustavo Freiro, por estar 
ubicado nas aforas da cidade, e ulti-

marnente ternos tocado no céntrico 
Círculo das Artes. Logo tamén hai 
templos relixiosos: a Concatedral 
do Ferrol, igrexas en Pontedeume, 
Betanzos, en Monforte está ese 
magnífico edificio dos Escolápios. 
Quen queira programar un concerto 
noso, unicamente ten que enviar 
unha carta á Orquestra, e axiña me 
achego a ver o lugar do concerto. 
Hai uns gastos que comporta o pró
prio feíto do concerto; transladar a 
oitenta e cinco profisionais e devol
velos ás suas casas. 

Público receptivo 

Como adoita a responder o pú
blico en vilas con pouca activi
dade musical? 

A miña experiéncia persoal é ma
ravillosa. Incríbel en Ribadeo, Bu
rela, Pontedeume, localidades nas 
que os locais están ateigados de 
público, e iso tendo en conta que 
ás veces, non coidamos a adecua
ción dos programas ás povoacións 
onde tocamos. Por exemplo, unha 
Sinfonía de Anton Bruckner en 
Ribadeo pode ser un asasinato co
lectivo inecesário. Compre ir pou
co a pouco, con cousas accesíbeis, 
xa que o público que tes nestas lo
calidades é variopinto; desde un 
home do campo, que pensa que 
vai ver unah orquestra de baile ou 
unha banda, até o profesor de es
cala ou alguén que toca na Banda 
de música, que xa sabe un pouco 
máis ... debes tentar abranxer un 
amplo espectro. Compre tamén le
var algunha propina, a xente agra
déceo , séntea coma un agasallo. 

Falando de repertório. Teñen 
pensado, cara a gravacións dis
crográficas, est rear algunha 
composición inédita. Maxino que 
non pensarán a estas alturas edi
tar unha nova versión da Novena 
de Beethoven, por citar unha 
obra recente nos seus concertos? 

Para min seria un disparate; hai 
moitas versións, e o afeizoado que 
en Melboume, por exemplo, dis
poña ante si de calquer das moitas 
gravacións que se fixeron desta 
obra, cal escolleria?, non seria 
precisamente a da Orquestra Sin
fónica de Galicia. Hai un repertó
rio amplo, ainda inédito, e compre 
gravalo ben; tecnicarnente, artisti
carnente, e mesmo comercialmen
te. Non se trata só de acadar os 
custos necesários para determina
da gravación se logo fica ns ar
macéns da Fundación que a finan
c iou , para logo ser conseguida 
mediatne agasallo de fulanito , ou 
porque a recebes polo Nadal. 

No noso caso, a Orquestra Sinfó
nica de Galicia debe interpretar os 
autores galegas. 

Nós procuramos movernos guia
dos por un programa base, que es
taría integrado por un repertório 
de obras de autores galegas. Facer 
posíbel que uns programas pensa
dos para os mentados locais da 
Coruña, Santiago e Vigo, podan 
ser tocados nunha igrexa en Tui, 
por exemplo, resulta difícil. En
tón, ternos prevista outra progra
mación acorde con outros deter
minados espazos. Nesta tarea con
tamos coa colaboración de Xoán 
M. Carreira, que nos facilitou un 
listado do património musical ga
lego; esa documentación foi estu
dada polo director, Víctor Pablo 
Pérez, para ver de adecuala ás po
sibilidades da Orquestra. + 
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Convocatórias 

. 1!! CONCURSO DE BANDA 
DESENHADA (COMIC) 

DE OGROBHARA .. 
. DESENHADORES LOCAIS 

Concurso de Banda 
Desenhada do Grove 
para deseñadores locais 
Os colectivos C.R.E.S. e K.D.R.O., 
baixo o patrocínio da Zona A, organi
zan o I Concurso de Banda Desenha
da (Comic) de Ogrove. Poden acceder 
ao concurso todos os que o desexen e 
sexan de O Grove, con traballos en ga
lego (respeitarase calquer normativa); 
formato DIN 4, ou proporcionais; en 
branco e negro; e cunha extensión 
entre as 3 e 6 páxinas. O tema é 
libre. Estabelécense tres prémios 
que os xuices poderian declarar 
desertas por falta de calidade: 
25.000, lS.000, e 10.000 pta. A 
entrega dos orixinais faise na Ca
sa da Cultura de O Grave, con 
data límite o 15 de Setembro. A 
partir dese dia expoñeranse os ori
xinais na própria Casa da Cultura. 
A organización comprométese a 
publicar os dez mellores traballos. 

Baldaio e o seu 
entorno costeiro 
O Colectivo de Educación Am
biental (CEM), ven de abrir o 
prazo de inscripción para partici
par na actividade Baldaio e o seu 
enwrno costeiro. Esta acampada 
está dirixida a xoves de entre os 9 
e os 16 anos, e terá lugar os dias 
6 e 7 de Setembro na comarca de 
Baldaio (Carballo). Baldaio é un
ha das lagoas litorais máis impor
tantes da Galiza. Lugar de cria, 
invernada e descanso no paso mi
gratório dunha grande cantidade 
de aves. As suas dunas e o seu 
entorno en xeral están ameazados 
por numerosas agresións. Daran-
se a coñecer estes problemas e visita
ranse lugares que ainda agachan unha 
riqueza natural impresionante. Maior 
información no CEM: (981) 26 56 40. 

Cursos CI G de FP 
Ocupacional 
A Converxéncia Intersindical Gale
ga (CIG), vai impartir por toda Galiza 
no periodo que vai de Setembro de 
1993 a Marzo de 1994, unha série de 
cursos que abranguen temas como: co-

ciñeiro, xefe de rango, confección de 
prendas textís, acuicultor, contabilida
de financieira, administración do pla
no de cantas, deseño asistido por orde
nador, cultivador de hortalizas baixo 
abrigo, motoserrista, traballador fores
tal, alfareiro ceramista, frigorista in
dustrial, auxiliares de enfermería, nu
trición e dietética, operador de ordena
dores, modelador de poliester, reforza
do, canteiro, tapiceiro de móbeis, tra
ballador de cetárea, maquinista de im
presión serigráfica, formador de for
madores, patronista escalador, e ou
tros. Estes cursos reponden á preocu
pación pola evidente auséncia tanto 
dunha política formativa como de co
locación por parte da Xunta; a que o 
Consello Galego de Ensinanzas Técni
co-Profesionais (CGETP) non asuma o 
rol que lle corresponde como demostra 
o feito de que ainda non funcione o 
Gabinete Técnico previsto nos Acor
dos Xunta-Sindicatos.Máis informa
ción nos teléfonos da INTG, (986) 42 
SS 44 ou 41 23 23; así como no da 
CXTG, (986) 41 15 55. 

Escolas de Verao de 
Ferrol e de Corcubióm 
A Associa~áo Sócio-Pedagógica Ga
laico-Portuguesa e mais a Escola de 
Veráo da Universidade Popular de 

Corcubióm organizan a IX Escala de 
Venía de Ferro/, do 13 ao 18 de Se
tembro na Domus Eclesiae; e a VI Es
cala de Ven'io de Corcubióm, do 20 
ao 25 do mesmo mes no Coléxio Pú
blico José Carrera. Os prezos por es
cala van desde as 5.000 pta. para mes
tres en servício, ás 3.500 pta. para es
tudantes e desempregados. A escala 
de Ferrol comprende obradoiro de tí
teres, curso de pedagogía musical para 
a escala, curso de deseños curriculares 
da aula e roteiros didácticos; literatura 
galega medieval, seminário didáctico 

axenda 
nunha aula de educación infantil e de 
educación especial. A escala de Cor
cubión oferece taller de astronomía, 
curso de deseños curriculares, obra
doiro de títeres, padagogia musical, 
taller de relación profesor aluno e ex
periéncias didácticas na aula da edu
cación infantil. Os cursos complemen
tanse con sesións de cinema pedagó
gico, roteiros culturais, e outras activi
dades. Maior información por correo 
no apartado 447 de Ourense, ou por 
teléfono nos contestadores (988) 24 
81 41 e 215620. 

VIII Concurso Fotográ
fico Fundación Renf e 
A Fundación Renfe convoca a oitava 
edición do concurso fotográfico Cami
ños 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 fotografías, 
sempre que non ficasen finalistas en 
calquer dos 7 certames anteriores da 
RENFE. As fotos deben ter un tamaño 
nunca superior aos 3S x 4S 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 
Novembro deste ano, ao endere
zo: Fundación de los Ferrocarri
les Españoles (Estación Delicias, 
Paseo de las Delicias, 61. 28.045 
Madrid). A Fundación estabelece 
tres prémios (1.000.000, 2SO.OOO, 
e 12S.OOO pta.), sen distinción en
tre branco e negro ou cor; amais 
de 1 O accesits de S0.000 pta. e 
prémio de consolación de 2.500 
pta. a unha escolleita de 113 fo
tos . Ningún prémio pode quedar 
deserto . As obras premiadas ou 
escolleitas pasan a ser proprieda
de da RENFE, que reserva o de
rei to 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 4S.OOO pta., 
que inclue viaxe en avión, aloxa
mento e manutención. A viaxe é 
froito dun intercámbio entre o 
concello da capital checa e o 
Concello de Oleiros. A viaxe ta

mén comprende unha série de activi
dades culturais entre as que compre 
destacar visitas aos Castelos de Karf s
tei n e de Praga; Cavernas Konéprusy; 
Vysehrad (berce de moitas referén
cias históricas); casa do célebre escri
tor Frank Kafka; fábricas de cristal de 
Bohémia, etc. É condición imprecin
dibel para participar no intercámbio 
e s tar empadroado no Concello de 
Oleiros. Máis información na Funda
ción Municipal de Cultura (98 1) 61 
00 00 (extensión 247); ou na Casa da 
Xuventude (981) 63 65 98. • 

O trinque 

Música 

A Vía Láctea é o novo 
espectáculo do Mago 
Antón que abre o dia 
27 na carpa instalada 

Festas 

e romarias 
Para esta semana: Sábado 28, Roma
ria en Requián-Frandes (A Estrada). 
O Luns 30, Romaria da Nosa Señora 
da Lanzada (Pontevedra). O Martes 

Anúncios de balde 

Bicis pola Paz é unha Organización 
Non Guvernemental para o De envol
vemento (ONGD), que fai un traballo 
de divulgación da Paz atravé de cam
pañas, exposicións e traballos en cen
tros escolares. Bicis polo Paz, ven de 
realizar un envio de bicicletas ao inte
rior da Selva Amazónica, para o eu 
uso polos promotores de saude que te
ñen que deprazarse a pé, con máis de 
45 de temperatura. Todo o que queira 
colaborar, con ideas, propostas, traba
llo ou aportacións económicas; pode 
dirixirse a Bicis polo Paz. Apartado de 
Correos 35. Chantada. 

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

A história viva da Fonsagrada en ví
deos, camisetas e chaveiros. Contra re
embolso no enderezo Marqués do Ro
di 1 15. 27. 100 A Fonsagrada. Lugo. E 
no teléfono (982) 34 02 52, de 11 a 2 
(na mañá). 

Cámbio setos e cupóns da ONCE. 
Apartado 224. 32.080 Ourense. 

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

Busco directos en video non comer
ciais dos seguintes grupos: Fuxan os 
ventos, Os Resentidos, Os Diplomáti
cos, Siniestro Total... asi coma doutros 
grupos que canten en galego. Anrom. 
Apdo 53. 27.8SO Viveiro. 

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

C. 15.705 Compostela. Ou no telefone 
(981) 76 23 31. 

Aportacións económicas para a cam
paña de recollida de Vitamina B para 
Cuba: oficina principal de Caixavigo 

no Cámpus 
universitário de 
Compostela. Máxia 
galega de nível mundial 
co transfondo do 
Camiño de Santiago. + 

31, Festa en Vilalba, Romaria do S. 
Ramón en Beolo (Boiro-Noia), e Ro
maria do S. Ramón de Moeche (A 
Coruña). O Mércores 1, Festa en Bó
veda (Lugo). Martes 2, Festa en Vitar 
(Lugo).+ 

en Campo tela 04.155.001.267 -6. 
Asociación de Amizade Galego-Cuba
na "Franci co Villamil". 

Recollida de material escolar e pape
lería, medicamentos (e pecialmente 
vitamina B) e venda de diver o mate
rial de solidariedade. Na A ociación 
de Amizade Galego-Cubana 'Francis
co Villamil", rua do Vi llar 29- 1 !! B, 
Compostela, ou Policarpo Sanz 22, 2º 
oficina 1 O, Vigo. 

Oferécese director de bandas de mú
sica populares. Evéncio Baños. Xan 
XXIII, 13-7º Direita (Ourense). (988) 
21os8S. 

Particular vende piso en con trución, 
praza de garaxe e trasteiro. É de pro
tección oficial. Zona de San Roque en 
Vigo . Para máis información chamen 
ao(986)47 I703. 

Véndese piso na Rua Er edelo 72 
(Ourense). (988) 21 OS 85. 

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

Búscase vivenda económica para alu
gar nos arredores de Vigo. (986) 43 
9444. 

Interesaria intercambiar películas 
en galego por película 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 espécies autóctonas a parti 
culares e a ociación . Teléfono (98 ) 
23 06 63, de 2 a 4. • 

r---------------------, , E , 
: nvie os seus avisos, anúncios, : 
1 a ctos e todo tipo de convocatórias 1 
1 con 7 dios de antelación, por correo 1 

: ou polo número de fax : 
1 (986) 22 31 01 1 

: A NOSA TERRA : 

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



Música 

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

Trío Arpegios 
Actua no Auditorio dos Xardins do Se
ñal de Cangas, odia 27, ás 11 da noite. 

Banda Lira Castellonense 
Actua o 27 de Agosto no Castelo de Ri
badávia. A Banda Lira Castellonense, 
fundada no 1878, agrupa 90 músicos e é 
gañadora de vários prémios estatales. 
Actualmente a dirixe Francisco Pema
le , director do Coro de Valencia e pro
fe or do Conservatório Superior de Mú
sica de Valencia. O programa do con
certo abrangue pezas de M. Palau , G. 
Ros ini, Jimenez, F. Liszi e R. Chapi. 

II Curso de Verán 
chub rtiada 

A A ociación Musical chubertiada, 
pecha o u 11 Curso de Verán, que adi
cou a escola ru a, o Sábado 28 de Agos
to , ás 8 da tarde, no Auditorio de Gali 
cia, cun concerto de entrada libre ofere
cido por profe ore e aluno do cur o. 

O r máticos 
Póde e cscoitar o grupo de pop-rock Os 
Dramáticos, o 28 de Agosto, á 11 da 
noite, na Praza do Convenio de Melide. 

a Lua 
Mú ica folk , o 28 de Ago to, ás 22 h., 
na Praza do Concello de Samos. 

Alecrin 
Mú ica fo lk co grupo Alecrin , o 28 de 

Teatro 

mi o 
Teatro do Morcego interpreta a obra 
de Dario Fo, baixo a dirección de Julio 
Cardo o, o dia 27, á 9 da noite, no 
Ca ino Mugard ; e o dia 1 de Setem
bro, á me ma hora, no Auditório Reve
riano S utullo de Pontearea . 

A matanza dos Seixas 
Por Artello Teatro, o 28 de Agosto, 

Actos 

Malla tradicional do trigo 
A Asociación de Veciños de Sésamo
Sueiro, quer relembrar o acontece
mento da malla do trigo, o Sábado 28 
da Agosto, no Parque Moncho Varl
carce en Sésamo. Mallarase unha tan
da a man, con catro ou cinco manlles 
de peteiro e outra coa antiga máquina 
trilladora que separa trigo e palla. Os 
manlles de pértego serán subastados 
ao rematar a malla. 

Viño grátis! 
O Sábado 28 e o Domingo 29, en Sal
vaterra do Miño, celebrarase a XXXIV 
Festa do Viño do Condado. Abren a 
festa ás 1 O da mañá do Sábado, as pa
sacorredoiras co grupo Os Tarecos de 
Campelo; ás 7 da tarde, nas Covas de 
Dona Urraca, terá lugar a apertura da 
IV Mostra de Viño con Denomina-

Agosto, ás 21,30 h., na Praza do Con
cello de Palas de Rei; e o 3 de Setem
bro, ás 9 da noite, no Pavillón do Con
cello de Bande. 

Muxicas 
O grupo folk Muxicas, en concerto o 
28 de Agosto, ás 10 da noite, na Praza 
da Pulida de Cariño. 

Cantaril 
O Sábado 28, ás 12,30 da noite, con 
entrada libre na Praza do Toral de 
Santiago, o ciclo Raíces musicais eu
ropeas, trae o grupo Cantaril de Por
tugal. 

Orquestra de Cámara 
Marcial de Adalid 
O 28 de Agosto na Praza Maior de 
Portomarin. 

Grupo de Gaitas da 
Deputación de Ourense 
Concerto para o 29 de Agosto, ás 1 1 da 
noite, no Parque do Toural de Xinzo 
de Límia. 

Bleizi Ruz 
O 2 de Setembro, no Pa eo da Porta 
Faxeira de Santiago, concerto do grupo 
bretón Bleizi Ruz. 

J oaquin Achucarro 
O 2 de Setembro, ás 9 da noite, no Au
ditorio de Galicia, Joaquín Achucarro, 
interpretará un programa de R. Schu
mann , l. Albéniz e E. Granados. 

Errúlio Cao 
Conceno de Emilio Cao, previsto para 
o dia 7 da Setembro, ás 11 da noite, no 
Castelo de R ibadávia. t 

á 1 O da noile, na Praza do Concello 
de Boiro. 

Máxia de cerca 
Luí Boyano e o eu espectáculo Ma
:da de cerca o 2 de Setembro, á 1 1 
da noite. na Ca a da Cultura do Barco 
de V aldeorra . 

Dia sen glória 
A espectacular comédia de Roberto 
Vidal Boldaño, po ta en cena por Te
atro do Aquí, o 3 de Setembro, á 9 
da noite, na Casa da Cultura de 
Sárria.t 

c1on de Orixe do Condado e 
Mon~ao ; e ás 7,30, Bailes Galegos co 
grupo San Paio de Alxen. O Domingo, 
ás 1 O da mañá, haberá pasacorredoiras 
de bandas de gaitas acompañadas por 
grupos de danzas nas que participaraán 
San Paio, Ondi1ias do Mendo, Xerme, 
Morriña Galega, Santa Maria, Airiños 
da Ceña, Santa Columba, Bretema, 
Xeitiños Nasos, Agarimo, Chan dos 
Casteliííos, Santa Cristina, Banda de 
Gaitas Ledicia, Alegrias do Condado, 
Tarecos de Campe/o, San Pedro Me
rufe e Rancho de Pinheiros. A partir 
das 1 1 da mañá, empezarán a funcio
nar as casetas con viño gratis das Ade
gas do Condado. Tamén nesta festa 
sardiñas, polbo, empanada, lamprea, 
futbol e verbena de noite. Os dous dias 
contan co servício do transbordador 
até ás 4 da mañá. + 

axenda 
Exposicións 

Modesto Braulio 
Até finais de Setembro no Muiño da 
Ponte de Redondela (aberto a partir das 
7 da tarde), expón o pintor, debuxante 
e deseñador, Modesto Braulio. Nos úl
timos anos foi responsabel da imaxe 
plástica do VIII Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano, e de 
Cuhamoda . Actualmente é membro da 
Unión de Escritores e Artistas de Cuba; 
do Taller Experimental de Gráfica de 
La Habana; e da Asociación Interna
cional de Artistas plásticos. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Cine 

O liquidador 
O Cine Clube Lumiere-Vigo, ven de 
facer pública a sua programación para 
Setembro. Odia 1, pasan O Liquidador 
de Atam Egoyan . Canadá 1991 ; e o dia 
8, Unha estación de paso de Gracia 
Querejeta. Españ a l 992 . As proxec
cións realizanse no Auditório Cidade 
de Vigo, e os filmes elíxense segundo 
as peticións dos sócios. Horários, cuo
tas. ou maior infonnación no Cine Clu
be Lumiere-Vigo: (986) 43 67 73. t 

Televisión 

Desexo humano 
O Domingo 29, pola noite en Butaca 
Especial da TVG. EE.UU. 1954. Di
reclor: Fritz Lang. Intérpretes: G lenn 
Ford, Gloria Grahame, Broderick 
Crawford e Edgar Buchanan. En 1938 
o cinea ta francés Jean Renoir, fixo un 
filme sobranceiro baseado na obra de 
Emile Zolá, A besia humana. No 1954, 
o director de orixe alemana Fritz Lang, 
retomou o me mo tema para facer un 
melodrama obranceiro, Desexo huma
no. Ainda que no comezo ia ser un es
túdio da condición humana reflexada a 
través de individuos negativos, tivo 
que convertirse nun melodrama con 
triangulo amoroso por esixéncia do 
productor da Columbia, Jerry Ward. O 
resultado non desmellorou e foi un dos 
grandes éxitos de público e crítica da 
carreira de Lang. + 

A actriz Gloria Grahame traballa nes
te filme do alemán Lang. 

Suso de Marcos 
Esculturas de Suso de Marcos na Casa 
da Cultura de Boimorto. 

Un oriental en occidente 
Até o 31 da Agosto en La Galeria de Vigo, 
pódese ver a mostra Un oriental en occi
dente do pintor iraniano Ahmad Tabatai. 

Alfredo G. Acuña 
Até o 1 O de Setembro, de Luns a Ven
res e de 7 a 1 O da noite, en Círculo y 
Cuadrado de Sabaris; pódese comtem
plar unha exposición de cerámica de 
Alfredo G. Acuña. 

Fusión dos contrarios 
Até o 4 de Setembro, de 19 a 21 h., na 
Casa Charry de Oleiros, Juan de la 
Colina Béjar, amosa unha escolma da 
sua obra que vai desde figuras próxi
mas a modelos mitolóxicos a teas que 
representan obxectos da vida cotián. 

Camiños de Ferro 
As fotografias do certame da RENFE 
Camiños de Ferro, até o 29 da Agosto, 
na estación de trens de Vigo. 

Fotoxornalismo 
en liberdade 
A monstra fotográfica artellada pola 
Concelleria de Cultura de Vigo e a Co
munidade de Madrid, a partir do 3 de 
Setembro na Casa das Artes de Vigo. 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

A NOSA TERRA 
Nº 584 -26 DE AGOSTO DE 1993 

Carteis dos cinco 
continentes 

23 

A Casa das Artes de Vigo, amosa a 
partir do 3 de Setembro, a colección 
privada de Manfred Schawrz que 
comprende 600 cartaces de 5 conti
nentes. 

Flota de índias 
O Kiosko Alfonso da Coruña, acolle a 
monstra artellada pola comisión do 
Quinto Centenário, que fai un recorri
do polas naves, os asteleiros, as técni
cas de navegación e os pécios (restos 
de barcos afundidos) da flota da rota 
das Indias. 

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

Os sons do Pórtico 
As reproduccións dos iAstrumentos 
que aparecen no Pórtico da Glória no 
Museo do Pobo Galego. 

Século XX portugués 
Até o 31 da Agosto no Auditorio de 
Galicia, obra dunha escolleita de artis
tas portugueses reflexo da traxectória 
artística do século XX en Portugal: 
Tradición, vangarda e modernidade 
do século XX portugués.+ 

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 
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'Antes do 2001 de Kubrick estaba todo por inventar' 

Colin Arthur, criador de monstros 
Estivo na nasa terra o mestre dos 
efeitos especiais, Colin Arthur. • 
Veu como profesor dun curso de 
maquillaxe incluído no programa 
"Cero en Conduta", organizado 
conxuntamente polo CGAI e a 
escala de lmaxe e Son. Entre a 
sua filmografia compre salientar 
títulos como Afien; Zardoz; 2001 
odisea espacial; Fúria de Titáns 
ou A história interminábel. 

• ÓSCAR LOSADA 

e olin Arthur principiou na escala 
de arte como escultor. Estudou 

tres anos cun dos mellares escultores bri
tánicos e máis adiante foi descoberto pe
la dirección do Madame Tussaud, o fa
moso muséu de cera londinense, que lle 
perguntou se quería traballar con eles. 

Cando traballaba no Madame Tussaud, o 
mundo do cinema entra en contacto con 
eles para facer a maquillaxe nun filme his
tórico. Posteriormente chega a posibilida
de de participar en 2001, que Arthur non 
deixaria escapar, estando 12 semanas a 
traballar arreo nun estúdio, con enormes 
problemas para facer os monos nos que 
empregou un material extremadamente li
xeiro "Kubrick non sabe exactamente que 
quer da maquillaxe. Agora, cando se quer 
un, vaise aos modelos xa existentes de 
tal ou cal película, mais cando encetamos 
2001 non había esa referéncia, o que o 
levou a ternos traballando seis meses 
nunha dirección e, cando rematamos, 
Stanley dixo que non lle satisfacian eses 
monos. Lego traballamos en tres direc
cións distintas e ao remate comentou que 
quería unha mistura das tres. Supoño que 
agora con máis referéncias de efeitos es
peciais, Kubrick poderia dicer máis clara
mente aos técnicos o que quer". 

Os efeitos especiais de 2001, realizados por Arthur, convertéronse nun modelo do xénero. 

Após do filme de Kubrick Colín Arthur 
métese definitivamente no mundo do ci
nema cos excepcionais resultados que 
se poden ollar na pantalla. "Os efeitos 
especiais -reflexiona- son moi impor
tantes mais non o son todo. Unha pelícu
la con Dustin Hoffman ou Meryl Streep 
non necesita do soporte dos efeitos, pala 
contra un filme como A história interminá
bel precisa deles ainda que o traballo de 
guión e dirección é fundamental no de
senrolo da acción. Por certo que neste fil
me penso que a dirección estivo en moi 
boas mans e Wolfang Petersen cumpriu 
perfeitamente ca seu papel. A importán
cia dos efeitos especiais nunha película 
depende moito do seu guión". 

E precisamente A história interminábel da 
que Colín Arthur se sente máis satisfeito. 
"globalmente, pois no que atinxe á ma
quillaxe e grandes efeitos quédome con 
Fúria de Titáns onde traballei co pai dos 
efeitos especiais modernos, o grande 
Ray Harryhausen". 

Ao longo da sua carreira atopou actores 
moi dóceis na cadeira de maquillaxe e 
outros moi rabudos: "Sean Connery noA 
aturou máis de 40 minutos en maquillaxe 
cando rodabamos Zardoz. Ten unha pa
ciéncia moi limitada. O caso aposto é 
Dustin Hoffman, que pode estar á tua 
disposición 5 ou 6 horas sen problemas. 
Con Shelley Winters tivemos un proble
ma enorme. Ela estaba moi preocupada 
e nervosa porque tiñamos que facer o 
efeito dun disparo entre as cellas. Nós 
empregamos para isa uns pequenísimos 
explosivos, mais con ela foi imposíbel , 
así que o fixemos cando estaba a botar 
unha soneca. Cando espertou xa non 
houbo problema". 

Xa non hai segredos 

Agora púxose de moda o pase por TV 
dos Making-off, documentais que nos 
contan os segredos dos efeitos das gran
des super-producións. "Agora non podo 
gardarme segredos, di rindo. Hai unha 
moda nestes últimos tempos en sacar á 
luz os trucos dos efeitos especiais e o 
Making-off é unha maneira de facer car
tas por parte dos produtores". 

Colin Arthur sente fachenda de ter partici-

pado nalguns filmes xa clásicos do cine. 
Os dous máis significativos son 2001 e 
Alíen. A relación ces seus directores foi 
distinta "Ridley Scott é un director con 
moitísima imaxinación en función de luz e 
cámara para sacar o máximo efeito. Stan
ley é teimudo nas suas ideas, el semente 
quer a imaxe que xa ten na sua cabeza e 
nada lle vai influir. A Ridley pódeslle dicer: 
Mira, teño esta idea e el compraba o re
sultado que pode dar. A criatividade dun
ha persa·a que ven dos spots publicitários 
está sempre alerta, xa que os anúncios 
grávanse en pouco tempo". 

Os seus estúdios Dream Factory (Fábrica 
de soños) tenas en Madrid , e colabora 
con alguns filmes españois que lle enca
rregan pequenos efeitos. "O cine español 
non ten estrutura para dar suficiente traba
llo ao meu obradoiro. Onde empregamos 
moitos meios foi en A regandixa de Juan 
Piquer porque era unha co-produción ces 
USA e o orzamento bastante alto". 

Na Dream Factory fai bonecos para os 
parques de atraccións. "Estamos traba
llando a eito para parques de atraccións 
estadounidenses, co sistema de tres di
mensións. Nos estúdios de Madrid tace
mos animais que funcionan roboticamen
te, que poden talar e contestar ao públi
co. Cando estes están en perigo os rapa
ces choran e berran pedíndolles ás nais 
que non lles pase nada mao". 

Arthur tamén colaborou na realización do 
famoso Jedi de A Guerra das Ga/áxias, un 
dos personaxes máis tenros da séria. • 
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Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 
Tel. : Administración , Subscricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01. 
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TRES EN RAIA 

Petrovigo é 
unha mentira 
• G. LUCA DE TENA 

Q ue é mellar, sachar croques 
na lama da beiramar ou er

guer fábricas que dinamiten a bioloxia 
das rias pero deixen moitos cartas? 

A pergunta véselle a trampa. Fixérona 
cando chantaron a celulosa en Louri 
zán, un neme que arrecendia a mar 
metido nos salgueiros, a areal doura
do, a dornas ao sol. A fábrica foi á 
pesca da ria de Marin coma o cangro 
ás nécoras : un ha chanchada e o cha
leq ue do crustáceo parece un prato 
de louza baixo un tren . Un xa foi. Abur 
á pesca, ás dornas, ás fábricas de 
conservas . E os cartas? Botadas as 
cantas, perdimos os que multiplicaba 
toda a baixura. Por riba veunos a con
taminación. 

Agora volven coa canción. Que será 
mellor? Que traballen os mariscado
res de Redondela, os barcos da ardo
ra, os mexiloeiros, os da vara, os cen 
mil do sacho na area, a baixura toda, 
as piscifactorias, ou que instalen en 
Bauzas un campamento, grande co
ma un campo de futbol , de gasóleo e 
fuel-oil para barcos? 

A banda dos industrialistas-apocalípti
cos (total, din, a ria está marta) non 
atopa o camiño tan franco como can
do a infantería cargaba con baioneta 
contra os veciños de Lourizán . Procu
ran o apoio dos alcaldes da ria e utili
zan a desesperación dos parados co 
mellar estilo caciquil dos tempos de 
Bugallal e ainda así non dan feito . 

Petrovigo, que é como chaman a este 
atentado, invoca ao Lloyd's (que im
portante , son ingleses e arruinados). 
A axéncia inglesa di , nun borrador 
con faltas de ortografía, que é unha 
idea xenial. Non cantan que as insta
lacións desta clase están en todo o 
mundo civilizado a grande distáncia 
das cidades e lonxe das áreas de 
pesca. Non din que os catre postes de 
traballo que trae van laminar moitos 
máis ao tempo que nos arruinan a ria . 

Os homes da beiramar de Vigo están 
en pé de guerra para que non lles pase 
o de Lourizán . Ternos que axudalos. • 

VOLVER AO REGO 

F raga promete unha campaña 
de boas maneiras, a incluir 

no seu arquivo persoal de contribu
cións á democrácia. Dinque o líder 
cambiou moito: agora plancha o re
gulamento parlamentário a vapor; as 
hostes xuvenis do PP rompen unha 
folga en Cangas; unha militante que 
se lle calle moito do ganchete pártelle 
a cara á deputada Rosa Miguélez 
baixo o teito do Parlamento (as insti
tucións son sagradas, di o xefe); o 
deputado do PP Durán Casais per
gunta a un seu adversário político se 
coñeceu ao seu pai. • 




