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Resumo

As  publicacións  autoeditadas  denominadas  fanzines  ou  zines,  son  a  expresión

máis destacada do chamado xornalismo amateur ou non profesional. A libertade creativa

e de opinión case sen límites e os custes case inexistentes de produción e distribución,

converteron a estas publicacións en plataformas idóneas para que o público coñecese

movementos como o punk, o okupa, o hardcore, o antimilitarista e o antiautoritario. Este

tipo de medios axudaron tamén a identificar comunidades de xente nova que trataron de

resistir o que consideraban inxusto, como o desemprego, a falta de vivenda ou o servizo

militar  obrigatorio.  Os  fanzines  crearon  comunidades  que  se  autoidentificaban  e

autoafirmaban  diante  dos  denominados  poderes  cívicos  e   políticos.  Isto  mesmo

aconteceu  na  Galiza  entre  os  anos  1990  e  2005,  durante  os  gobernos  autonómicos

presididos por Manuel Fraga. Os fanzines deron a coñecer a especulación urbanística, o

abandono mendioambiental por parte das autoridades, as alternativas ao servizo militar e

a creación de circuítos para a música punk, metal e hard. Os fanzines tentaron romper

coa  monotonía  do  discurso  imperante  naquela  época  dunha  Galiza  normalizada  e

pacífica.  Tamén  quixeron  romper  coa  univocidade  dos  medios  de  comunicación  que

naquel  tempo  foran  acusados  de  altofalantes  das  políticas  do  goberno  Fraga  debido

fundamentalmente,  ás  axudas  recibidas  do  goberno  autonómico.  Os  fanzines  foron

medios creados por  colectivos sociais  que non se vían  reflectidos na prensa diaria  e

xeralista.

Palabras chave: 

fanzine, zine, alternativo, underground, Fraga, discurso e monopolio.

Resumen

Las publicaciones autoeditadas denominadas fanzines o zines, son la expresión

más destacada del llamado periodismo amateur o no profesional. La libertad creativa y de

opinión casi sin límites y los costes casi inexistentes en producción y distribución, han

convertido a estas publicaciones en plataformas idóneas para que el público conociese

movimientos como el punk, el okupa, el hardcore, el antimilitarista y el antiautoritario. Este

tipo de medios ayudaron también a identificar comunidades de gente joven que trataron

de resistir ante lo que consideraban injusto, como el desempleo, la falta de vivienda o el

servicio militar obligatorio. Los fanzines crearon comunidades que se auto-identificaban y

auto afirmaban ante los denominados poderes cívicos y políticos. Esto mismo sucedió en

Galicia entre los años 1990 y 2005, durante los gobiernos autonómicos presididos por

8



Manuel Fraga. Los fanzines dieron a conocer la especulación urbanística, el abandono

medioambiental por parte de las autoridades, las alternativas al servicio militar obligatorio

y la  creación de circuitos para la  música punk,  metal  y hard.  Los fanzines intentaron

romper  con  la  monotonía  del  discurso  imperante  en  aquella  época  de  una  Galicia

normalizada y pacífica. También quisieron romper con la univocidad de los medios de

comunicación que en aquel tiempo fueron acusados de ser los altavoces de las políticas

del  gobierno  Fraga  debido  fundamentalmente,  a  las  ayudas  recibidas  del  gobierno

autonómico. Los fanzines fueron medios creados por colectivos sociales que no se veían

reflejados en la prensa diaria y general.

Palabras clave: 

fanzine, zine, alternativo, underground, Fraga, discurso y monopolio.

Abstract:

The  self-published  publications  called  fanzines  or  zines,  are  the  most  prominent

expression of so-called amateur or non-professional journalism. The freedom of creation

freedom of speech and almost boundless and the low costs  in production and distribution

have made these publications suitable platforms to know  movements like punk, squatting,

hardcore, anti-militarist and anti-authoritarian. Such media also helped to identify young

people  communities  who  tried  to  resist  what  they  considered  unfair,  such  as

unemployment, homelessness or military service. Fanzines created communities that self-

identified and self claimed before the so-called civic and political powers. The same thong

happened in Galicia between 1990 and 2005, during the regional governments headed by

Manuel  Fraga.  Fanzines  disclosed  the  speculation,  environmental  neglect  by  the

authorities, alternatives to military service and the creation of circuits for punk, metal and

hard music.  Fanzines tried to break up the monotony of speech prevailing at the time

about a standard and peaceful Galicia. They also wanted to break the uniqueness of the

media at that time and they were accused to be the speakers of Fraga´s government

policies due to the support received from the regional government.  The fanzines were

media created by social  groups that  they didn´t  see themselves reflected in daily and

popular press.

Keywords:

fanzine, zine, alternative, underground, Fraga, speech and monopoly.
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1-Obxectivos, Estado da Arte e Metodoloxía

O obxectivo deste traballo doutoral é duplo e xace no escaso tratamento que a

caste  de  publicacións  que  imos  estudar  tiveron  dentro  da  producción  académica  en

Galiza.  Os fanzines,  o  mesmo que noutros tempos o pasquín,  as follas voandeiras e

tamén os cómics, foron elementos longamente ignorados na investigación universitaria,

ben por seren vistos como insubstanciais ou por prexuízos que, dunha maneira ou doutra,

tamén aniñaron nas investigacións dentro das ciencias sociais. 

No Estado da Arte farase o percorrido polas fontes que foron consultadas para este

traballo de investigación. A relación desas fontes, o seu número cuantitativo, é moi baixo e

Noutras universidades e nas bibliotecas consultadas, as publicacións académicas sobre

os fanzines van aumentando de número desde a década do 2000. 

O  motivo  de  escoller  o  fanzine  para  unha  tese  dentro  do  Departamento  de

Ciencias Políticas e da Administración, ten que ver coa idea de ser estas publicacións

elementos fundamentais para podermos entender algúns movementos sociais e políticos

non parlamentarios, desenvolvidos durante os anos 90 ata o ano 2005 na Galiza. 

Por outra banda está o feito de que, aínda non contando coa aprobación de toda a

comunidade científica no eido das Ciencias Sociais e máis concretamente, no campo das

Ciencias da Comunicación; os fanzines son plataformas de comunicación. Sen eles, os

movementos  como  o  ecoloxismo  ou  o  antimilitarismo,  non  terían  unha  canle  de

transmisión para a súa mensaxe. 

A  metodoloxía foi un seguemento clásico que poderiamos dividir e metodoloxía

cualitativa e metodoloxía cuantitativa. Un seguemento das publicacións relativas ao tema

fanzine e logo ás relacionadas con temas tamén conectados co mesmo. No tocante ao

seguemento  cuantitativo,  levounos  a  coñecer  unha  serie  de  publicacións  que  foron

analizadas en canto contidos e tratamento dos mesmos, así como a clasificación do estilo

na redacción de titulares e corpo dos textos. 

1.1-Obxectivo primeiro

O primeiro dos nosos obxectivos é buscar unha definición do termo “fanzine”. Certo

é que existen definicións, a maioría coincidentes, do que sería unha publicación deste

tipo. Non obstante, ao comezo deste traballo víuse que polo menos en Galiza non existe

un traballo académico que ofreza a día de hoxe unha definición en firme. Por isto mesmo,

fóronse  recollendo  todas  e  cantas  definicións  apareceron  ao  longo  deste  traballo  de

investigación  que,  insistimos,  case  non  diferían.  Non  obstante,  era  necesaria  unha
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concreción de puntos definitorios que resumisen as diferentes visións sobre o fanzine.

Esta  concreción  e  definición  eran  necesarias  para  darlle  un  aspecto  académico  ao

elemento obxecto desta investigación. 

No  decorrer  da  acumulación  de  datos  soubemos  que  o  termo  fanzine  vén  do

mundo angloparlante, concretamente da unión dos sustantivos en inglés “fan” (fanatic:

seguidor) e “magazine” (revista) e que deu como resultado a contracción “fanzine”. Na

segunda metade dos anos setenta do século XX no mesmo mundo angloparlante, sobre

todo  EE UU e Reino  Unido,  “fanzine”  foi  acurtado  a  “zine”.  Esta  nova  denominación

correspondía  a  unha división  realizada por  estudosos do tema “fanzine”  e  cadrou no

tempo  coa  vaga  “punk”  e  o  nacemento  de  movementos  sociais  como  os  “okupas”

(“squatters” en  inglés)  e  tamén  co  nacemento  ou  renacimento  doutros  movementos

sociais como o ecoloxista, o feminista, os autoxestionados, altermundistas etc. A única

diferenza entre “fanzine” e “zine” é de contidos. O primeiro segue a tradición de ser unha

publicación para fanáticos ou seguidores da literatura, da ciencia-ficción, dos cómics, etc.

O segundo é un compendio de artigos, opinións, deseños e creacións de todo tipo co

obxectivo de servir como plataforma ou medio de comunicación fóra dos medios xeralistas

ou medios de consumo masivo (mass media)1. 

A definición de fanzine ata o momento viña sendo un conxunto de puntos nos que

coincidían a maioría das persoas entrevistadas, os libros, manuais, blogs e páxinas web

especializadas. Non obstante, na maioría dos casos, sobre todo no conxunto do Estado

español as definicións, fóra duns escasos traballos académicos, eran aportadas por xente

que  no  seu  día  estivera  vinculada  ao  desenvolvemento  e  difusión  desta  caste  de

publicacións. Estas persoas eran e son xente con ningunha ou unha relación esporádica

co mundo académico. A maioría, por non dicir todos e todas, coincidían no amateurismo e

voluntarismo do traballo que hai detrás do fanzine ou zine (neste traballo usaráse o termo

fanzine,  pois  os  dous  son  o  mesmo  quitando  só  o  relativo  ás  temáticas)2.  Tamén

coincidían na gratuidade ou no baixo prezo como unha das condicións máis destacables

debido á necesidade de chegar a un público amplo e pola necesidade de cubrir os gastos

de produción, maquetación, fotocopiado e ás veces, distribución.

1 ATTON, CHRIS; Alternative Media, SAGE Publications, London, 2002, (p. 57)
2 Tanto  en  entrevistas  nos  anexos  I  e  II  verase  que  a  maioría  das  persoas  entrevistadas,  ben  denominándoo

“publicación underground” ou con outros  termos,  acaban sempre  apuntando ao amateurismo,  á  libre edición e
redacción, así como á independencia deste medio. Por outra parte, e coincidindo con autores e autoras consultadas
para a bibliografía, a coincidencia entre estes autores e a xente entrevistada en que os fanzines son unha nova vía de
comunicación para expresarse fóra das vías  de comunicación xeralistas (mainstream) é practicamente unánime.
Autores e autoras sinaladas serían Sabin & Triggs (2000), Duncombre (1997, 2008), o mesmo Atton (op.cit.), Abril
Fernández (2011), Pérez Gallego (2009).
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Mais  a  coincidencia  nas  definicións e  descricións do  fanzine  facía  necesaria  a

busca e artellamento dunha definición única como un dos obxectivos do presente traballo.

O motivo non era outro que darlle forma mediante a reunión de puntos a unha definición

canto  máis  descritiva  puidese  ser,  mellor.  Isto  é,  termos  unha  descrición  en  base  a

criterios amplamente aceptados. Dicimos amplamente e non universalmente porque hai

puntos diverxentes entre definicións aportadas. Por poñer un exemplo que será tratado ao

longo deste documento: é frecuente entre as persoas entrevistadas denominar o fanzine

como  publicación  underground,  tamén  en  ámbitos  académicos  españois,  pero  fóra  o

fanzine non é considerado, polo menos academicamente, como prensa underground. Os

motivos apuntados son de simple funcionamento interno e externo da prensa underground

fronte aos fanzines. 

Outro dos termos que aparece ligado ao fanzine é o de prensa ou publicación

marxinal. Na nosa imaxinación poderiamos pensar na prensa marxinal como unha prensa

fóra  de  todo  canon  estético,  legal,  profesional  e/ou  deontolóxico.  O  caso  é  que  por

marxinal, como pode verse na entrevista a Anxo Rabuñal, comisario da exposición “O lado

da sombra”, (Anexo I), a marxinalidade é un estado case involuntario, no que permanecen

ou están obrigadas a permanecer creacións que non se axustan ao canon ou preferencias

estéticas  e  estilísticas  dominantes  nun  momento  concreto  dentro  dunha  sociedade

concreta (que pode ser máis ou menos ampla, abranguer un lugar (sociedade galega) ou

varios estados como exemplo: as sociedades do ámbito Occidental). 

Pola súa banda Abril Fernández e Kike Babas e Kike Turrón3 ven a marxinalidade

como unha necesidade, unha maneira de sobrevivir  para os fanzines aínda que sexa

efimeramente. Esa marxinalidade é o espazo onde desenvolven as súas creacións, as

súas ideas e as súas posturas grupos de persoas, normalmente xente moi nova, sen

outra  maneira  de  expresárense dentro  do  circuíto  denominado “mainstream” (corrente

principal, corrente comercial, o que está de moda nun momento determinado e a maioría

procura seguir). A marxinalidade pode ocultar o traballo dos fanzines e da xente que os

crea  (“zinesters”  en  inglés,  unha  posible  traducción  ao  galego  sería:  fanzineiro  que

usaremos durante este traballo), pero ás veces pode contar cun golpe de sorte, cunha

axuda exterior, privada ou pública, para saír da marxe e ampliar o seu público. 

A marxinalidade tamén foi  o elemento que “tapou” baixo a súa manta todas as

publicacións nacidas baixo dela e que a maioría do público confundía ou consideraban “o

3 BABAS, KIKE (ENRIQUE SUÁREZ),  TURRÓN,  KIKE (ENRIQUE CONDE);  De espaldas al  Kiosco.  Guía
histórica de fanzines y otros papelujos de alcantarilla; El Europeo & La Tripulación, Madrid, 1995
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mesmo”, é dicir, a marxinalidade tamén “uniformou” as publicacións nacidas no seu abeiro

sen mirar de manterlles a idiosincrasia de cada unha. Por iso, máis adiante, farase unha

comparativa entre as diferentes creacións ou movementos socio-culturais para ver se o

fanzine corresponde como publicación aos parámetros do modelo ou movemento social

co que se compara. Por exemplo: “prensa underground e fanzine, son o mesmo?”

1.2- Obxectivo segundo

O  segundo  obxectivo  é  o  que  empuxou  ao  doutorando  a  facer  este  traballo.

Seguindo  a  lectura  de  La  ciudad  y  las  masas de  Manuel  Castells4,  quen  na  súa

investigación dos movementos urbanos durante a época da Transición en España, sobre

todo en Madrid, recolleu como ditos movementos chegaban a crear os seus medios ou

vehículos de expresión propios fronte ao que eles consideraban que era un uso perverso

da mensaxe desde os gandes medios ou medios xeralistas. Isto implicaría a creación

dunha nova comunidade lectora para os medios ou canles de expresión creados polos

movementos sociais, punto este que coincide coa creación da “comunidade arredor do

fanzine” que expresan autores como Duncombe (1997, 2008).

Utilizaranse  as  ideas  de  Castells,  que  os  movementos  sociais  crean  os  seus

medios de expresión para romper o monopolio que exercen os medios de comunicación

masivos (mass-media) sobre a mensaxe. Isto pode suceder cando un círculo de persoas,

ou alguén de maneira individual crea a súa propia publicación. Con esa acción pretende

darlle visibilidade a un novo discurso e crear unha audiencia arredor duns medios e temas

que, ben o grupo ou ben a persoa individual, consideran que non están dabondo tratados

ou nada tratados nos grandes medios de comunicación.  Aínda máis,  na investigación

observouse que a maioría dos fanzines recollidos inserían nas súas páxinas informacións

relativas ao contorno máis inmediato ás persoas involucradas na creación da publicación,

ben cun tratamento moi personalista ou ás veces sensacionalista.

Por tanto, neste segundo obxectivo o desexo deste traballo é confirmar se detrás

dos fanzines investigados houbo un movemento social, de maior ou menor tamaño, capaz

de crear un medio que rompese a tendencia informativa dos grandes medios sobre o

contorno máis inmediato a ese fanzine e se se acadou a ruptura do que Castells define

como “monopolio da mensaxe” (1986; p. 368). 

Por tanto, os dous puntos que moven este traballo son a definición do que é un

4 CASTELLS,  MANUEL. La  ciudad  y  las  masas.  Sociología  de  los  movimientos  sociales  urbanos,  Alianza
Universidad Textos, Madrid, 1986
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fanzine  (ou  zine)  buscando  entre  as  diferentes  aportacións,  quer  dentro  do  ámbito

académico quer fóra do mesmo. Isto último, como xa se explicará, debido ás escasas

fontes que ata o de agora foron aportadas á bibliografía específica sobre o tema. E o

segundo punto sería  saber  se  este  tipo  de publicacións dalgunha maneira  puideron

romper o “monopolio da mensaxe” exercida polos medios xeralistas. 

O acoutamento temporal deste traballo correspondería á época do mandato de

Manuel Fraga Iribarne (1989-2005). E por tanto, saber se os fanzines foron elementos que

puideron crear situacións de desafío aos grandes medios dentro das súas respectivas

áreas de influencia ou círculos de lectores e lectoras. Tamé se pretende coñecer se os

fanzines editados nese momento seguiron as tendencias marcadas noutros lugares tanto

do Estado como noutros lugares, Europa e Norteamérica, epicentros da cultura “á marxe”.

1.3-Estado da Arte

O fanzine foi tratado como elemento de investigación en España a partir dos anos

noventa con traballos como os de Aymerich,  curtos e limitados a espazos xeogáficos

concretos5, hoxe  case imposibles de atopar. Outros autores trataron tanxencialmente os

fanzines referenciándoos como elementos funcionais ou ferramentas de difusión dentro

doutros campos de investigación, como plataformas de difusión doutras áreas (música,

cómic, literartura, etc) ou  no terreo do “fandom” (dominio de fans, círculo de fans ou

seguidores dun fenómeno de masas con publicacións propias como os fanzines) tal como

fan Quim Puig6 ou Carles Feixa, quen tratou o fanzine dentro dos seus estudos sobre as

culturas xuvenís (2005)7 na cidade de Barcelona. 

Tratando  indirectamente  Galiza  o  que  temos  como  primeiro  traballo,  pero  que

unicamente recolle unha serie de títulos e enderezos é o libro de Babas e Turrón (Suárez

e Conde) (1995), mencionando fanzines nunha lista que, sendo curta, foi daquela unha

das primeiras en saír ao público. 

No que toca á bibliografía  que se puidera consultar  na biblioteca da USC, por

exemplo, os títulos son poucos. Comezaremos mencionando a tese doutoral da profesora

María Rosa Cal Martínez La prensa alternativa en la zona “no urbana” de Galicia (1975-

1984).  Un  traballo  sobre  os  pequenos  medios  impresos  de  sindicatos,  asociacións,

partidos,  etc.  Neste  traballo  o  fanzine  é  mencionado moi  por  encima xunto  coa  folla

5 AYMERICH, RAMON; La premsa invisible. Fanzines a Catalunya; El Llamp, Barcelona, 1990
6 PUIG, QUIM; "El fandom como estilo de vida:  fanzines  españoles  (1977-2000)”.  En  Comunicación y  cultura

juvenil. Ed. Félix Rodríguez González. Barcelona: Ariel, 2002
7 VV AA, FEIXA; CARLES: Culturas juveniles en España (1960-2004); Instituto de la Juventud, España (2005)
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parroquial  coma  medios  de  comunicación  prácticos  e  inmediatos  e  non  difusores  de

información. Actualmente pódense consultar os exemplares desta tese na Facultade de

Ciencias  da  Comunicación  da  Universidade  de  Santiago  de  Compostela.  Na  mesma

universidade  temos  autores  como  Triggs,  Sabin  e  Todd  que  serán  mencionados

debidamente ao longo deste traballo. Atopouse un exemplar de  Komando Kutxarilla, un

extraño elemento realizado por un colectivo de presos na cadea de Bonxe 8, na Biblioteca

Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.

No catálogo Rebiun aparecen fontes da Universidad Pontificia de Salamanca onde

se referencian traballos de fin de grao ou fin de carreira sobre fanzines. Ningún pode ser

consultado fóra das instalacións da mesma universidade9. 

Os referentes máis consultados neste traballo son os de autores estranxeiros como

o profesor Chis Atton (2002) quen tratou o tema dos fanzines e medios alternativos (sic)

durante  toda  a  súa  carreira  académica.  Hai  autores  como  Julie  Bartel  (2004),  Mike

Gunderloy  (1989),  Triggs  (ela  soa,  2010),  que  foron  consultados  para  este  traballo

mediante as publicacións accesibles na rede ao non poderen ser consultados en papel,

polo menos a día de hoxe10. 

Por outra banda, na Universidad de Extremadura atopouse un traballo fin de máster

que coincidía no que era a súa liña de investigación co presente traballo. O autor é José

Ángel  Abril  Fernández,  quen  no  ano  2011  presenta  un  traballo  sobre  o  fanzine  en

Extremadura  entre  os  anos  1976  e  199611.  Obviamente  non  coincidía  nin  co  marco

xeográfico  nin  co  marco  temporal.  Primeiro  porque  este  traballo  ocupa  o  fenómeno

fanzine en Galiza e logo porque o marco temporal é o que vai de 1989 a 2005, época na

que  exerce  como  presidente  da  Xunta  Manuel  Fraga  Iribarne.  O  traballo  de  Abril

Fernández serviu  como modelo para desenvolver  o  presente documento sendo,  claro

8 http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/Xfanzine&SORT=D&searchscope=1/Xfanzine&SORT=D&searchscope=1&S
UBKEY=fanzine/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xfanzine&SORT=D&searchscope=1&2%2C2%2C

http://iacobus.usc.es/patroninfo*gag~S1*gag?/0/redirect=/search~S1*gag?/dfanzine/dfanzines/-5%2C-
1%2C0%2CB/request~b2137496&FF=jfanzines+historia+e+critica&1%2C1%2C

 
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/atodd/atodd/1%2C51%2C109%2CB/frameset&FF=atodd+mark+1970&1%2C
1%2C/indexsort=-

9 http://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=Fanzines&branch_group_limit=

10 ATTON. CHRIS: Alternative Media, SAGE Publications, London 2002
BARTEL, JULIE: http://bit.ly/1TKoN62 
GUNDERLOY, MIKE: http://www.zinebook.com/resource/gunder.html 
TRIGGS, TEAL: http://katierobertsdissertation.blogspot.com.es/2012/11/fanzines-teal-tiggs.html 

11 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: Fanzines y otras publicaciones alternativas o marginales en Extremadura
(1976-1996): Catálogo y aproximación a su lugar en el contexto sociopolítico y cultural
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está,  unha  referencia  nada  máis.  Pero  o  valor  xacente  no  traballo  do  investigador

extremeño deu unha idea de como artellar o presente documento. 

Temos outros autores como John Downing e o seu libro Radical Media. Rebellious

Communication  and  Social  Movements,  (SAGE  Publications  Inc.,  Thousand  Oaks,

California, 2001), onde Downing enxerta os fanzines no que el considera medios radicais,

ou  medios  á  marxe  ou  medios  que  crean  contidos  fóra  das  liñas  establecidas  polos

medios máis corporativizados (mass-media).

Comparativamente,  a  bibliografía  estranxeira  é moito  máis ampla que a creada

dentro do panorama académico galego e español en todo o seu conxunto. Aclaremos por

outra parte, que esta bibliografía estranxeira é en grande número de ámbito anglosaxón,

sobre todo británico e dos EE UU. O motivo, xa se apuntaba ao comezo deste capítulo,

puidera estar na falta de interese sobre o fanzine en España e Galiza en particular, cando

nos países anglofalantes  todo tipo  de expresión  artística  ou política,  quer  dentro  dos

cauces habituais, quer fóra deles, son estudadas creando a súa bibliografía pertinente

dentro do campo científico onde será referenciada (Ciencias da Comunicación, Ciencias

Políticas, Socioloxía, etc.).

Durante a investigación e recollida de datos mediante bibliografía, non foi estraño

atopar  dentro  do  mesmo termo conceptual  “fanzine”  sinónimos ou equivalentes  como

“prensa underground”, “fanzines-zines”, “prensa alternativa” e “panfletos”. 

Continuando co Estado da Arte, para contextualizar o fanzine e logo as diferentes

épcoas que pasou, recolleuse material, tamén de autores foráneos, como o escrito por

Dick Hebdige, quen desenvolveu unha investigación arredor dos estilos tanto musicais

como sociais e as diferenzas e puntos en común entre eles, sobre todo no Reino Unido a

partir do nacemento do movemento punk12.

A Internet foi un campo consultado por obrigación no caso de non poder acceder de

primeira man aos documentos necesarios para unha mellor achega ao mundo do fanzine.

Así, unha parte importante dos autores e das autoras foron consultados e consultadas nas

súas webs, blogs e redes sociais. Tal foi o caso de Teal Triggs, Gundeloy, Duncombe e

Downing.  Os autores máis recentes a día de hoxe de todos os consulados serían Abril

Fernández, Hebdige, Duncombe, Downing e Triggs ao non baixaren nalgúns casos do

ano 2000.

A consulta de números completos de fanzines galegos puídose recorrer aos fondos

bibliográficos da Biblioteca da Cidade da Cultura e da Hemeroteca da Universidade de

12 HEBDIGE, DICK: Subcultura. El significado del estilo; Paidós Comunicación, Barcelona, 2013 
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Santiago de Compostela,  así  como a coleccións particulares como a de María Jesús

Guerra,  quen ademais de coleccionista  foi  tamén partícipe na creación de fanzines e

activista dentro de movementos como o antimilitarista e o okupa. No Museo do Pobo

Galego consultáronse traballos como O home que falba vegliota  de Patiño. No Instituto

Padre  Sarmiento,  en  Santiago  de  Compostela,  dependente  do  CSIC,  consultáronse

fondos cedidos por Carlos Martínez ao Instituto Padre Sarmiento, 1970-1980.

Houbo publicacións das que se tivo coñecemento da súa existencia de maneira

indirecta. Isto aconteceu coa listaxe que ofreceron Babas e Turrón (Suárez e Conde) onde

aparecían  fanzines  situados  en  Galiza  entre  nomes  de  fanzines  do  resto  do  Estado

(BABAS e TURRÓN; 1995). No libro sobre a exposición “O lado da Sombra”, exposición

comisariada por Anxo Rabuñal e co que se puido ter coñecemento de fanzines anteriores

á Época Fraga.

Doutra  banda,  foron consultados algúns exemplares  que quedaban de persoas

participantes no seu día na creación e redacción de fanzines.  Tal  foi  o  caso de  Lixo

Urbano, do que só houbo un único exemplar e o último existente do que se tén constancia

pertence a Alberte Leis, membro do grupo de rock Samesugas e quen xunto con outras

persoas fundara a distribuidora Lixo Urbano.  De maneira tamén individual  púidose ter

acceso aos fanzines  Noxxxo e  Desobediencia,  nas mans de José Encinas, activista en

movementos asociativos e xuvenís en Ourense nos anos 90. 

Un fanzine que tivo unha vida longa en comparación con outras publicacións deste

tipo foi  Écheodemo,  cun total  de dez números.  Esta publicación circunscrita á vila de

Redondela a finais dos anos noventa foi elaborada por un grupo de persoas que trataban

temas desde o audiovisual, artigos sobre diversos temas que incluían a vida e políticas

locais. Estaba editado por Luis Soliño e participaba o creador audiovisual Alberte Román. 

Pola súa banda, a Rede de Bibliotecas de Galicia posúe un catálogo reducido cun

total de dezasete entradas. Deste número total os fanzines que poderían ter interese para

este traballo redúcense a catro, tendo en conta o período que queremos estudar. Estes

fanzines son: BD Banda, sobre cómics (Biblioteca Ánxel Casal, Santiago de Compostela),

Despregable Fanzine, cultura (ibidem), Fanzine Enfermo (ibidem) e Ogham, sobre cultura

en xeral (Biblioteca de Galicia). 

Houbo  outras  coleccións  de  fanzines  feitas  de  maneira  amateur  por  parte  de

autores e autoras coas que non se puido contactar ou cando si se puido, as coleccións

foran abandonadas ou simplemente desapareceron. O motivo da “desaparición” tanto de

exemplares individuais como de coleccións enteiras podería responder a unha serie de
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puntos.

Un primeiro punto é a desidia na conservación e coidado dos exemplares. Moitas

das coleccións son simples acumulativos físicos de exemplares, case sempre sen os máis

mínimos  coidados  requiridos  para  a  súa  conservación.  Sorprende  que  non  haxa

coleccións  na  maioría  das  bibliotecas,  sobre  todo  de  titularidade  pública,  para  poder

atender  cando  menos a  simple  curiosidade  de  usuarios  con interese  nos  fanzines.  A

explicación  a  este  último  parrágrafo  podería  estar  na  dificultade  na  catalogación  dos

mesmos ou na falta de apreciación por parte de quen debera catalogalos, como apunta

José Ángel Abril (Anexo I): 

“(…) sé que desde el punto de vista de los bibliotecarios y archivistas existen

muchas reticencias a la hora de catalogar fanzines, y no sólo por la dificultad

técnica, sino por el simple hecho de no querer darles valor como documentos

susceptibles  de  ser  catalogados  y  por  tanto  susceptibles  de  estar  en  una

biblioteca o en un archivo”. (Anexo II)

Outro punto podería ser a eliminación física por falta de interese por parte de quen

posuía  a  colección  ou  os  exemplares,  así  como tamén  a  desaparición  motivada  por

cambios de domicilio, etc. Tamén estaría a súa devaluación e por tanto perda de valor

como publicación para quen foron as persoas involucradas na súa confección. 

Resumindo este apartado, o Estado da Arte no referente a Galiza constitúe a día de

hoxe un traballo a realizar. Quérese dicir que aínda tendo constancia da existencia de

coleccións, fondos privados e públicos, de ter constancia da existencia de fanzines en

lugares que non foran as grandes cidades galegas e mesmo o interese de recuperación

por parte de persoas que desexan estudar esta área de publicacións, o acceso a fondos

de fanzines e a súa catalogación é un traballo aínda por facer. Por suposto, non podemos

nin debemos esquecer que existen a día de hoxe traballos sobre esta materia que van

enchendo pouco a pouco a bibliografía referencial desta área. Aínda así, as referencias

son  poucas  e  algunhas,  como  xa  dixemos,  están  perdidas  ou  simplemente  non  hai

posiblidade física de acceder a elas. 

1.4-Metodoloxía

A  metodoloxía  empregada  para  este  traballo  é  a  mesma  que  para  unha

investigación social empírica. O motivo para esta afirmación foi o ter que achegarse a

unha serie de fontes para buscar  datos tanto históricos,  sociais,  políticos e artísticos,
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conxuntalos e ofrecer unha resposta coherente á pregunta eixo deste documento.

Os  datos  consultados  fórono  na  pertinente  bibliografía,  pero  tamén houbo  que

recoller datos en primeira persoa coa gravación de conversas, ás veces con máis dunha

persoa, para contextualizar e  confirmar puntos e/ou afirmacións que non eran moi sólidas

e por tanto, precisaban dunha aclaración. 

Doutra banda, a consulta de fontes escritas foi o que levou a formular a hipótese

que  quere  contestar  este  traballo:  Serviron  os  fanzines  para  romper  a  monopolio  da

mensaxe informativa na época de goberno Fraga?. A cuestión nace da lectura do libro de

Manuel Castells citado anteriormente. Se os movementos sociais foron quen de articular

medios de expresión e comunicación coa intencionalidade de romper a univocidade dos

grandes medios, puideron ou foi a mesma intención a que estaba detrás do nacemento

dos fanzines que estudamos na época á que delimitamos este traballo?

A idea que viría sobre as mostras recollidas (enténdanse as publicacións ás que se

tivo  acceso  e  as  gravacións  realizadas)  sería  se  son  mostras  probabilísiticas

(representativas de maneira estatística) ou se pola contra non o son. O doutorando debe

aclarar que as mostras impresas (os fanzines físicos) son mostras probabilísitcas. Isto

débese á desaparición de moito do material que se quixo consultar. 

No que toca ao acceso ao campo, é dicir, acceder tanto aos exemplares como ás

persoas, foi unha tarefa relativamente doada. Dise relativamente pois os contactos iniciais

con persoas que, aínda non sendo creadoras ou participantes na creación de fanzines, si

tiñan  os  contactos  con  persoas  involucradas  na  creación  destas  publicacións.  Os

contactos foron mediante chamadas, conseguindo os números ou enderezos electrónicos

mediante consultas na rede, peticións personais a titores ou a persoas relacionadas no

seu momento con quen editaba fanzines. 

Os datos obtidos, sobre todo nas entrevistas, foron clasificados segundo aquilo que

se desexaba ter. Por unha banda estaban as diferentes definicións que daban as persoas

entrevistadas, o parecer deles e delas mesmas sobre a influencia dos fanzines na súa

contorna e na política da mesma e as posibles repercusións nos medios maioritarios na

súa  zona.  Todo  isto  fixo  que  as  entrevistas  fosen  diseccionadas  para  forneceren  os

apartados nos que se dividíu o prensente traballo.  Obviamente tívose que facer unha

correlación de datos para a extraer as conclusións que permitiron ter os resultados finais.

Toca dicir tamén que dentro da metodoloxía, houbo que realizar unha selección de

exemplares dentro do conxunto total  de fanzines consultados. Por tanto,  dentro deste

apartado  metodolóxico,  apuntamos  o  método  de  análise  de  contidos  en  oito  casos
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escollidos como paradigmáticos. Estes oito casos eran os exemplos máis acaídos dentro

dos fanzines que ao final  encheron as fichas que se mostran no seu correspondente

anexo a este documento. Os fanzines das fichas foron ao seu tempo, elixidos entre máis

de 150 fanzines que foron visualizados polo doutorando na súa investigación. 

O  que  se  buscaba  eran  fanzines  que  tivesen  contidos  políticos  (entendendo

antimilitarismo,  ecoloxismo,  movementos  urbanos  antiautoritarios  ou  “antisistema”,

musicais, etc., todo fóra das grandes correntes comerciais). Dos 150 visualizados algo

menos da metade estaban dentro do marco teórico de investigación que se buscaba. É

dicir,  os  oito  estudos  de  caso  presentados  neste  documento,  están  aquí  porque

representan  a  idea  que  xace  detrás  deste  traballo:  fanzines  con  carga  política,

entendendo  a  mesma  como  crítica  ás  autoridades,  crítica  aos  estamentos  sociais,

propostas alternativas ás políticas que levan adiante as autoridades e que teñan ou polo

menos representasen a un ou varios colectivos.

Por tanto, dentro da análise cualitativa, temos unha análise de contidos dentro do

estudo de caso, para confirmar ou non, os obxectivos propostos para este traballo de

investigación.  Sobre  os  fanzines  que  se  puideron  visualizar,  preséntase  unha  listaxe

completa no Anexo III.

Con todo isto, quérese apuntar que o traballo de recollida de nomes e visualización

así como selección de exemplares paradigmáticos, é o primeiro traballo deste tipo que se

leva adiante na Galiza e por tanto, abre un camiño para futuras investigacións. Desta

maneira, o traballo aquí presentado é unha primeira achega sobre os fanzines na Galiza e

por tanto, un primeiro paso para que máis investigadores e investigadoras poidan aportar

novas investigacións sobre o tema.
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2- Que é un fanzine?

O conceito de fanzine non ten aínda unha definición académica en firme. En parte

é debido a que a maioría das publicacións consultadas, se son galegas ou españolas,

carecen  moitas  delas  do  carácter  académico  que  validaría  unha  definición  aceptada.

Mentres que as publicacións estranxeiras, maioritariamente do ámbito anglosaxón, si que

teñen  unha definición  do  fanzine  ou  zine  usando unha serie  de  items característicos

destas  publicacións.  Isto  acontece  tamén  coas  persoas  entrevistadas  como  coa

bibliografía consultada para este traballo, pois ofrecen unha serie de puntos comúns para

a definición das publicacións que nos ocupan. 

Tamén deberemos ter  en  conta  que a  partir  dos  anos 80 e tamen nos países

anglófonos, Reino Unido e os EE UU sobre todo, nace para os teóricos da comunicación,

principalmente  na  denominada  comunicación  underground  ou  radical,  unha  diferencia

notable entre “fanzine” e un novo xénero de publicacións: “zine” (ponúnciese: “tsiin”) que,

aínda case indistinguibles dos primeiros, foron os que marcaron as tendencias estéticas

para as vindeiras décadas dentro das publicacións que investigamos (incluíndo as dúas

primeiras do século XXI)13. 

2.1- Orixes 

As  raíces  dos  fanzines  afúndense  no  tempo  tanto  como  outras  categorías  de

publicacións máis clásicas. Só o seu nome é o elemento máis contemporáneo que nos

ofrecen, pois as características internas destes documentos xa as mostraban elementos

anteriores ao século XX.  Un exemplo disto sería a nacida nas aínda Trece Colonias

Americanas,  logo EE UU, cando John Benjamin Franklin  creou o seu  Poor Richard´s

Almanac. Esta publicación era un conxunto de refraneiros, astroloxía, santorais e escritos

do mesmo Franklin  pero asinados con pseudónimo. Outro  exemplo estaría  na extinta

Unión  Soviética  post-stalinista  cando  naceron  as  “samizdat”,  conxunto  de  escritos,

reflexións, denuncias, etc., contra o réxime soviético e que alongaron a súa vida ata a

chegada da Glasnost, transparencia informativa, na época de Gorbachov14 (1985-1991).

13 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL:  “(...) Podría agrupar cómic underground, publicaciones literarias desde el
fanzine de ciencia ficción etc. (…) cualquiera de ellos cumple con muchos de los rasgos que de estas definiciones se
derivan”. En  Fanzines y otras publicaciones alternativas o marginales en Extremadura (1976-1996):  Catálogo y
aproximación  a  su  lugar   en  el  contexto  sociopolítico  y  cultural.  Trabajo  Fin  de  Máster.  Universidad  de
Extremadura. Facultade de Biblioteconomía y Documentación, Badajoz, 2011 (p. 25)

14 ROCCO, JOE en TODD, MARK and WATSON, ESTHER PEARL;   Whatcha mean, What´s a zine? The art of
making zines and mini-comics, Graphia, Houhton Mifflin Company, Boston, 2006 (p. 20)
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Estracto dun samizdat

Sendo máis concretos, sempre houbo unha producción de publicacións á marxe

das grandes edicións, dos grandes medios de masas e que non estaban rexidas polo

sistema de produción masivo, (de aí que tamén se lles chame publicacións marxinais, por

estaren á marxe desa produción masivo ou mainstream) tal  e como se menciona na

web  /lafanzinetecabad.wordpress.com/introduccion-protozines/15  

Para autores como Julie Bartel, os fanzines estiveron circulando entre nós nunha

forma ou noutra desde hai centos de anos16. Na mesma liña apunta Chris Atton, quen

tomando  por  referencia  a  Michelle  Rau,  destaca  que  os  precursores  máis

contemporáneos dos fanzines serían os autores do xornalismo amateur aparecidos na

segunda metade do século XIX,  especialmente durante a creación de asociacións de

xornalismo amateur nos EE UU, sobre todo desde a aparición da primeira en 1876, The

National  Amateur  Press  Association.  Con  todo,  Rau  tamén  busca  as  orixes  dese

xornalismo  amateur  nas  publicacións  creadas  por  artistas  ou  fans  (seguidores)  de

determinadas artes e que querían ou ben expresar opinións ou facer as súas propias

creacións17. 

Un exemplo do anterior serían os “little magazines”, autopublicacións cunha tiraxe

moi reducida e que tiveron o seu momento de explendor nos anos anteriores á I Guerra

15 “Es cierto que hubo otras formas de comunicación no profesionales, autoeditadas o marginales, publicaciones que
no se sometían a la rutina industrial o que escapaban al control institucional, que nos hacen pensar en el fanzine, o al
menos la idea de fanzine (...)”. En lafanzinetecabad.wordpress.com 

16 BARTEL, JULIE: “Zines – the word is taken from the term “fanzines” (which is itself a shortened version of “fan
magazine”) - have been around in one form or another for houndred of years. Small chapbooks of Shakespeare´s
works,  Thomas  Paine´s  panphlet,  Common Sense,  and the myriad leaflets  published  during the eighteentg and
nineteenth could all be considered precursors to the modern zine”. En From A to Zine: Building a Winning Zine
Collection, American Library Association, Chicago, 2004 (p. 6)

17 ATTON, CHRIS; “Michelle Rau (1994) argues that precrusors of fanzine publishing are to be found in the amateur
journalism  of the second half of the 1800s, particularly with the establisment in the USA of the amateur press
associations beginning with the foundation of first of these; The National Amateur Press Association in 1876”. Rau,
Michelle “Towards a History of Fanzine Publishing: From APA to Zines”, Alternative Press Review. Spring/Summer
: 10-13 en Alternative Media; SAGE Publications, London 2002 (p. 55)
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Mundial18. Con posterioridade ao primeiro conflicto armado global, e xa nos anos corenta

do século XX nace o nome “fanzine”. O nome procede da contracción entre os vocablos

en inglés “fanatic” (seguidor, afeccionado) e “magazine” (revista). Este termo foi creado

por Russ Chauvenet, un norteamericano que creou o seu propio fanzine sobre ciencia-

ficción, Detours19, 20. 

Con este paso, Chauvenet creou tamén o que se chamaría “fandom”, ou dominio

dos  “fans”,  como unha sorte  de  plataforma cultural  para  pobres como o  define  John

Fiske21.  Anteriormente  ao  Detours xa  existía  o  fanzine  The  Comet,  1930;  tamén  de

ciencia-ficción,  que  pode  ser  considerado  o  primeiro  fanzine  contemporáneo  e  que

apareceu en Chicago no 193022. 

The Comet 

18 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL; op.cit (p.p.: 41, 42)

19 SABIN, ROGER; TRIGGS, TEAL: “FANZINES: The term originated as a conflation of “fan magazine”, and tends
to mean amateur publications, either published by their creators or by small scale independent companies, that have
limited distribution (often sold through the post or via alternative music of book shops). As such, they represent the
vision of one person or a small group of people, as opposed to being “corporate” in origin, and define themselves
against the product of the mainstream (sometimes referred to as “prozines” or professional magazines). The word is
often abbreviated to “zine(s)”, and producers are sometimes referred to as “zinesters”. The first examples are generally
agreed to have been a product of science fiction fandom in the 1930s, though later zines were devoted to comics,
Hollywood stars, and pop stars (and were often linked to “fan clubs” both official and unofficial). The mid-1970s punk
explosion breathed new life into the form, and since then the definition of a fanzine has expanded to include many
different kinds of amateur publication, as well as various formats (from the classic punk photocopied 12-pagers, to
slickly produced,  perfect-bound booklets).  The  question  “for  fans  of  what?”  has  become increasingly difficult  to
answer, since subject-matter can cover anything from Satanism to beer cans, as has the issue of where “a fanzine” ends
and prozine begins (indeed there is no consensus on either question in the essays in this book). The internet has recently
become a major outlet for zines of all descriptions, with some “e-zines” being extensions of print publications, and
some  existing discretely”. En Below the critical radar. Fanzines and alternative comics from 1976 to now. Hove: Slab-
o-concrete, London, 2000 (p.p. 12, 13)
20 BABAS, KIKE; TURRÓN, KIKE: “La palabra fanzine proviene de la contracción de los vocablos ingleses  fan
(aficionado)  y  magazine (revista).  En  su  origen,  el  término hacía  referencia  a  las  publicaciones  editadas  por  los
aficionados a un tema concreto,  sin ánimo de lucro, de impresión defectuosa y periodicidad anárquica.  Aunque el
tiempo ha posibilitado enormes mejoras en periodicidad, presentación y rentabilidad”.  En  De espaldas al Kiosco. Guía
histórica de fanzines y otros papelujos de alcantarilla. El Europeo & La tripulación, Madrid, 1995 (p. 15)

21 FISKE, JOHN:  “Fandom is part of what Bourdieu identifies as proletarian cultural practice, in contrast to the
bourgeois distant, appreciative, critical stances to texts”. En Understanding Popular Culture, Routledge, London 1989
(imp. 1994)  (p.p. 146, 147)
22 MOSKOWITZ, SAM; SANDERS, JOE: The Origins of Sicience Fiction Fandom: A Reconstruction; Westport, CT:

Greenwood Press, 1994 (p.p. 17-36) (tamén explican as orixes do “fandom” ligado ao fanzine)
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Mais  sería  a  partir  da  década  dos  sesenta  do  século  XX  cando  apareza  a

“explosión” da coñecida “prensa underground” e canda ela, os denominados pasquíns ou

afixes, que en galego podemos denominar follas voandeiras.  O caso é que nesta época,

e mesmo na década anterior, anos cincuenta do século XX, aparecen estas publicacións

que nas súas páxinas deixan ver influencias na linguaxe escrita e gráfica procedentes de

movementos como o situacionismo, dadaísmo ou surrealismo. As probas disto serían o

uso  de  grampas  para  a  unión  das  páxinas,  o  “detournement”  situacionista,  tomar  un

elemento producido polo sistema capitalista ou un sistema político hexemónico e darlle un

significado  contrario  para  producir  un  efecto  crítico23,  uso  do  collage  ou  recursos

estilísticos novidosos na escritura e no deseño das publicacións24. 

Non obstante, convén apuntar que para as investigacións máis contemporáneas

sobre prensa underground e fanzines, hai unha diferenza clara entre eles. Mentres que os

fanzines son publicacións amateur  na súa maior  parte  e esquecen ou non admiten a

xerarquización  dentro  do  grupo  de  redacción,  a  prensa  underground  pola  contra,

reproduce a xerarquía dunha redacción standar: redactores xefes, redacción, equipos de

fotógrafos,  patrocinadores  (anunciantes),  etc.  Resumindo,  a  prensa  underground

considera ao público como consumidor/a, mentres que o fanzine achégase directamente

rompendo a intermediación doutros elementos como a distribución indirecta substituíndoa

pola directa (de man en man). Máis concretamente, rompe coas relacións establecidas

entre o espazo privado e o público25. 

O uso dos elementos descritos ata o momento, tiveron unha maior eclosión a partir

da segunda metade dos anos setenta do século XX. A depresión económica nacida logo

da  chamada  Crise  do  Petróleo  de  1973,  despois  de  dúas  décadas  de  crecemento

económico case global,  creou unha situación de incerteza e desasosego no chamado

Mundo Occidental. Entre ese mesmo ano de 1973 e o de 1979 vanse desenvolver unha

serie  de  movementos  sociais,  sobre  todo  entre  a  xente  nova,  que  reflectirán26 a

insatisfacción, desánimo, rabia e falta de horizontes da mocidade. O máis destacado é o

chamado Movemento Punk. Esta vaga nace nos EE UU e no Reino Unido no medio da

23 DEBORD, GUY, WOLMAN, GIL; “Mode d'emploi du détournement” en  Les Lévres Nues, nº 8, 1956, agora en
http://sami.is.free.fr/Oeuvres/debord_wolman_mode_emploi_detournement.html 

24 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL; Op.cit. (p.p. 42, 43)
25 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL; Op. cit (p. 44)
26 Sobre este punto, o doutorando recomenda o visionado do documental The Filth and the Fury, Temple, Julien, 2000,

sobre a banda Sex Pistols. Axudará a comprender o estado anímico, social, económico, persoal e mesmo político do
momento no que se desenvolveron os primeiros grupos punk no Reino Unido. E tamén “Diez años de punk” no
programa de TVE Metrópolis (TVE, 1986)  http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-10-anos-punk-
primera-parte/748283/ 

26

http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-10-anos-punk-primera-parte/748283/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-10-anos-punk-primera-parte/748283/
http://sami.is.free.fr/Oeuvres/debord_wolman_mode_emploi_detournement.html


crise económica e de identidade na xente nova de  clase traballadora27. Os adolescentes

perderan a fe nos ídolos xa consagrados do rock and roll e nos estilos nacidos a partir del,

mais tamén na clase política e nas oportunidades que podería ofrecer a sociedade naquel

momento.

Abril  Fernández  apunta  que  a  retórica  ou  discurso  situacionista  ten  a  súa

continuación nos fanzines nacidos nesta época. A proba está no uso do détournement 28 a

xeito de provocación contra os estamentos máis “intocables” para a sociedade en xeral.

Como exemplo desta afirmación estaría a xa icónica imaxe da raíña de Inglaterra usada

para a promoción do single “God Save The Queen” dos británicos Sex Pistols29. 

Détournement sobre a figura da raíña Isabel II de Inglaterra dos Sex Pistols

Foi nesta época, coa explosión punk, cando o fanzine chega ao seu momento de

maior expansión e acabou tendo influencia máis alá da década dos setetenta, pois as

mesmas características fixeron parte da estética fanzineira tanto dos oitenta como dos

noventa no século XX como afirma Chris Atton30. Mesmo hoxe en día as diferenzas son

moi  poucas  e  as  máis  visibles  son  debidas  á  evolución  dentro  dos  procesos  de

maquetación e edición gráfica. 

Nos  anos  oitenta  e  noventa  do  século  XX,  os  fanzines  experimentarán  novos

cambios, mínimos en moitos casos, mais como xa dixemos, seguindo as pautas creativas

27 HEBDIGE, DICK; “La estética punk, formulada en el espacio cada vez más amplio que separaba al artista de su
público, puede interpretarse como un intento de manifestar  las contradicciones implícitas en el  glam rock. Por
ejemplo, “la condición obrera”, la dejadez y la franqueza del punk arremetiendo directamente contra la arrogancia,
la elegancia y  la verbosidad de las superestrellas del glam rock. Lo cual no fue obstáculo, sin embargo, para que
ambas formas compartieran cierto terreno en común. El punk se autoproclamó portavoz del arrinconado electorado
de jóvenes blancos del lumpen (…). En Subcultura. El significado del estilo;  Paidós Comunicación 2ª impresión,
Barcelona 2013 (p. 91) 

28 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL; “Lenguaje gráfico: formas, técnicas y contexto de algunas práctias literarias
y artísticas: dadá, movimientos Fluxus y Surrealismo. Intención: actividades culturales y contraculturales de los
situacionistas, años 50 y 60, prensa underground. En los 70 movimientos musicales subculturales punk. Dadaístas y
surrealistas aportaron el uso de las grapas, detournement (…) o el collage”. op.cit (p. 42)

29 “God Save The Queen” (single) Virgin Records, UK, 1977
30 ATTON, CHRIS: “(...) it was the advent of punk in 1976 that began the self-publication revolution that we see

today”. En Alternative Literature. A practical guide for librarians.  Gower, London, 1996 (p. 23)
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dos fanzines anteriores. Así, nos oitenta nace a segunda vaga punk, desta volta cunha

carga  máis  política  marcada  por  unhas  tendencias  anarquistas  e  antisistema  ou

antiautoritarias31.  

Os anos noventa verán como o movemento punk case desaparece deixando o sitio

a novas manifestacións sociais, políticas e culturais que trataban temas como a igualdade

de  xénero  (movemento  Riot  Grrl32 e  grupo  musical  coñecido  polo  mesmo  nome),  as

concentracións  coñecidas  como  “raves”  ou  macrofestas  de  música  electrónica  e  o

movemento grunge, que tivo como abandeirado ao grupo Nirvana e ao seu cantante Kurt

Covain. Nesta época nacen as primeiras reunións contra o novo concepto neoliberal da

economía logo da Guerra Fría (Porto Alegre, Marchas de Seattle, etc.).

Todas  estas  manifestacións,  sobre  todo  os  movementos  Riot  Grrl33 e  grunge34,

herdaron  do  punk  as  maneiras  e  métodos  de  expresión,  mesmo  se  consideraron

continuadores da filosofía ou comportamento punk. Non obstante, a nova década dos

noventa traerá tamén novos temas para a edición de fanzines35.  Desta volta  tratando

temas ata daquela fóra do que era as publicacións marxinais, aínda que a meirande parte

fosen fanzines musicais36, (economía, ecoloxía, consumo, política, etc.).

31 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “La segunda ola punk que coincide con la década de los 80 y gira entorno al
punk anarquista con bandas como Crass, se caracterizará por una absorción plena del lenguaje previo y tendrá como
novedad una marcada agresividad” op.cit (p.p. 45, 46)

32 http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2013/08/22/hazlo-tu-misma-fanzines-en-el-movimiento-riot-grrrl/
      http://www.nypl.org/blog/2013/06/19/riot-grrrl-movement   
33 O doutorando recomenda o visionado do documentario Don´t need you: the herstory of riotgrrl, Kerry Koch, 2005;

https://www.youtube.com/watch?v=bTbA47dJyEE

34 O doutorando recomenda tamén o visionado do documentario Hype! Doug Pray, 1996; sobre o movemento punk nos
comezos dos anos 90. 
https://www.youtube.com/watch?v=oWcZ5fHP80s

35 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “Tras la explosión punk y su posteroir decadencia, la década de los noventa
traerá dos cuestiones que determinarán la producción marginal de la década. Por un lado, el consumo convertido en
una práctica cultural y caldo de cultivo para las críticas de los faneditores. Por otro, nuevas subculturas misicales
como la cultura del “rave” (…). Op.cit. (p. 46)

36 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “Será la época cuándo más fanzines  aparezcan (sobre todo musicales),
muchos de ellos siguiendo las viejas fórmulas heredadas. Otros jugaron un papel crucial en la difusión del “capital
cultural” de la escena rave, la jerga y las tendecias estéticas. (…) En EE UU estuvieron centrados en a crítica del
capitalismo y sus vicios posicionándose en los márgenes de la cultura dominante y haciéndolo desde un punto de
vista personal”. Op.cit. (p.p. 46, 47)

28

https://www.youtube.com/watch?v=oWcZ5fHP80s
https://www.youtube.com/watch?v=bTbA47dJyEE
http://www.nypl.org/blog/2013/06/19/riot-grrrl-movement
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2013/08/22/hazlo-tu-misma-fanzines-en-el-movimiento-riot-grrrl/


Unha portada dun fanzine riot-grrrl

2.2- Detrás do fanzine

O primeiro que debemos ter  en conta cando falemos de fanzines é pensar  na

intencionalidade que move a quen crea unha destas publicacións. Sería alguén que quere

abrir unha nova vía de escape ao que considera rutineiro, canso e repetitivo. Falamos de

persoas que, moitas veces, non son profesionais da prensa como apuntamos no apartado

anterior. Aínda máis, moitas destas publicacións están feitas por persoas alleas á creación

literaria ou á prensa. Son por tanto, iniciativas que podemos denominar amateur37. 

O certo é que os motivos que levan a unha ou varias persoas á creación dun

fanzine son moitos e diversos.  Por tanto,  como apunta Atton,  non podemos cinguir  a

creación de fanzines a un simple “ímpeto”, senón que son moitos os motivos para crear

estas publicacións38.

Mais antes de continuarmos coa busca dunha definición clara de fanzine, e como

xa  apuntamos  no  apartado  anterior,  a  literatura  extra-académica  e  académica

anglosaxona fai diferencia entre “fanzine” e “zine”. Por que? A resposta, segundo Atton

dánola  o  autor  Stephen  Duncombe.  Os  “fanzines”  eran  considerados  medios  de

propagación dunhas certas áreas culturais (ciencia-ficción, música, deportes, afeccións,

etc.). Pola contra, desde os anos oitenta do século XX, existe unha nova denominación,

“zine”,  que  dentro  do  mundo  anglosaxón,  serían  aqueles  fanzines  cunha  carga  máis

política, fanzines máis persoais (perzines), “fringe culture” ou manifestacións culturais “no

límite” ou “de ruptura” (manifestacións artísticas non convencionais) e temas que poden

37 ATTON, CHRIS: “The fanzine is the quintessence of amateur, self-published journalism. It uis typified for the mos
part by a single editor. The editor will be responsible for the layout, desing, typing, paste-up and will arrange the
printing and distribution and control the finances.  En Alternative Media, SAGE Publications, London, 2002 (p. 55)

38 ATTON, CHRIS: “(...) the fanzine is as much to do with expressing that editors own desires, opinions and beliefs on
a chosen topic as it is about informing or edicating – or even communicating to – others. Inevitably, fanzines will
express more than this: it is impossible to reduce the rationale behind establishing a fanzine toa single “impetus””.
Op.cit (p. 55)
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ser desde a sexualidade ao día a día no traballo39.

Mais neste documento o termo que se usará para referírmonos ás publicacións

motivo da nosa investigación será “fanzine”, pois foi o termo máis aceptado tanto dentro

como fóra de Galicia e que inclúe as dúas clases de publicacións referidas por Atton e

Duncombe.

Unha das primeiras definicións de fanzine ofrécenola tamén Stephen Duncombe40,

quen establece uns puntos básicos definitorios: 

a-  unha  publicación  non  comercial  e  non  profesional  (aínda  que  pode  haber  

profesionais, da prensa ou doutras disciplinas, na súa creación), 

b- cunha circulación limitada a un círculo case exclusivo de lectores 

c- e distribuido polos mesmos autores ou persoas do círculo máis achegado a  

eles 

Sete  anos despois,  outra  investigadora  norteamericana,  Julie  Bartel41 deu unha

definición-descrición do fanzine centrada máis no aspecto persoal do ou dos creadores de

fanzines, así como unha idea da publicación como un elemento que dificilmente acepta

unha definición precisa,  oficial  e  pechada,  tal  como José Ángel  Abril42 apunta no seu

traballo.

En  España,  unha  das  primeiras  noticias,  literalmente  falando,  sobre  fanzines

aparece  no  daquela  recén  nacido  xornal  El  País,  cando  o  xornalista  Antonio  Lara

39 ATTON, CHRIS: “In the introduction of his study of US zines, in the 1990s, Stephen Duncombe (1997) presents a
range of  categories  drawn from the American “clearing-house-zine”,  Factsheet  Five –  a  taxonomy that  at  the
broadest level divides into: “tradicional” fanzines interested in cultural genres suhc science-fiction. Popular music,
sports, hobbies and pastimes; and (since 1980s) “zines” that go beyond fan writing to cover an extremely wide
spread of subjects, including politics, the personal (perzines), “fringe culture” and issues surrounding sexuality and
sexual practices and life at work. A both levels of generality, almost any niche publication could be considered a
zine”. Op.cit. (p. 58)

40 DUNCOMBRE, STEPHEN: “Try again:  zines are noncommercial,  nonprofessional,  small-circulation magazines
which creators produce, publish and distribute by themselves”.  Zines and the politics of alternative culture, Verso,
U.S.A , 1997 (p. 6)

41 BARTEL, JULIE: “Zines are about diversity, creativity, innovation and expresion. As a group, zines deliberately
lack cohesion of form or function, representing as do they individual visions and ideals rather than professional or
corporate objectives.”  En  From A to Zine:  Building a Winning Zine Collection,  American Library Association,
Chicago, 2004 (p. 2)

42 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “(...) incide (la autora) en el aspecto personal o falta de cohesión en la forma
o el contenido que tienen estas publicaciones.” En  Fanzines y otras publicaciones alternativas o marginales en
Extremadura (1976-1996): Catálogo y aproximación a su lugar en el contexto sociopolítico y cultural. Trabajo Fin
de Máster, Universidad de Extremadura, Facultad de Biblioteconomía y Comunicación. Badajoz, 2011 (p. 24)
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publicaba en xullo de 1976 o nacemento dun novo fanzine, El Golem43. 

Mais atendendo a autores académicos, como Luis Navarro, este confirma o fanzine

como un medio  de comunicación  a  pequena  escala44,  creando un  círculo  mínimo de

lectores dentro dun contexto máis amplo como concellos, comarcas, provincias, CC AA,

etc.  Se isto é así,  se fosen medios de escasa difusión e cun público minoritario pero

capaces  de  crear  escola  e  influir  ao  longo  do  tempo,  estarían  inseridos  dentro  da

denominación  “nanomedios”  como  apunta  o  investigador  John  Downing45,  medios  de

comunicación dentro dunha escala reducida físicamente; como serían os graffiti, os afixes,

follas voandeiras, etc.,  pero que contan cunha longa tradición no tempo aínda que a súa

visibilidade, como dicimos, sexa reducida. 

Autores como Martin Barker, apuntado polo profesor Chris Atton, sinalan que os

fanzines poderían ser entendidos como posicionamentos políticos contra a moralidade

dos grupos de elite46. Isto, traería unha validación da cultura marxinal que crearía unha

comunidade  arredor  dun  documento  editado  traducíndose  esta  postura  como  acción

política. Estes elementos caracterizarían sobre todo os fanzines dos movementos punk

nos setenta e dos movementos contraculturais dos oitenta e noventa47. 

Segundo  avanzan  as  investigacións  e  aparecen  novos  autores  como  Stephen

Perkins,  saen máis puntos caraterísicos do fanzine.  Ademais do amateurismo ou non

profesionalidade  dos  e  das  redactoras  e  a  irregularidade  na  produción,  aparece  o

aproveitamento das novas tecnoloxías como foron no seu tempo as fotocopiadoras. Isto

permitiu que a distribución aumentase máis alá do círculo da comunidade creada ao seu

redor, ben por venda directa, suscricións ou intercambio simple48.

2.2.1- Caso español e galego

A bibliografía maioritaria que hai en España sobre os fanzines podería considerarse

43 http://elpais.com/diario/1976/07/23/cultura/206920810_850215.html 
44 NAVARRO, LUIS (coord.) : “El fanzine es en sí mismo un modelo privilegiado de acción estética a pequeña escala,

como lo son el graffiti, la okupación o las radios libres. Su inmediatez, la ausencia de censuras y filtros legales, su
capacidad para escoger su público y sus tiradas  proporcionan una libertad de acción que compensa la  falta  de
presupuesto”. En Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural, Traficantes de sueños, Madrid, 2010, (p.14)
citado en José Ángel Abril (op. cit.  p.p. 24, 25) 

45 DOWNING, JOHN: “Nanomedios (…) medios a pequeña escala y que, vistos desde una perspectiva antropológica,
tienen una larga tradición pudiendo incluir desde la música popular, el graffiti, los murales o el teatro callejero hasta
los medios impresos, la prensa escrita, la TV o la radio por Internet.”  En “Nanomedios de comunicación. ¿Medios
de  comunicación  comunitarios?  ¿o  de  red?  ¿o  de  movimientos  sociales?  ¿Qué  importancia  tienen?  ¿Y  su
denominación?” Cátedra UNESCO de Comunicación Incom-UAB, Barcelona, Fundación CIDOB, 2010 (p. 20)

46 ABRIL FERNÁNDEZ, J.A. op.cit. (p. 40)
47 ABRIL FERNÁNDEZ, J.A., op. cit (p. 40)
48 PERKINS, STEPHEN; Aproaching the ´80s zine scene, (1992) en www.zinebook.com/resource/perkins.htm; en 

ABRIL FERNÁNDEZ, J.A.; op. cit. (p. 41)
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a-científica cando menos, debido á ausencia de método que define a calquera tipo de

investigación. Con todo, sería nos anos setenta, logo da explosión hippy e contracultural

tanto  nos  EE  UU  como  na  Europa  Occidental,  cando  os  académicos  virasen  o  seu

interese ao estudo dos fanzines, prensa underground ou revistas consideradas fóra do

circuito comercial49.

Unha das primeiras definicións que atopamos nun libro exclusivo sobre fanzines e

cunha certa  antigüidade,  sería  a que no ano 1995 aportaban os autores  Kike  Babas

(Enrique Suárez Caycedo, Madrid, 1970) e Kike Turrón (Enrique Conde, Madrid, 1970) no

seu  libro  De  espaldas  al  Kiosco.  Guía  histórica  de  fanzines  y  otros  papelujos  de

alcantarilla. Para estes dous autores, o fanzine é unha caste de medio de comunicación

independente.  Eles basean dita independencia na falta dunha liña editorial  substituida

polos gustos persoais, opinións, poemas, etc, que compoñen o fanzine50. Os autores no

mesmo libro apuntan a falta dunha definición académica do termo. 

A día de hoxe si temos unha definición dentro do Diccionario de la Real Academia

de la Lengua Española51: “Revista de escasa tirada y distribución, hecha por aficionados a

temas como la ciencia ficción, el cómic, el cine, etc.”. Como se pode observar a definición

responde  máis  ben  a  unha  visión  anterior  aos  anos  oitenta,  se  nos  cinguimos  ás

referencias aportadas por investigadores non españois. Non se pode dicir o mesmo a día

de hoxe dos diccionarios da lingua galega. Nin o Dicionario da RAG nin o Xerais, o máis

abundante en definicións, teñen recollido ata o de agora o termo fanzine52. 

Profundizando máis no caso galego, a profesora Rosa Cal, no ano 1987, referíase

ao fanzine,  xunto coa chamada “folla  parroquial”  como:  “(...)  más como un medio de

comunicación con un valor práctico inmediato que un difusor de cantidades ajenas de

información”53. Temos que para Rosa Cal o fanzine é un medio nacido dunha necesidade

puntual  (valor práctico inmediato) e que non pretende ser unha plataforma masiva de

información senón emitir mensaxes propias dos autores ou autoras (non emite cantidades

alleas  de información).  Por  tanto,  o  fanzine  dá saída ao que un ou varios  individuos

49 ATTON, CHRIS; op. cit. (p. 56)
50 Babas,  Kike;  Turrón,  Kike:  “Un  fanzine  es  siempre  un  medio  de  comunicación  independiente,  que  se  rige

únicamente por los gustos y las predilecciones del  autor o los autores y basa su existencia y continuidad en la
autogestión.” En De espaldas al kiosco.Guía histórica de fanzines y otros papelujos de alcantarilla. El Europeo &
La Tripulación, Madrid, 1995 (p. 15)

51 http://lema.rae.es/drae/?val=fanzine (Diccionario RAE versión online)
 
52 O autor deste traballo non descarta que as futuras edicións destes dicionarios recollan a acepción “fanzine” ou

“fancine”, así como outras variantes da mesma. 
53 CAL MARTÍNEZ, MARÍA ROSA;  La prensa alternativa en la zona “no urbana” de Galicia, 1975-1984;  Tese

Doutoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1987 (p. 49)
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consideran que non sae nos grandes medios, moitas veces opinións e ideas personais,

ademais  de  non daren  visibilidade ao  que  se  consideraría  por  parte  da  prensa máis

comercial como “noticiable”.

Para  Cal  a  aparición  do  fanzine  (non  debemos  esquecer  que  no  seu  traballo

enxerta o fanzine dentro do que para ella é a prensa alternativa) leva canda si unha serie

de trazos e finalidades como son: información, formación-educación (do público receptor)

e a mobilización e organización da poboación, ou segmentos da poboación, para chegar a

un cambio dentro dunha determinada situación social54. 

2.2.2 - A ideoloxía do fanzine

Que ideas impulsan ás persoas á creación dun fanzine? Existen posicionamentos

ideolóxicos detrás de cada conxunto de páxinas grampadas, fotocopiadas e cheas de

detournements? É posible atopar un constructo de ideas políticas detrás de publicacións

que invitan a calquera cousa menos a pensar en seriedade ideolóxica? Son os fanzines

probas dunha libertade de expresión “real” dentro dun contexto nacional, social e político

concreto?

Volvendo ao traballo de Chris Atton de 2002, poderiamos entender que todas as

publiacións fóra dos grandes circuitos mediáticos comerciais ou “mainstream” mediático,

crean unha vía alternativa aos grandes consorcios empresariais propietarios dos medios

comerciais ou tradicionais. Isto é, abren unha nova vía de comunicación que achegaría

información a quen non ten acceso aos grandes medios ou ás canles que permiten ese

acceso. Mesmo sinala os puntos que deifinirían a estes medios, puntos xa debullados

décadas  atrás:  descapitalización,  non-profesionalismo  e  desinstitucionalización55.  Mais

entramos aquí nunha posición perigosa para este traballo, pois Atton fala de “alternative

media” ou “medios alternativos”. Atton considera os medios alternativos como elementos

que  fan  algo  máis  que  crear,  producir  ou  distribuir  fóra  dos  métodos  considerados

“legais”56.

Mais  se  retomamos  a  idea  inicial  deste  apartado  (existe  ideoloxía  detrás  dos

fanzines?)  o  primeiro  que  deberiamos  facer  sería  buscar  unha  definición  acaída  de

54 CAL MARTÍNEZ, MARIA ROSA; op.cit. (p. 66)
55 ATTON, CHRIS: “Alternative media, I argue, are crucially about offering the means for democratic communication

to people who are normally excluded from media production. (…) Raymond Williams (“Means of Communication
and Means of Production” . In Problems of in Materialism and Culture: Selected Essays, Verso, London, 1980 (pp.
50-63))  highlighted  three  aspects  of  democratic  communication  which  we  might  consider  as  foci  for  this
realignement: decapitalization, deprofessionalization and desinstitutionalization”. Op.cit. (p. 4)

56 ATTON,  CHRIS:  “(...)I  define  “alternative  media  as  much by then  capacity to  generate  non-santandard,  often
infractory, methods of creation, production and distribution as I do by their content”. Op.cit. (p. 4)
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ideoloxía, sobre todo para o tema que nos ocupa. Terry Eagleton recolle entre as diversas

definicións de ideoloxía unha que puidera achegarse ao que buscamos: “O proceso de

producción de significados, signos e valores na vida cotiá”57. 

Quizais “o proceso de produción de significados, signos e valores na vida cotiá”

sexa o punto que mellor puidera definir o fanzine desde unha perspectiva ideolóxica.  Isto

último  expresado  nun  fanzine  pode  ser  considerado  un  cambio  con  consecuencias

sociais58. Esas consecuencias virían dunha incomodidade ou recoñecemento dunha fenda

entre as maneiras “dominantes” dentro dunha sociedade e as arelas doutra parte desa

mesma sociedade59.  No  caso  concreto  que  nos  ocupa,  as  maneiras  dominantes  que

apuntados están ligadas ao que John B.  Thompson denomina “poder cultural ou poder

simbólico”, un poder que intervén no decorrer dos acontecementos influíndo no proceso

comunicativo entre individuos60.  Para iso sería necesaria a creación de elementos que

57 EAGLETON, TERRY: “La palabra “ideología”, se podría decir, es un “texto”, enteramente tejido con un material de
diferentes  filamentos conceptuales;  está  formado por  historias  totalmente  divergentes,  y  probablemente  es  más
importante valorar lo que hay de valioso o l o que puede descartarse en cada uno de estos linajes que combinarlos a
la fuerza en una gran teoría global. 
Para mostrar esta variedad de significados, haré una relación al azar de algunhas de las definiciones de ideología
actualmente en circulación:
a) el proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana;
b) conjunto de ideas característico de un grupo o clase social;
c) ideas que permiten legitimar un poder político dominante;
e) comunicación sistemáticamente deformada;
f) aquello que facilita un atoma de posición ante un tema;
g) tipos de pensamiento motivados por intereses sociales;
h) pensameinto de la identidad
i) ilusión socialmente necesaria;
j) unión de discurso y poder;
k) medio por el que los agentes sociales dan sentido a su mundo, de manera consciente;
l) conjunto de creencias orientadas a la acción;
m) confusión de la realidad fenoménica y lingüística;
n) cierre semiótico;
o) medio indispensable en que las personas expresan en su vida sus relaciones en una estructura social;
p) proceso por el cual la vida social se convierte en una realidad natural”. En Ideología. Una introducción; Paidós
Ibérica, Barcelona, 1997 (pp. 19; 20)

      
58 ATTON, CHRIS: “In arguin for social change alternative media may then not only be understood as producing

instrumental discourses (theoretical, expository, organizational) to provoque change: following Duncombe, they are
able to enact social change through their own means of production, which are themselves positioned in relation to
the dominant means of production. Position and attitude both may argue for social change at a number of levels. The
change that is looked for need not be structral on a national or supranational level; it may be local, even individual:
for Duncombe evver the personal acto of becoming a zine are sold (or even made). If the personal be political, the
personal may be of social consecuence”. Op.cit (p. 18)

59 EAGLETON, TERRY: “(...)  No todas estras formulaciones son compatibles entre sí. Si,  por ejemplo, ideología
significa  cualquier  conjunto  de  creencias  motivadas  por  intereses  sociales,  en ese  caso  no  puede simplemente
significar las formas dominantes de pensamiento en una sociedad”. Op.cit. (p. 20)

60 THOMPSON, J.B.”(..) el (poder) cultural o poder simbólico es que procede de la actividad productiva, transmisora
y receptora de formas simbólicas significativas. La actividad simbólica es uina característica fundamental de la vida
social (…) Los individuos están constantemente dedicados a la actividad de expresarse de forma sombólica y de
interpretar las expresiones de los otros, están constantemente comprometidos en la comunicación entre unos  y otros
e intercambiando información  contenido simbólico. (…) los indiviuos emplean varios tipos de recursos a los que
designaré,  en  un sentido  amplio,  “como medios de  información  y comunicación”.  Estos  recursos  incluyen  los
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permitisen  enviar  a  mensaxe  ideada por  “uns”  para  influír  nas posturas  dos  “outros”,

creando ao mesmo tempo novas fendas, desta volta entre os “outros”. Mais esas fendas

poden ser o “alimento” que empurre a creación de novas iniciativas, mesmo intensificar o

asociacionismo entre as persoas61. 

Se  seguimos  con  Eagleton  e  vemos  o  fanzine  como  creación  de  significados,

signos e valores na vida diaria,  mesmo se pensamos nestas publicacións como unha

maneira de xerar crenzas ou ideas orientadas cara a acción62, o que temos moitas veces

son respostas fronte ao “estado das cousas”, ao modo de vida que leva unha determinada

sociedade ou varias sociedades ao mesmo tempo (sociedades que compartillan maneiras

de vivir moi semellantes entre si, aínda que teñan diferencias como lingua ou organización

de poderes por poñer un exemplo). Paradigma disto serían os fanzines e os creadores

dos mesmos na década dos noventa en Estados Unidos, de quen criticaban os seus

vicios como sociedade capitalista63. 

Outras definicións de ideoloxía, como a de Slavoj Zizek tamén se achegarían ao

desexo de ruptura coas “vellas maneiras” para fornercer unhas “novas maneiras” dentro

da  sociedade.  Isto  afectaría  tamén  ás  publiacións  como  os  fanzines,  pois,  como  xa

apuntamos, buscan unha ruptura coa liña “mainstream” ou denominada tamén, xeralista.

Resumindo, romper co vello para facer algo novo64.

medios  técnicos  para  la  fijación  y  la  transmisión,  las  habilidades,  competencias  y  formas  de  conocimiento
empleados en la producción, transmisión y recepción de información y contenido simbólico (lo que Bourdieu llama
“capital  cultural”;  y  el  prestigio  acumulado,  reconocimiento  y  respeto  otorgado  a  determinados  produtores  e
instituciones (“capital simbólico”). Al producir formas simbólicas, los individuos empelean estos y otros recursos
con el fin de llevar a cabo acciones que podrían intereferir en el decurso de los acontecimientos y desencadenar
consecuencias de varios tipos”. En Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación, Paidós,
Barcelona, 1998 (pp. 33, 34)

61 MCLUHAN, MARSHALL: “En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para
controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el mensaje. Esto
significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de
nuestras  extensiones,  resultan  de  la  nueva  escalada  que  introduce  en  nuestros  asuntos  cualquier  extensión  o
tecnología nueva. (…) con la automatización, es cierto que los nuevos esquemas de asociación humana tienden a
eliminar puestos de trabajo. Ése es el resultado negativo. El lado positivo es que la automatización crea funciones
para la gente o, lo que es lo mismo, una intensificación de su implicación en su trabajo y asociaciones humandas,
que la precedente tecnología mecánica había destruido. Mucha gente está dispuesta a decir que el significado o
mensaje  no  es  la  máquina  sino  lo  que  se  hace  con  ella”.  En  Comprender  los  medios  de  comunicaición.  Las
extensiones del ser humano, Bolsillo Paidós, Barcelona, 2009 (p. 31)

62 EAGLETON, TERRY; Op.cit. (p. 20)
63 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL; Op.cit (p. 47)
64 ZIZEK, SLAVOJ : “De manera que se puede afirmar categóricamente la existencia de la ideología en tanto matriz

generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, así como los
cambios producidos en esta relación.
Esta matriz puede descubrirse fácilmente en la dialéctica entre lo “viejo” y lo “nuevo”, cuando un acontecimiento
que anunciauna dimensión o una era completamente nuevas es (erróneamente) percibido como la continuación del
pasado o el retorno a él – en el caso opuesto – cuando un acontecimiento que se inscribe por completo en la lógica
del orden existente es (erróneamente) percibido como una ruptura radica”. En Ideología.Un mapa de la cuestión,
Zizek Slavoj (comp.); Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003 (p. 7)
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Con todo o dito ata o de agora, poderíase concluír que o fanzine e máis os seus

creadores, participan dalgunha maneira dentro dunha comunidade, mais non debemos

esquecer que o fanzine é algo persoal65. Isto significa que é unha creación nacída dunha

idea  íntima,  dun  desexo  interno  por  expresar  unha  postura  fronte  a  un  conxunto  de

postulados  vistos  por  quen  crea  o  fanzine  como  dominantes  e/ou  alienantes.  Non

obstante, a pesar do individualismo subxacente, como xa se apuntou, arredor do fanzine

nace unha comunidade co obxectivo de informarse fóra das canles habituais 66, aínda que

os fanzines sexan, como di Duncombe, “artefactos personais de expresión”. 

Quere  dicir  todo  isto  que  o  fanzine  e  as  persoas  involucradas  neles  son

politicamente activos? Julie Bartel considera que si, pero non no sentido de seren estas

persoas membros de correntes políticas tradicionais vinculadas a forzas parlamentarias

ou extra-parlamentarias. Bartel, no seu traballo, chega á conclusión de que os creadores

de fanzines (zinesters, na súa acepción en inglés e tamén adoptado en castelán e galego,

aínda que con menos intensidade), son persoas que fuxen do apelativo “político”. Prefiren

autodenominarse “activistas”,  involucrándose con case todos os “ismos” (sic),  coma o

feminismo, ecoloxismo, anti-capitalismo, alternativismo, etc.67

Pero  para  espallar  os  puntos  de  vista  dun  fanzine,  a  súa  ideoloxía,  o  seu

posicionamento,  é  necesario  que este  fanzine  sexa coñecido.  Como pode facer  isto?

Segundo Atton hai dúas maneiras de sociabilización: 

65 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “Uno de los rasgos que más distancian a los (fan)zines de las publicaciones
profesionales (…) es el carácter personal de los mismos(...) Personal como la subjetividad del punto de vista desde
el que se elige y aborda el contenido y que se extiende a cada un de los aspectos de la publicación, incluído el diseño
o la distribución”. Op.cit. (p. 48)

66 DUNCOMBE,  STEPHEN:  “Zines  are  an  idividualistic  medium,  but  as  a  medium  their  primarly  function  is
communication. As such, zines are as much about the communities that arise out of their circulation as they are
artifacts of personal expression”. En Notes from Underground. Zines and the politics of alternative culture, Verso,
New York, 1998 (p. 49)

67 BARTEL, JULIE: “The idea that everyone can make a difference, that every  opinion or experience counts, that
individuals have power, is at the core of zine culture. The act of publixhing zine is, to some extent, a political act in
and of itself, and I think many zinesters are very conscious of this fact. Of course I´m generalizing again. Lots of
zinesters make zines just because it´s fun, no strings attached. Still, there´s no denying there are many zines are
politically motivated, or include political material.
Now I don´t mean “political” in the sense of American politics (though that´s definetly a popular subject) roader
sense – as in social theories, ideologis, relationships and view points. Zines often features pieces on feminism, or
racism or various others “ism”, on gay and lesbian issues, on animal rights (and the vegan and vegetarian lifestyle);
on politics in traditional sense, including systems of government suchs as anarquism and socialism, on sociology
and theology, and the environment.  In conducting intervies for this book, many zinesters who were expressely
averse to labeling still identified as feminists, activists, or at least socially conscious. Many considere themselves
“activists” and often work for multiple causes. So many zines contain no overtly political content, I think zinesters
themselves are often aware of political issues, and are more willing to act on their convictions. They know what´s
going on, they care, and they´re willing to try and do something about it”. En From A to Zine. Building a Winning
Zine Collection in Your Library; American Library Association; USA; 2004; (p. 19)
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a) Interna: dalle máis importancia á transformación dos métodos formais e 

profesionais de organización, produción, edición e escritura.

b) Externa: baseada no desexo de establecer vínculos (mesmo crear 

comunidade) mediante o fanzine. 

Por tanto, a ruptura coas liñas habituais de información que leva a parte do público

cara  a creación  de medios  afastados dos circuítos  habituais,  creando novos tipos de

redacción e mesmo distribución, converte aos lectores en creadores de novos medios68,

que os  obriga  tamén a  buscar  novas vías  de distribución,  limitadas moitas  veces no

xeográfico, pero que aínda así crean unha comunidade lectora arredor do novo medio.

Ademais, as persoas que forman parte destas novas comunidades lectoras son a canle

para o intercambio de fanzines entre comunidades. Isto polo menos ata a chegada da

Internet, era o vehículo esencial para dar a coñecer un produto así como a reseña doutros

fanzines  dentro  doutro.  Un  exemplo  actual  dese  intercambio  está  na  web

wemakezines.ning.com, onde podemos atopar unha exposición de fanzines actuais e en

creación (ongoing)69. 

Podemos concluír neste punto que segundo Bartel,  xa mencionada, así como a

creación de novas iconografías, Eagleton, novas comunidades Atton e Duncombe, hai

ideoloxía detrás do fanzine. Esa ideoloxía non é unha ideoloxía global, senón diferentes

puntos de vista personais que empurarron a crear un fanzine en resposta a un “estado

das cousas mediático e ideolóxico” que non satisfai nin a quen crea  fanzines nin a quen

os le.

68 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL. Op.cit. (pp. 50, 51) 
69  http://wemakezines.ning.com/
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 Portada fanzine “red-skin”

 

2.2.2.1-DO IT YOURSELF (DIY) “Faino por ti”/”Faino ti mesmo”

Tomando  a  Eagleton  e  o  punto  que  define  a  ideoloxía  como  “o  proceso  de

produción de significados, signos e valores na vida cotiá”, entendemos que este proceso

implica o uso de ferramentas axeitadas ou como di Thompson: “technical medium” (medio

técnico)70. Este medio técnico é o que permite fixar formas simbólicas durante un espazo

de tempo e a almacenaxe de información ou contido simbólico. Por outra parte, os medios

técnicos permiten a reprodución ou a copia dunha mensaxe ata un número determinado.

Isto  fixo  que  os  grandes  medios  se  convertesen  en  negocios.  Pola  súa  banda,  aos

fanzines permitiulles chegar ao público, ben xeral pero en número limitado, ben público

específico71. 

Ademais do dito con anterioridade, e seguindo con Thompson, os medios técnicos

poden separar unha forma simbólica do seu contexto e logo inserila noutro contexto que

70 THOMPSON, J.B.: “Al producir formas simbólicas y transmitirlas a los otros, los individuos generalmente emplean
in technical medium. Los medios técnicos son el sistrato material de las formas sombólicas, esto es, los elementos
materiales con los que, y a través de los cuales, la información o el contenido de smbólico se fija y transmite de un
emisor a un receptor. Todos los procesos de intercambio sombólico implcian in soporte técnico de algún tipo. 
(…)los medios técnicos (…) permiten un cierto grado de fijación de las formas simbólicas, es decir, permiten fijar o
preservar las formas simbólicas en un medio con variados grados de durabilidad. 
(…)  En  virtud  de  la  capacidad  de  fijación,  los  medios  técnicos  permiten  almacenar  información  o  contenido
simbólico.  (…) De ahí  que los medios técnicos puedan observarse como “mecanismos de alamacenamiento de
información”.  (…) Los medios técnicos,  y  la  información o loc contenidos simbólicos  almacendados  en  ellos,
pueden, posteriormente, utilizarse como un recurso para el ejercicio de las diferentes formas de  poder (…).
En Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación, Paidós Comunicación, Barcelona, 1998,
(p.p. 36-38)

71 THOMPSON, J.B: “Con “reproducción” quiero decir  la capacidad de un sporte técnico para reproducir  copias
múltiples a partir de una forma simbólica. (…) Esta reproductibilidad de las formas simbólicas constituye una de las
características claves que subyace a la explotación comercial de los medios técnicos de comunicación. Las forams
sombólicas pueden convertirse en bienes de consumo, esto es, en bienes que se compran y se venden en un mercado;
y un medio principal de convertir las ormas simbólicas en bienes de consumo es fomentando maneras de aumentar y
controlar la capacidad de reproducción”. Op.cit. (p. 38)
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podería estar nun tempo e lugar diferentes, o que Thompson define como “separación

espazo-temporal”, desta maneira podemos modificar tecnicamente o discurso co que se

exerce  o  poder72.  Isto  é  posible  co  uso  de  habilidades,  competencias  e  formas  de

coñecemento encamiñadas á manipulación dos medios técnicos. Débense entón, coñecer

ben as regras e procedementos relevantes para levalos ao terreo práctico cando usemos

un  soporte  técnico  de  comunicación.  Non  obstante,  é  necesario  diferenciarmos  entre

aquelas  competencias  que  nos  permiten  codificar  a  mensaxe  ou  discurso  e  as

competencias que nos permiten descodificar a mensaxe73.

Resumindo as ideas de Thompson, podemos dicir que debe haber cando menos,

un  discurso  para  ser  reproducido  mediante  un  procedemento  técnico  para  amplialo,

mesmo co risco, intencionado ou non, de alteralo mediante a descontextualización ou

recontextualización. Todo isto non sería posible de non ser por medios técnicos e recursos

culturais que lles permiten tanto codificar coma descodificar o discurso e/ou a mensaxe. 

Tendo  en  conta  o  xa  mencionado  poder  simbólico  tamén  de  Thompson  e  a

referencia de Eagleton á ideoloxía como “o proceso de produción de significados, signos e

valores  na  vida  cotiá”,  teriamos  unha  mistura  de  argumentos  cos  que,  en  parte,  se

xustificaría o nacemento do DIY (faino ti mesmo). 

O DIY pode ser visto como unha postura ideolóxica individual como colectiva, ou

unha resposta á necesidade ou precariedade de quen carece do acceso aos medios

técnicos  apuntados  por  Thompson.  José  Ángel  Abril  define  o  DIY  como:  “(...)  una

producción  contracultural  de  origen  “underground”  que  implica  una  actitud  de

confrontación  con  un  componente  de  autogestión,  según  la  cual  cualquiera  puede

72 THOMPSON, J.B.:  “Cualquier  proceso de intercambio simbólico generalmente conlleva la  separación de unas
formas  simbólicas  de  su   contexto  de  producción:  son  arrancadas  de  este  contexto,  tanto  espacial  como
temporalmente, e insertadas en contextos nuevos que podrían encontrarse en diferentes tiempos y lugares. (…) 
La ampliación del discurso a través de medios técnicos de varios tipos puede dotarloo de mayores disponibilidades
espaciales, temporales o de ambas. (…)
Con la alteración de las condiciones comunicativas espacio-temporales, el uso de los medios técnicos también altera
las condiciones espaciales y temporales bajo las cuales los individuosejercen el poder. (…). La utilización de medios
técnicos ofrece a los individuos nuevas maneras de organizar y controlar el espacio y el tiempo, así como nuevas
maneras de utilizar el espacio y el tiempo, así como nuevas maneiras de utilizar el espacio y el tiempo para lograr
sus propósitos” . Op.cit . (pp. 40-43)

73 THOMPSON,  J.B.:  “El  uso  de  soportes  técnicos  generalmente  presupone un  proceso  de  codificiación,  lo  que
significa  que  requiere  reglas  y  procedimientos  para  la  codificción  y  descodificación  de  la  información  o  de
contenidos simbólicos.
Al considerar el tipo de habilidades y competencias comprometidas con la utilización de soportes técnicos, resulta
importante distinguir entre aquellos que se requieren para codificar información o contenidos sombólicos, y todos
aquellos que se requieren para descodificar el mensaje. (…)
Cuando  los  individuos  codifican  y  descodifican  mensajes,  emplean  no  solo  las  habilidades  y  competencias
requeridas  por  los  soportes  técnicos  ,  sino  también  varias  formas  de  conocimiento  y  presuposiciones  que
comprenden parte de los recursos culturales que se dan durante los procesos de intercambio”. Op.cit. (p.p. 42, 43)
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producir  y  promocionar  su  producto  saltándose  las  leyes  básicas  de  mercado  de  la

sociedad capitalista”74 (Anexo I)

Esta afirmación confirmaría a conversión de consumidores en novos creadores,

tendo  así  unha  resposta  “activa”  diante  do  “poder  simbólico”  descrito  tamén  por

Thompson. Esta aparición de novos creadores/as desafía ao que Duncombe denomina

“dicotomía  entre  a  creación  activa  e  o  público  pasivo”  característica  da  cultura

contemporánea75. Ou como diría Juan Ignacio Gallego Pérez, o DIY é unha rebelión fronte

a un poder establecido, un desexo de romper xerarquías e crear algo novo fronte ao que

considerado “establecido”, “medios masificados” ou “esteticamente de escaso interese”76. 

Chris Atton, apoiándose en máis autores, chega a distinguir entre dúas versións do

DIY: cultural e político.

No que toca ao DIY político (DIY politics),  Atton cita a George McKay e o seu

traballo de 1996 para explicar este fenómeno. Debido ás medidas de seguridade que

tanto  os  estados,  quer  coa  policía,  quer  coas  forzas  armadas ou ben  con empresas

privadas contratadas para manter a orde, os activistas dos diversos movementos usan

novas tácticas para evitar as medidas coercitivas por parte dos elementos usados na

mantenza da orde.  Aquí  o DIY sería o uso de túneles para superar muros físicos ou

sociais, creación de festas dándolles a característica de “protesta” (diversión para amolar).

Todo isto mediante o uso de novos métodos de comunicación para organizarse (hoxe en

día a rede de redes, Internet). Non debemos esquecer, pola contra que McKay describíu

estas tácticas durante o período chamado New Protest dos anos noventa (a protesta de

Seattle, 1999 sería quizais, o momento culminante deste movemento). 

Resumindo, o DIY político supón unha nova maneira de organización que responde

a un sistema de seguridade ou de coerción establecido para a mantenza da orde policial

e/ou legal. 77 Esta nova maneira usa métodos heterodoxos para a ruptura ou desafío das

74 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: Op.cit (p. 51)
75 DUNCOMBE,  STEPHEN:  “(DIY)  challenge  the  dicotomy  between  active  creator  and  passive  spectator  that

characterizes our culture and society”. En Underground. Zines and the Politics of Alternative Culture, Verso, New
York 2008 (p. 127)

76 GALLEGO PÉREZ, JUAN IGNACIO: “ 1- Concepto político e ideológico: rebelión contra el poder jerárquico
establecido.
2- Concepto industrial que se traduce en buscar nievas formas de producción alternativas a los medios de masas
creando redes autónomas de producción y distribución.
3- Estadio de orden estético que, en el ámbito musical, se traduciría en la búsqueda de un sonido que me interesa
como individuo y como miembro de una subcultura determinada.” En “Do It Yourself, cultura y tecnología”, revista
Icono, 2009, (p. 13)

77 ATTON, CHRIS: “ McKay notes the employement of diverse tactics in protests: tunnellinng, tree-house, buildiing,
demonstrations, occupations and “celebration as a truggle”. He helps us understand the multiple voices and ideas
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normas  establecias  para  a  orde  pública.  Os  métodos  poden  ser  variados  e  mesmo

rozando a ilegalidade ou alegalidade. 

O segundo DIY é o cultural. Este refírese á creación tanto de novas maneiras de

expresión artísitica e comunicativa como de novas vías para a súa transmisión. O mesmo

que o dito sobre os fanzines ata o momento e o DIY político, o DIY cultural é unha acción

realizada  por  “activistas”78.  Atton  descobre  que  no  Reino  Unido  nos  anos  setenta  do

século  XX  houbo  unha  xerarquización  e  profesionalización  do  que  os  investigadores

sociais  denominaron  “social  movements  organizations”  (SMO).  Quere  isto  dicir  que

daquela,  quen  fose activista  de  movementos  como o  ecoloxista,  o  pacifista  ou  polos

dereitos  sociais  acabou  deixando  o  activismo  “voluntarista”  por  un  activismo  máis

“profesionalizado”  e  imitador  das maneiras  doutras organizacións sindicais,  políticas  e

empresariais tradicionais. 

Non obstante, a non-profesionalización, quer espontánea, quer buscada e por tanto

consensuada  dentro  dun  movemento,  é  para  autores  como  Eyerman  e  Jamison  un

elemento  moito  máis  exitoso  que  a  total  xerarquización  e  profesionalización  dos

movementos sociais79. Para o mesmo Atton un exemplo disto sería o anonimato e/ou uso

de  pseudónimos  contra  o  personalismo  dentro  das  asociacións  e  as  redes  de

asociacionismo de acción-directa nacidas na década dos noventa do século XX, no Reino

Unido. Isto ao final, traducíuse nunha “cultura de faino ti mesmo” (poderiamos traducir por

that offer so many perspectives on the New Protest at the same time as they cohere as a “patchwork” into a larger
sociopoliticial  phenomenon.  Independent  self-creation  is  paramount,  as  is  manifested  by the  practice  of  “DIY
politics” (MCKAY, GEORGE;  Senseless Acts of Beauty: Cultures of Resistance since the Sixties,  Verso, London,
1996). The individuals and groups particpating in these movements do so from a position of non-alignement  with
political alliances: what Richard Gott has termed the “hit and run left” (GOTT, RICHARD; “The Hit and Run Left”
en Red Pepper , London, 1995 (pp. 15-18)). The two major themes here – self-organization and “DIY politics” and
“chanels of resistance”, rather than the more traditional avenues of politica parties and organized pressiere groups,
and bricolage (as diversity) as a strengh “deriv(ing) from the refusal to grant primacy to any particular site or mode
of struggle” (WELSH, IAN; MCLEISH, PHIL; “The European Road to Nowhere: Anarchism and Direct Action
against the UK Roads Programme” en  Anarchist Studies,  4 (1) UK, March 1996 (p.p. 27-44))- are useful starting
points for an analysis of the conteporary arternative media.  The application of the first  feature should be clear
enough: it points to media that are set up explicitly to fill gaps left by the mass media, where the alternative media
hold that the mass media have failed to represent certain issues or social groups. The application of the second is
less clear; superficially it might be considered as an explanation of the non-competitive nature of alternative media,
but it also has to do with methods of organization within and across media that typically operate via a network”. En
Alternative Media,  SAGE Publications, London, 2002 (p.82)

78 ATTON, CHRIS: “”The DIY media has exploded and there are many views, many sources...from the heart of a
fluid, organic, evolving movement of empowerment - “DIY culture (“SchNEWS – As It Is”,  SchNEWS Reader,
1996). The opening of an article entitled “Underground Overground” approvingly quotes “Jamie”, a member of the
Small World Media alternative news video group: “The underground media is produced by activists – bored of not
being given a plataform, we create our own; bored of being misquoted, we quote each  other; bored of going on
actions, the rushing home to find the news either disregarding  us, or distorting our deeds and words. (“Underground
Overground”, SchNEWS, 101, UK., 13 December 1996)”. Op.cit. (p. 86)

79 EYERMAN, RON; JAMISON, ANDREW;  Social Movements: a Cognitive Approach,   Polity Press, Cambridge,
1991 (p.106). En ATTON, CHRIS, Op.cit. (p. 120)
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“organízate  ti  mesmo”  neste  caso).  Máis  aínda,  ao  seren  grupos  de  persoas

organizándose en redes máis amplas e entre eles, autores como Jim Carey chamaríanlle

á “cultura DIY”, “cultura DiO” (DO it OURSELVES, “cultura de facelo nós mesmos”)80. 

Seguindo con Atton, a coordinación entre os diferentes grupos que conformarían  o

DIY cultural sería algo espontáneo, unha relación que nacería dun achegamento entre

eles con final tan espontáneo como cando se xuntaron. A “descentralización” sería unha

das claves para a sobrevivencia dos medios e da cultura DIY81.  Por  outra parte,  esa

descentralización, falta de xerarquías e/ou modelos de dirección “clásicos”, fai que máis

dunha vez, os fanzines sexan considerados como vehículos de expresións políticas ou

ideolóxicas moito máis radicais que o ecoloxismo ou pacifismo. Isto  vén acontecendo

desde o último cuarto do século vinte para adiante, cando se identificou “fanzine” e DIY

con “anarquismo”. É dicir, desde o nacemento do movemento punk no 1976, a ideoloxía

que o grande público lle atribiu aos fanzines foi  a “anarquista” ou a do “anarquismo”.

Quizais pola falta  dunha liña editorial  e tamén polo uso,  case abusivo,  de simboloxía

anarquista82.

80 ATTON, CHRIS: “The frequent use of anonymity and pseudonimity in new social movement media suggests an
aversion to the professionalization of intellectual activity based on personality and reputation. There are few signs
that this democratization of intellectual activity is about to be succeeded by intellectual professionalization. In the
direct-action  networks  of  the  1990s  there  was  no  move  towards  the  status  os  SMO  (Social  Movement
Organizations); indeed, it is contrary to the principles of DIY culture that such a shift should occur. (Retaining such
activity within the movements themselves is emphasized by Jim Carey´s (“Fresh Flavour in the Media Soup: the
Sotry of  SQUALL Magazine”. In George McKay (eds.), DiY Culture: Party and Protest in Nineties Britain, Verso,
London, 1998, (p. 63)) proposal that better than “DIY Culture” we should call it “DiO Culture” - Do it Ourselves.)
Far from intellectual activity being promoted within the new social movements, there is much scepticism of it”.
Op.cit (p. 120)

81 ATTON, CHRIS: “An editorial in the alternative review journal  Bypass argued that decentralization “may prove a
key strategy for the survival of dissent, or even just planin old independent thinking” (Atton, Chris; Alternative
Literature: a Practical Guide for Librarians, Aldershot: Gower, London, 1996 (p. 101)). Given the primacy of the
network in DIY culture, can we expect these diversely differentiated media to co-ordinate for the furtherance of the
movements? What links are maintained between media? We have seen that some groups and movements produce
two complementary titles. In addition, many list each other´s titles in a spirit of mutual support and networking, but
there  is  little  evidence  of  the  media  actually  working  together.  More  noticeable  are  the  antagonisms  and  the
rivalries”. Op.cit. (p. 127)

82 SABIN, ROGER; TRIGGS, TEAL: “For many zines and comics, such a self-image is not a problem. The counter-
culture may have moved on in the quarter century since 1976 (veering more towards direct action and green issues than
the old sex, drugs and minority causes vibe) but there is certainly a strong thread of material that is politically aware in
an anti-establishment way. Perhaps the most visible ideology in this regard is anarchism, which, although it may no
always be theorized in any systematic manner (often that ubiquitous circled “A” stands for nothing more than vague
rebellion), does appear to dovetail well with fringe lit culture´s DIY and anti-hierarchical aspects. Whether it´s comics
about squatter communities or zines that are anti-McDonalds, the more overt politics are hard to miss”.  En Below the
critical radar. Fanzines and alternative comics from 1976 to now; Hove: Slab-o-concrete, U.K, 2000(p. 2)
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O símbolo dos movementos anarquistas un dos máis usados en portas de fanzines

Concretando, o DIY dos fanzines sería un acto tanto político coma cultural. Persoas

con desexos de expresar as súas posturas, de maneira individual ou colectiva, recorren

ao uso de materiais baratos, accesibles e a un discurso político-ideolóxico moitas veces

rudimentario  ou  simple,  para  materializalo  en  publicacións  consumidas  normalmente

dentro dun círculo de xente próximas a quen crea o fanzine. O obxectivo do DIY sería

visibilizar e empoderar a individuos e/ou colectivos fronte aos grandes medios, cos que

non se senten nin identificados nin escoitados. Por tanto, o DIY (faino ti mesmo) sería

unha postura ideolóxica ao non querer contar con investimentos alleos, non querer ser

influidos e ter unha liña editorial propia, rexeitar as regras legais para a publicación de

medios impresos,  total  e  completa independencia de influencias externas e por tanto,

independencia para publicar. 

2.2.2.2- Anarquismo e punk

Os  xa  citados  Roger  e  Triggs  apuntan  o  “modelo  anarquista”  como  o  modelo

organizativo dentro dun fanzine. Pero como eles mesmos xa din en referencia ao uso do

apelativo “anarquista” e da súa simboloxía: (op.cit; 2000: p.2), “as máis das veces esa

marca está  aí  para  nada que non sexa expresar  unha postura  de rebeldía  simplista”

(traducción do doutorando). 

O contexto no que nace o fanzine contemporáneo é unha época de cambio radical

no social  e no económico como xa apuntamos.  Isto  inflúe tamén na postura social  e

política dos movementos xuvenís (desde políticos a musicais) na América do Norte e na

Europa do momento. Isto é así de tal maneria que como di Teal Triggs, os movementos

sociais, punk e xuvenís en xeral imitaron á súa maneira o individualismo que inspiraban

as novas políticas da era Reagan-Thatcher83, como modelo para saíren adiante. 

83 TRIGGS, TEAL: “With the rise to power of Margaret Thatcher and Ronald Reagan in the late 1970´s and 1980´s, a
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Apuntado antes en Atton (2002), desde mediados dos setenta a cultura fanzine vai

sufrir  un cambio radical no que son as súas aportacións ao mundo cultural,  político e

social. Nesa época de nacemento do punk no medio da crise económica e logo da época

hippy vivida nos sesenta (século XX), as cousas cambian. Non hai confianza ningunha no

sistema,  por  tanto  a  política  clásica  non é  solución.  A música  xa  aborrece,  a  prensa

“manipula e conta mentiras”, non hai sitios onde vivir sen pagar alugueres elevados, non

hai traballo e por tanto non hai futuro84,  85. A desafección coa política, coa familia e coas

institucións en xeral, implicaba o principio de “buscarse a vida”, “facelo un mesmo”, DO IT

YOURSELF. 

A  desafección  política,  o  desencanto  coa  cultura  de  mercado  ou  cultura

“mainstream”  e  coa  música  popular  do  momento,  trouxo  unha  resposta  por  parte  da

mocidade.  Primeiro  denominados  pola  sociedade  como  “punk”  (vándalo,  moinante,

pelexo) e logo autodenominados co mesmo adxectivo, foron a resposta aos feitos que os

arrodeaban: alienamento, exclusión e elitismo86. O DIY punk transformouse nun ruído sen

acordes, nunha escena musical que co tempo acabou derivando en sons como harcore,

grincore, etc. “Faino ti mesmo” era tocar como a ti che saíse da gana.  

O movemento “punk” foi o lévedo para outros movementos que pasado o tempo se

confundiron  con  el.  O  movemento  “okupa”  foi  outra  das  respostas  diante  da  crise

económica por  parte  daquela  mocidade que non vía  posibilidades de acceso a  unha

vivenda ou a locais  tanto  asociativos  como de diversión,  pero  sobre  todo,  a  falta  de

expectativas no terreo da vivenda87. 

new era of “free market” economics was born. On one hand, this encouraged small bussines to develop, which some
saw  as  a  co-opting  of  the  individualistic  DIY  urge  that  had  occurred  during  punk”.  En
http://katierobertsdissertation.blogspot.com.es/2012/11/fanzines-teal-tiggs.html

84 A letra da canción “God Save the Queen” dos Sex Pistols ten unha estrofa que di: “There Is No Future In England´s
Dreaming” (Non hai futuro no soño inglés). Canción God Save The Queen, Sex Pistols, single, Virgin Records,
1977.

85 HEBDIGE, DICK: “Fue durante ese verano extraño y apocalíptico cuando el punk hizo su impresionante debut en la
prensa musical. En Londres, sobre todo en el sudoeste y más específicamente en las cercanías de Kong´s Road,
estaba cuajando un nuevo movimiento que combinaba elementos salidos de toda una serie de heterogéneos estilos
juveniles. De hecho, el punk reivindicaba unos orígenes dudosos. (…)Como es lógico, la mezcla resultante fue algo
inestable:  todos  esos  elementos  amenazaban  sin  cesar  con  separarse  y  regresar  a  sus  fuentes  originales”.  En
Subcultura. El significado del estilo, Paidós Comunicación,  Barcelona, 2ª edición febrero 2013 (pp. 41, 42)

86 HEBDIGE, DICK: “Así pues, el punk representa una apostilla garabateada adrede al pie del “texto” del glam rock
cuyo objetivo era dinamitar el extravagante ornato del estilo glam rock. La retórica canalla del punk, su fijación con
la clase y la distinción, estaban expresamente diseñadas para debilitar el intelectualismo de la generación anterior de
músicos de rock. Esta reacción, a su vez, recondujo a la nueva ola hacia el reagge. El reagge atrajo a aquellos punks
que querían imprimir un forma tangible a su alienación. Contenía la necesaria convicción, la mordacidad política,
tan claramente ausente de la mayoría de la música blanca del momento”. Op.cit. (p. 91)

87 MARTÍNEZ LÓPEZ,  MIGUEL: “Estas dos primeras etapas (segunda mitad de la década de los 80 y primera 
de  la  década  de  los  90)  se  enmarcan  en  un  período  paralelo  de  crecimiento  económico  especulativo,  
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Tanto  o  movemento  “okupa”  como o  movemento  punk e  os  fanzines  teñen en

común o uso da filosofía DIY. O que tomaron da época Reagan-Thatcher, foi o concepto

de ter iniciativa e non esperar a que llelo deran feito ou que alguén lles botase unha man.

Esta coincidencia fixo que a maioría da sociedade xuntase estes tres fenómenos nun

mesmo conxunto, mais co tempo demostrouse que non tiña que ser así.

O  fenómeno  punk  ten  entre  outras  definicións  a  de  movemento  musical,

contracultural, xuvenil, etc. Pero unha das persoas que axudou a definir este movemento

foi o profesor  de Ciencias na UCLA, Greg Graffin e vocalista do grupo Bad Religion. O

primeiro que di é que non é un movemento violento: “Ellos dan por hecho que la violencia

es el ingrediente clave en la música Punk, y esta suposición es fácilmente perpetuada

porque  es  fácil  comercializar  la  violencia,  y  los  nuevos  artículos  sobre  ella  siempre

consiguen espacio en las columnas de la prensa. Este enfoque sobre la violencia olvida

un elemento clave de lo que trata todo el Punk: El Punk ES : la expresión personal de la

singularidad que proviene de las experiencias de crecer en contacto con nuestra habilidad

humana para  razonar  y  plantear  preguntas”.  Griffin  define  o  punk  tamén como unha

maneira  de  combater  determinadas  posturas  sociais  que foron  perpetuadas polo  que

Graffin chama deliberada ignorancia humana: “El Punk es: un movimiento que sirve para

primero, y de crisis generalizada, después,  que afecta especialmente a la juventud en cuestiones como el  
desempleo y la falta de vivienda. Al mismo tiempo, los procesos de rehabilitación de los centros históricos y 
la reestructuración de algunos barrios obreros donde se asentaban fábricas ahora desmanteladas, dejaron como 
resultado unos espacios temporalmente “fantasmagóricos” y socialmente marginados (Villasante, 1995). (…)
 2/ En segundo lugar,  el  movimiento no nace de la nada.  El movimiento ciudadano anterior reivindicaba  
activamente (incluso lo hizo mediante algunas okupaciones) mejoras en vivienda y en equipamientos públicos, 
pero también la autogestión vecinal de los centros sociales creados para la juventud, las mujeres, los ancianos, 
los centros culturales, etc. (Assemblea d’Okupes de Barna, 1997). 
Esa autogestión de los centros cívicos no siempre fue conseguida y muchos colectivos, como por ejemplo los 
jóvenes,  rápidamente  se  sintieron  excluidos  de  ellos,  al  convertirse  aquellos  equipamientos  en  espacios  
dirigidos jerárquicamente y muy vinculados a partidos políticos, una vez que se institucionaliza el movimiento 
vecinal en los años 80. Sin  embargo, existirá simpatía social y relativa comprensión hacia a la juventud que 
okupa locales gestionados por ellos mismos. Algunos ayuntamientos vascos, por ejemplo, permitirán la 
existencia de muchos Gaztetxes hasta que el mismo municipio construya uno oficial (Zabala, 1998; Seminario 
sobre la Okupación, Riff-Raff, 1996). 

La decadencia y reformismo del sindicalismo mayoritario también hizo que parte de la juventud interesada en 
las luchas de la clase obrera optara por sindicatos ahora minoritarios (como los anarquistas) y por actividades 
políticas de izquierda totalmente al margen de los sindicatos y de los partidos políticos (como la autonomía) 
(Iglesia, 1996). 

Para llevar a delante esas actividades no se dispone de los recursos ni de los sindicatos ni de las ONGs afines a 
ellos, excepto la colaboración de algunos Ateneos Libertarios y de algunas cesiones de locales por parte de  
asociaciones de diversa índole. Por ello la okupación se presenta como un medio esencial para disponer de 
espacios  propios  dentro  de  un  sector  político  antagonista  amplio,  en  el  que  se  unen  fuerzas  y  códigos  
culturales,  a  veces  entre  jóvenes  con  ideologías  políticas  diferentes  que  no  se  habían  encontrado  antes  
compartiendo espacios o experiencias (independentistas y anarquistas,  por ejemplo). En “Para entender el  
poder  transversal  del  movimiento  okupa:  autogestión,  contracultura  y  colectivización  urbana”.  En  “VII  
CONGRESO  ESPAÑOL DE  SOCIOLOGÍA”  Grupo  de  Trabajo:   27.  Movimientos  Sociales  y  Acción  Colectiva,  
Salamanca.  2001
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rebatir actitudes sociales que han sido perpetuadas a través de la deliberada ignorancia

de la naturaleza humana”.

Graffin acaba dando outros puntos para definir o punk:

“El  Punk  ES  :  la  expresión  personal  de  la  singularidad  que  proviene  de  las

experiencias de crecer en contacto con nuestra habilidad humana para razonar y plantear

preguntas.

El  Punk  ES:  un  movimiento  que  sirve  para  rebatir  actitudes  sociales  que  han  sido

perpetuadas  a  través  de  la  deliberada  ignorancia  de  la  naturaleza  humana.

El PUNK ES: un proceso de cuestionar y de comprometerse a la comprensión, que resulta

en  el  progreso  individual,  y  por  redundancia,  flores  dentro  de  una  evolución  social.

El PUNK ES: la creencia de que este mundo es lo que hacemos de él, la verdad proviene

de nuestra comprensión de cómo son las cosas, no del ciego apego a fórmulas acerca de

cómo deberían ser.

El PUNK ES: la lucha constante contra el miedo de las repercusiones sociales”.88

No  caso  concreto  deste  traballo,  as  actitudes  como  a  okupación  e  as  ideas

anarquistas  e  libertarias  definiron  moitas  das  iniciativas  que  logo  materalizaron  en

fanzines (véxase Anexo II de entrevistas).

Que tería que ver o anarquismo co punk e por extensión co fanzine? Para articular

unha  resposta  a  esta  cuestión  comezamos  pola  definición  de  anarquismo.  O  propio

movemento punk desexa romper a unión cunha sociedade xerarquizada e busca a súa

perpetucación mediante a idea do DIY, eliminando na medida do posible as ataduras coa

sociedade que para os punks, okupas e fanzineiros en xeral xa non lles ofrecía nada.  Por

tanto  rexeitan  toda  caste  de  autoridade89 e  buscan  a  cooperación  organizándose  en

comunidades (comunas, okupas) para afrontar o día a día e poder esparexer as súas

ideas ao resto da sociedade90. 

Deberiamos ter en conta que o primeiro xornal anarquista do mundo apareceu en

Galicia no ano 1845, El Porvenir, fundado por Ramón de la Sagra na Coruña91. Co paso

88 Todos estes puntos están no blog: http://www.punksunidos.com.ar/2006/09/manifiesto-punk-de-greg-graffin.html

89 GINER, SALVADOR: “La idea central de todo anarquismo es la negación de la autoridad, públcia o privada y su
sustitución por la cooperación y el acuerdo mtuo entre hombres libres. Aunque ella no cubre más que una parte de
esta  compleja  folosofía  social,  seguir  sus  vicisitudes  es  seguir  la  historia  del  anarquismo”.  En  Historia  del
pensamiento social, Ariel, Barcelona, 1992, (p. 480)

90 GINER, SALVADOR: “El hombre, cúspide de la evolución, debe saber superar los aspectos destructivos y crear una
sociedad basada estrictamente en la cooperación”. Op.cit. (p. 494)

91 GINER, SALVADOR: Op.cit (p.p. 495, 496)
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do tempo a idea básica do anarquismo foi permanecendo92, unha busca de respostas ao

que  os  anarquistas  entendían  como falta  de  libertade individual  e  mesmo exceso  de

control por parte dos gobernos. A estes principios logo fóronse engadindo outros como

Deschooling  society,  unha  maneira  de  educar  á  sociedade  fóra  dos  parámetros

educativos da sociedade que prepara á xente para unha sociedade industrial93. Outros

elementos  engadidos  ao  anarquismo  nos  últimos  tempos  serían  o  feminismo  e  o

ecoloxismmo  anarquista,  buscando  a  mellora  nas  relacións  entre  homes  e  mulleres

eliminando  todo  tipo  de  dominación  machista  e,  por  outra  banda,  a  procura  dun

entendemento coa natureza que acabe en comunas autosuficientes94. 

Á proposta anarquista sumamos tamén outra apuntada polas persoas entrevistadas

que  no  seu  tempo  andaron  involucradas  na  creación  de  fanzines  (Anexo  II).  Estas

persoas definían a súa ideoloxía como anarquista, ácrata ou libertaria (sic). No caso da

postura  libertaria,  todas  as  persoas  entrevistadas  unían  nunha  mesma  noción  os

conceptos libertario e anarquista. Quizais isto reflicta a escasa diferenza que existe entre

os dous termos ou a case imposibilidade de definición de “libertario”  sen xunguilo co

“anarquista”95.  Por  tanto,  para  este  traballo  quedámonos co  termo “anarquista”  e  coa

ideoloxía do “anarquismo” pola confusión entre anarquismo e libertarismo. 

Os  diferentes  apuntamentos  sobre  ideoloxía  anarquista,  sobre  a  okupa  ou

ocupación  de  edificios  ou  terreos  baleiros  sen  uso, máis  os  puntos  que  definen  o

92 ADAMS, IAN: “The word “anarchy” comes from the ancient Greek and means “without rule”, and in ordinary
parlance “anarchy” means the same as “chaos”. Such ideas have only occasionally inspired political movements of
any size,  and the tradition is mainly one of individual thinkers,  but they haver produced an important  body of
theory”. En Political ideology today, Manchester University Press, UK, reprinted in 1995. (p. 148)

93 ADAMS, IAN: “Essentially, deschooling theory argues that schooling as we know it does not in fact educate. All it
does is to process in liberal democratic states as in communists ones. Many spend years being prodessed and never
learn to read or write or do arithmetic. The formal edications system needs to be replaced by a voluntary network in
which people take charge of their own education, just as in the wider world  they need to take charge or their own
adult lives. The key to transforming society is the abolition of the schooling system”. Op.cit. (p. 168)

94 ADAMS, IAN: “Another  outcome of New Left  anarchism is  anarchism feminism (sometimes called “anarcha-
feminism”),  where the state is  seen as an expression of male dominance, a dimensio of patriarchy that  mis be
abolished if women´s emancipation is to be accomplished. As with the New Left  movement and self-conscious
strand of anarchism, but also anarchist ideas and attitudes have had pervasive influence over the whole feminist
movement. There is the traditional anarchist rejection of conventional politics: there has not been (nor is their any
prospect of) a Woman´s Party. 
(…) but the Green movement has strong anarchist characteristics quite independently of this, and what are clarly
anarchist ideals are held by a great many thought. For a great many Greens, in all countries, the future sistainable
society  needs  to  be  stateless  and  composed  of  a  network  of  self.sufficiente  communes,  based  on  equiallity,
participation and direct democracy”. Op.cit. (pp. 168, 169)

95 CHOMSKI, NOAM: “E incluso si procediéramos a extraer a partir de la historia del pensamiento libertario una
tradición  viva,  en  evolución,  tal  como hace  Daniel  Guérin  en  'Anarchisme',  sigue  siendo  difícil  formular  sus
doctrinas en la forma de una concreta y específica teoría de la sociedad y de los cambios sociales”.  En “Apuntes
sobre anarquismo” (1973) publicado en Por Razones de Estado; Ariel, Barcelona, (1975). En concreto esta cita está
no sitio web “Inventati”,  http://bit.ly/1HaagsG

47

http://bit.ly/1HaagsG


anarquismo sumados ao movemento punk deron como resultado unha nova vaga social,

política e cultural, o “anarkopunk”. Esta nova vaga naceu do movemento punk pero con

maior incidencia nas posturas anarquistas, de “facelo un mesmo” e tamén cunha visión

política máis alá do nihilismo dos primeiros espertares punk. 

A  definición  máis  acaída  sobre  o  que  é  anarkopunk  atopámola  na  web

www.anarcho-punk.net.  “A nosa comunidade baséase  e está construída sobre ideas e

teses anarquistas, mais non somos elitistas dogmáticos e a nosa comunidade non está

aberta  só  aos  seguidores  do  anarquismo.  Nós  dámoslle  a  benvida  ás  persoas  que

comparten connosco os gustos pola música e a política. Mesmo se só es unha persoa con

inquietudes tamén es benvido” (tradución do doutorando)96. Coincidindo con Ian Adams, o

anarcopunk  é  un  movemento  onde  desembocan  movementos  ou  ideoloxías  como

feminismo,  antipatriarcalismo,  antifascismo,  antiracismo,  anticapitalismo,  ecoloxismo,

autoconsumo, etc. (Adams; 1995, op.cit). 

A canle de difusión para as ideas anarcopunks son os fanzines ou calquera outro

medio  que  sirva  para  achegar  os  seus  idearios  ao  público:  “El  anarcopunk  esta

fuertemente influenciado por ideas anarquistas, donde todas, o prácticamente todas sus

acciones van dirigidas hacia la difusión de estas ideas, empezando por la propia música

pero  no  quedándose  en  ella.  Un  punk  "militante"  en  movimientos,  organizaciones,

sindicatos,  libertarios,  o  que  montan  su  propia  organización,  distribuyen  fascines

(llamados directamente "zines"), o cualquier otro tipo de acción encaminado a la difusión

de las  ideas libertarias.  Intentan dirigir  esa fuerza,  esa energía,  esa agresividad,  esa

juventud  del  movimiento  punk,  hacia  objetivos  políticos  o  sociales  claramente

determinados identificados con el anarquismo. Por lo tanto, deja de ser una rabieta de

jóvenes  sin  futuros  y  se  encamina  hacia  una  lucha  consciente  por  un  nuevo  futuro.

Rompen radicalmente con el nihilismo y el apoliticismo. También rompen con el estilo de

vida  auto-destructivo,  las  drogas  y  demás,  para  defender  un  estilo  de  vida  sano,

coherente, combativo y comprometido. "menos fiesta y más lucha"”. 

O estracto anterior está copiado da web www.portaloaca.com que ademais ofrece

unha definición, obviamente desde o seu punto de vista, sobre o anarcopunk: “Se podría

decir que el anarco-punk es una evolución del punk. O una mezcla del movimiento punk

con  ideas  anarquistas,  tomando  del  punk  su  escencia,  su  rabia  antisistema,

anticonsumista, antimoral etc así como su filosofía de “hazlo tú mismo” ,pero dejando de

96 http://www.anarcho-punk.net/viewtopic.php?f=9&t=2  Punto 2-Our Political Ideas and Positions
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lado el inservible “no hay futuro” y la actitud autodestructiva para tomar de la anarquía, su

espíritu  de  lucha,  de  fraternidad  y  su  visión  política/social  de  un  futuro  sin  amos  ni

estados,  donde la  fraternidad y la  ayuda mutua sean el  pan de cada día,  donde las

sociedades no tengan fuerzas represivas en apoyo a una minoría fascista, sin en cambio,

sea esta poseedora del máximo orden existente: el de la libre voluntad. La estética punk

convencional, también se "suaviza" un poco.

Es así que, bajo las ideas sembradas por Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Proudhon,

…  entre  otros  viejos  sabios  y  teóricos  del  anarquismo,  nace  la  nueva  juventud

anarkopunk, y con ella todas las actitudes sociales para crear un futuro mejor; pero como

pasa con todo movimiento e ideología que amenaza el status quo de aquellos que se

erigen en el poder, este movimiento se enfrenta día a día con las injurias que los medios

de comunicación masiva al servicio del capital (...)”97.

Temos  pois  que  o  anarcopunk  é  o  movemento  que  xunta  baixo  un  mesmo

paraugas os ideais anarquistas de libertade individual e do movemento punk de mediados

dos setenta, como resposta a unha sociedade que definen como alienada, consumista e

dominada por elites (case sempre usan o termo “capital”). A súa resposta máis inmedianta

é a de autoxestionar espazos que moitas veces son ocupados de maneira alegal ou ilegal

onde  fornecen  actividades  como  sería  o  autoconsumo,  autoprodución  alimentaria,

eliminación de barreiras sexistas, patriarcais, racistas e calquera tipo de estigmatización

social. Os medios que usan para mostrar as súas ideas son as publicaciónsn que nos

ocupan, fanzines (zines) e,  cando é posible medios como radios piratas e asembleas

abertas. Nos últimos tempos as webs, blogs e redes sociais están a reforzar esta difusión

de ideas98. 

Graffitti anarcopunk e símbolo dos okupas e casas okupas

97 Pódese consultar en http://bit.ly/1TkWMln 
98 Para unha mellor comprensión da idea anarcopunk, pódese consultar o libro en pdf  da Federación Anarco Punk

Hazlo tú mismx.  Recupera tu vida  , 1ª parte:  http://bit.ly/1LRNQBI 2ª parte:  http://bit.ly/1KSye00 , Federación
Anarcopunk, 2008.
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2.2.2.3- A Hexemonía Cultural e o fanzine

Se recollemos parte das ideas vertidas ata o de agora, Duncombe (2008; p. 127)

de converter ao espectador en creador; Graffin (2010, blog citado) que o punk non é unha

reacción baleira de contidos,  senón ao revés; Hebdige (2013, p. 91) pola que nace o

punk como resposta a unha situación de desesperación e falta  dun futuro claro;  Abril

Fernández (2011, p. 51) que coincide con Hebdige na resposta social do punk e Bartel

(blog mencionado) que o punk e os movementos ligados máis ou menos directamente a

el,  tomaron  como  idea  básica  o  individualismo  capitalista  ou  neo-liberal  da  época

Thatcher-Reagan para darlle unha volta e transformala noutro tipo de individualismo máis

contestatario; vemos unha manifestación de ruptura coa maneira de interpretar as cousas

que tiña ata o momento tanto a mocidade como a maioría da sociedade.

O que se quere dicir aquí é que o fanzine supuxo na época posterior á Crise do

Petróleo (1973), un ataque ás ideas que vendían as publicacións xeralistas (sobre todo no

mundo anglosaxón) dunha sociedade tranquila e sen medo, como se  non houbese crise99.

Aínda máis, durante o período de post-guerra (de 1945 ata case os anos 1960´s), a idea

dunha  sociedade  sen  altos  e  baixos,  foi  difundida  grazas  aos  grandes  medios,  que

mesmo  foran  a  ferramenta  usada  para  a  “apropiación”  da  imaxe  e  discurso  das

tendencias  ou  modas  da  xente  máis  nova.  A idea  era  apropiarse  do  “moderno”  e

reconvertelo  en parte  do discurso,  unha acción fronte a unha reacción (nace o punk,

recollemos a súa estética e ritmo musical para transformalo en parte da nosa máquina

cultural eliminando os puntos máis polémicos ou que non casan co noso modelo)100. 

99 HEBDIGE,  DICK:  “El  verano de  1976 fue  exageradamente  seco  y  caluroso:  un  verano sin  precedentes.  (…)
Aclamado primero como bendición divina y “tónico” nacional por la prensa y la televisión (¿se rompía al fin la
“maldición” británica?), el sol fue un breve bálsamo tras el monótono ciclo de titulares tatalistas que dirante el
invierno habían campado a sus anchas por la prensa sensacionalista. La naturaleza desempeñó su inevitable función
ideológica de “sustituto” para el resto de “malas noticias”, suministrando pruebas tangibles de “mejoría” y relegando
a un segundo término las huelgas y las disensiones. Con predecible regularidad, el optimista apunte del News at Ten
era ocupado por “criaturas” radiantes que sobrevolaban Oxford Street con sus bolsos Harem y sus vermudas, sus
tops de bikini y sus polaroids”. En Subcultura. El significado del estilo, Paidós Comunicación, Barcelona, 2013 (p.p.
39, 40)

100HEBDIGE, DICK: “De este modo, en la Gran Bretaña de postguerra, es probable que el rico contenido del estilo
subcultural esté en función de lo que Stuart Hall ha llamado el “efecto ideológico” de los medios de comunicación
como reacción a los cambios experimentados en el marco institucional de la vida de la clase trabajadora. Como
sostuvo Hall, los medios “han colonizado progresivamente la esfera cultural e ideológica”:  Mientras los grupos y
las  clases  sociales  viven,  si  no  en  sus  relaciones  productivas  sí  en  las  sociales,  unas  vidas  cada  vez  más
fragmentadas y diferenciadas, los medios de comunicación son cada vez más responsables de (a) proporcionar las
bases sobre las cuales dichos grupos  clases construyen una imagen de las vidas, significados, prácticas y valores
de  “otros” grupos y clases;  (b)  proporcionar las  imágenes,  representaciones e  ideas a cuyo  alrededor pueda
captarse  de  forma  coherente  jla  totalidad  social  compuesta  por  todas  esas  piezas  separadas  y  fragmentadas
(HALL,  STUART, “Culture,  the Media and the “Ideological  Effect””.  En CURRAN, J.,   et  al.  (comps.)  Mass
Communication and Society, Arnold, London, 1977, o autor non especifica páxina). Así pues, sólo podrá mantenerse
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O dito con anterioridade lévanos outra volta a Thompson e o seu “poder simbólico”,

o que produce, emite e recibe formas simbólicas significativas (Thompson; 1998, p. 33).

Quen ten ese poder simbólico que é capaz de reestructurar e outorgar outro significado a

unha expresión determinada dun colectivo ou individuo determinado? Serían conxuntos

de individuos cunha posición dentro da sociedade que lles permite decidir que cousa é

aceptable ou non, o que Thompson apunta como “institucións”. Estas institucións danlle

forma definitiva aos campos de interacción pre-existentes e mesmo crean novas posicións

dentro destes campos e organizan a vida dos individuos101. 

Os que xercen así a súa influencia sobre a sociedade en xeral están exercendo o

poder para intervir no desenvolvemento social e acadar uns resultados concretos102. Este

tipo de acción (o poder) non  pode ser executada por un só individuo, senón que varios

individuos,  cuns intereses comúns,  levan adiante  unha autoridade social  total  que se

denomina  hexemonía.  Esta  hexemonía  exércese  sobre  o  que  os  grupos  executantes

consideran grupos subordinados. Para manteren os executantes aos subordinados na súa

órbita, deberán “poñer da súa parte todas as definicións opositoras” (Hall, 1977)103. 

una imagen creíble de cohesión social mediante la apropiación y redefinición de las culturas de resistencia (por
ejemplo,  las  culturas  juveniles  de clase trabajadora)  en términos de esa imagen.  De este  modo,  los medios de
comunicación  no sólo proporcionan  a  los  grupos  imágenes  fundamentales  de  otros  grupos,  sino que  tambié  n
devuelven a la clase trabajadora un “retrato” de sus propias vidas que está “contenido” o “enmarcado” por los
discursos ideológicos que lo rodean y sitúan”.  En  op.cit  (p.p.  118, 119) (a  cursiva interior  do texto é obra do
doutorando para distinguir o texto do autor mencionado)

101THOMPSON, J.B.: “(...) los fenómenos sociales pueden ser vistos como acciones con propísito llevadas a término
en contextos sociales estructurados. La vida social está compuesta por individuos que llevan a cabo propósitos y
objetivos de varios tipos. En este cometido siempre actúan dentro de un conjunto de circunstancias previamente
establecidas, y que ofrecen a los individuos diferentes inclinaciones y oportunidades. Estas circunstancias pueden
definirse como “campos de interacción” , para utilizar un término fructíferamente desarrollado por Pierre Bourdieu.
Los individuos ocupan posiciones diferentes en el interior de estos campos, dependiendo de los diferentes tipos y
cantidad de recursos disponibles para ellos. En algunos casos estas posiciones adquieren una cierta estabilidad a
través de la institucionalización, esto es, convirtiéndose en parte de un paquete de reglas,  recursos y relaciones
sociales  relativamente  estables.  Las  instituciones  pueden  observarse  como un  determinado  conjunto  de  reglas,
recursos y relaciones sociales relativamente estables.  Las instituciones pueden observarse como un determinado
conjunto de reglas, recursos y relaciones con cierto grado de persistencia en el tiempo y cierta extensión en el
espacio, unidas por el propósito de alcanzar ciertos objetivos comunes. Las instituciones dan forma definitiva a
campos de interacción preexistentes y, al mismo tiempo, crean nuevas posiciones en el interior de estos campos, así
como nuevas trayectorias para organizar la vida de los individuos que las ocupan”. En Los medios y la modernidad.
Una teoría de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona, 1998 (pp. 28, 29)

102THOMPSON,  J.B.:  “La  posición  que  ocupa un  individuo dentro  de  un  campo o  institución  está  íntimamente
relacionada con el poder que él o ella poseen. De manera genérica, el poder es la capacidad para actuar de acuerdo a
la  consecución  de  los  propósitos  e  intereses  de  cada  uno,  la  capacidad  de  intervenir  en  el  curso  de  los
acontecimientos y de afectar a sus resultados. Al ejercer el poder, los individuos emplean los recursos que tienen a
su alrededor; los recursos son los medios que les permiten alcanzar sus objetivos e intereses de manera efectiva”.
Op.cit (p. 29)

103HEBDIGE, DICK: “El término hegemonía alude a una situación en la que una alianza provisional de determinados
grupos sociales puede ejercer una “autoridad social total” sobre otros grupos subordinados, no solo por coerción o
imposición directa de las ideas dominantes, sino “ganándose y configurando la aceptación de manera tal que el
poder de las clases dominantes parezca a la vez legítimo y natural” (Hall, 1977). La hegemonía solo se mantendrá a
condición de que las clases dominantes “consigan poner de su lado todas las definiciones opositoras” (Hall, 1977),
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A hexemonía pódese combater ou romper mediante unha organización alternativa

ou  diferente  do  resto  da  sociedade.  Isto  como  se  podería  facer?  Segundo  Antonio

Gramsci, quen traballou sobre os diferentes tipos de hexemonía, incluíndo a “hexemonía

cultural”,  as  institucións  que  gobernaban nos  países  máis  avanzados  industrialmente,

consolidaban o discurso da hexemonía grazas á creación de medios controlados por elas,

mediante a creación dun pensamento filosófico e ideolóxico que lles permitise manter o

seu statu quo104. O desafío a este statu quo viría da man de autores e autoras contrarias

ao  sistema  cultural  e  de  pensamento  establecido  polas  “institucións”  que  detentan  o

poder105.

Que  fai  o  fanzine  dentro  disto?  Pois  como  xa  di  Downing  (op.cit.,  p.  15)  as

publicacións que desafían a hexemonía rompen co discurso dominante e coa liña de

seguidismo que fan a maioría dos medios. O punto relevante desta ruptura é que se o

conseguen, poden crear novos discursos, novas liñas de interpretación da realidade ata o

momento descoñecidas ou soterradas. Isto abriría a posibilidade de expresión para novas

visións e ideas subxacentes na sociedade. 

Resumindo, o fanzine como di Abril Fernández (2011: p. 49) crea comunidade e

esta  comunidade  créase  fóra  dos  grandes  círculos  hexemónicos  e  da  influencia  dos

medios de comunicación de masas. Os fanzines cando rompen esta influencia fan que o

espectador se converta en creador (Dumcombe, 1997: p. 127) e isto trae canda si  un

desafío ao discurso ou statu quo establecido (Downing, 2001), aínda que este desafío

quede nunha simple expresión que non saia máis alá dun círculo ás veces minoriatario. E

con lo que todos los grupos subordinados estarán, si no controlados, sí por lo menos contenidos dentro de un espacio
ideológico que no parecerá en absoluto “ideológico”: que, en cambio, se mostrará como permanten y “natural”,
externo a la historia, como si estuviera más allá de los intereses concretos”. En Subcultura. El significado del estilo,
Paidós, Barcelona, 2013 (p. 31)

104DOWNING, JOHN H.D.:  “Gramsci´s strategy for resisting and eventually overcoming the power of the capitalist
class in its most advanced nations, and thereby for deeply democratizing those nations, rested on his conviction of
the need to challenge and displace the cultural dominance and leadership (=hegemony) of their ruling classes with a
coherent and convincing alternative vision of how society might organize itself. He argued that over two centuries of
its expansion and consolidation, capitalism maintained and organized its leadership through agencies of information
and culture, philosophy, media, and corporate ideologies. The perspectives on the wider society generated within
these  institutions  often  produced,   proposed,  an  unquestioning  view of  the  world  that  took  the  status  quo  as
inevitable and ruling class power as founded on that class´s unique, self-evident ability to run the nation successfully
(whatever the critiques  of  the class´s  individual  members).  En  Radical  Media.  Rebellious Communication and
Social Movements, SAGE Publications Inc. Thousands Oaks, California, 2001 (p. 14)

105DOWNING,  JOHN  H.D.:  “Subsequently  –  although  Gramsci  himself  never  used  the  terms  –  notions  of
counterhegemony and counterhegemonic have become fairly common among writers influenced by his thinking, as
a way to categorize attempts to challenge dominant ideological frameworks and to supplant them with a radical
alternative vision. Many radical alternative media clearly belong within this frame. A proliferation of such media
would  be  vital,  both  to  help  generate  those  alternatives  in  public  debate  and  also  to  limit  any  tendency  for
oppositional leadership, whatever forms it took, to entrench itself as an agency of domination rather than freedom”.
Op.cit.  (p. 15)
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se seguimos con Downing e o seu seguimento de Gramsci, teriamos que o desafío á

cultura dominante ou á dominación cultural é unha mostra de resistencia fronte á situación

que envolve o panorama socio-cultural dentro dun conxunto humano (op.cit., p. 14). Por

tanto, a creación de fanzines como visión paralela, edición paralela aos grandes medios, e

creación cultural paralela serían en moitos casos elementos de resistencia cultural fronte

á  influencia  de  grandes  medios  e  corporacións  mediáticas  transmisoras  duns

determinados valores dentro da sociedade.

2.3 – Elementos e taxonomías do fanzine

2.3.1-Elementos

Os elementos distintivos dun fanzine poden variar tanto para cada autor ou autora

como para o público consumidor. Desde quen apunta a gratuidade destas publicacións a

quen cré necesario un prezo mínimo para cubrir custos. Tamén hai creadores e creadoras

que botarían moito tempo creando as súas publicacións a xentes publicarían un fanzine

de cando en cando deixándoo morrer co paso do tempo. 

O tema do prezo é un punto aleatorio. Teóricos como Mike Gunderloy consideran

que o fanzine é un exemplo da publicación sen ánimo comercial. No cando dun beneficio

económico,  a  motivación  estaría  na  propia  paixón  de  ver  un  resultado  físico,  unha

publicación onde aparecen os teus pensamentos, ideas, conceptos etc106. Nesta mesma

dirección apunta Julie Bartel, que coincide con Gunderloy na falta de “ambición” monetaria

entre  quen  crea  fanzines  (zinesters  en  inglés),  pero  cun  interese  moi  particular  en

esparexer as súas visións personais mediante este tipo de publicacións.  Aproveitan a

“intrincada  rede”  de  persoas  achegadas  e  círculos  de  amizades  para  difundir  estas

creacións107. 

Recorrendo de novo a Abril Fernández, apunta que o fanzine é sempre barato e ás

veces intercambiado polo sistema de troco. Un fanzine meu por outro teu, viría a dicir.

106GUNDERLOY, MIKE: “(fanzine) es todo lo publicado sin interés comercial (…). Lo único que tienbe en común
todos los fanzines es ser el resultado de la pasión en lugar del beneficio”:  
http://www.zinebook.com/resource/gunder.html  (en inglés)
En  ABRIL  FERNÁNDEZ,  JOSÉ  ÁNGEL,  Fanzines  y  otras  publicaciones  alternativas  o  marginales  en
Extremadura (1976-1996): Catálogo y aproximación a su lugar en el contexto sociopolítico y cultural, Trabajo fin
de máster, Universidad de Extremadura. Facultad de Biblioteconomúa y Documentación, Badajoz, septiembre 2011
(p. 52) 

107BARTEL, JULIE: “Zines (ponounced “zeen” like “bean”  rather than “line”) are basically small, self-published
magazines that are usually (though not always) written by one person and distributed by an intricate network of
individuals and colectives. The only thing all zines have in common is that their existence is the resulto of passion
rather than a desire of profit”. En From A to Zine. Building a Winning Zine Collection in Your Library,  American
Library Association, USA (2004)
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Xunto a isto, engade que a vida media dos fanzines sería de dous anos, aínda que pode

haber cabeceiras que superen esta media, sempre que haxa condicións favorables108. 

A  man  de  quen  deseñou  o  fanzine  é  visible  nos  diferentes  apartados  que

compoñan a publicación. Ata ben chegados os noventa era moi común ver os “corta e

pega” marcados nas fotocopias,  despois,  a  accesibilidade a programas de deseño en

computadores fixo máis “limpa” a maquetación do fanzine. Pero ao seren publicacións

feitas de maneira case que “artesanal”, a maioría das veces é moi apreciable a man de

quen está detrás109.  

Realmente o aspecto do fanzine é o que busca quen estea detrás del. A autoría

será visible tanto nos textos coma nos deseños e todo ese conxunto será a mensaxe que

querían  transmitir  a  persoa  ou  persoas  involucradas  ao  conxunto  de  lectores.  Abril

Fernández apunta o recollido por Teal Triggs no seu libro Fanzines, que desde a aparición

do ensaio The Designer as Author de Michael Rock (1996), o fanzine sería todo el un

texto en si mesmo. Isto daríanos un obxecto que sendo ao mesmo tempo imaxe, texto e

forma gráfica pode comunicar crenzas, actitudes e opinións dos lectores110. Sobre o estilo

do fanzine, Triggs apunta que pode traducirse como linguaxe de resistencia simbólica

fronte á cultura establecida, “linguaxe gráfica de resistencia” (isto estaría en concordancia

coa  actitude  anti-hexemónica  do  fanzine  explicada  máis  atrás). Ademais,  pode  ser

entendido como un sentido individual,  como signo de diferenciación a nivel  local  e/ou

persoal111. 

Mais  o  paso  definitivo  na  creación  e  sobre  todo,  na  difusión  do  fanzine  foi  a

aparición e posterior uso masivo da fotocopiadora. Esta máquina revolucionou a aparición

de fanzines, pois permitiu facer copias en números elevados cousa que facilitou a súa

expansión112. Dunha maneira máis “popular”, Enrique Suárez e Enrique Conde explican no

108ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “La vida media de un fanzine es de dos años como máximo. Los recursos
limitados,  los altibajos en la situación financiera son los responsables directos de esta vida efímera y de la ausencia
de una periodicidad estable. También la edad de los faneditores (zinesters), jóvenes en su mayoría, determina la
precariedad de medios a su disposición (…), y también la falta de interés de los propios editores, el cansancio o el
paso a la vida profesional”. Op.cit (p. 52)

109GUNDERLOY, MIKE: “ The physical  form of zines  often complement,  their personal nature,  and as  zines  as
handmade,  the  hands  of  the  creator  are  often  clearly  visible  in  the  publication”.  En
http://www.zinebook.com/resource/gunder.html 

110ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “A partir del ensayo “The Designer as Author” de Michael Rock (1996)
comenzó a discutirse el papel que juega en la mediación entre la forma y el contenido, concluyendo que el objeto
como forma podía considerarse como un texto en sí mismo. Tal idea, aplicada al fanzine nos haría ver como imagen
texto y forma gráfica en sí, comunican creencias, actitudes y opiniones de los lectores (TRIGGS, TEAL; Fanzines,
Thames & Hudson, London, 2010, p. 13)”. Op.cit (p. 53)

111Ibid. (p. 53)
112ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: “La tecnología ha jugado un papeol fundamental en el desarrollo del zine y

otras formas autopublicadas.  Más que la tecnología ha sido el espíritu no comercial  el  que reduce los recursos
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libro De espaldas al kiosco: “-Robamos horas a nuestro habitual desperdicio del tiempo,

nos tomamos en serio algo que a muchos dio risa (…). Y así parimos nuestros “esputos”.

Arramplando con todo aquello que nos fuese útil y anduviese por casa: material escolar o

simples hurtos del viejo en la oficina. Bajamos a la tienda de fotocopias con dos o tres

billetes de mil, y en un pis-pás, allí estaban nuestras historias, nuestros gustos, nuestros

guiños y apetencias. Expuestas en blanco y negro. (…) Lo habíamos inventado nosotros:

dirección,  redacción,  coordinación,  maquetación,  edición,  fotomecánica,  impresión,

administración y distribución. ¡Ja! ¡Todo al carajo! Nos la sudaban las faltas de ortografía,

el  aspecto cutre-amateur,  la publicidad, el  depósito legal,  la gramática, el  orden o los

detalles finos”.113    

Doutra banda, Triggs e Sabin consideran que a fotocopiadora e o seu uso foron

dous items que conduciron a unha “apropiación dos medios de produción”. A “apropiación”

foi o que deu pé á difusión de novos artistas con maior ou menor talento, pero que aínda

así, puideron ter certo nome e que comezados os oitenta estimularon a creación artística.

Ademais disto, se o fanzine chegaba a semi-profesionalizarse teriamos en marcha unha

nova fornada de editores e editoras a pequena escala114. 

2.3.2- Taxonomías

As taxonomías máis fiables que se atoparon para este traballo foron as recollidas

por Abril Fernández, quen grazas á súa consulta bibliográfica, deu con autores que, de

maior a menor, foron creando clasificacións desde o máis simple ao máis elaborado.

Comezaríamos coa que ofrece Mike Gunderloy quen divide en fanzines e zines

este tipo de publicacións. Isto coincide coas definicións de Atton (2002) sobre estes dous

termos, así como a súa aceptación por outros autores mencionados nestas páxinas, p.e.:

Triggs, Sabin, Duncombe e Hebdige. A división de Gunderloy é moi simple: fanzine para

disponibles y ha obligado a ser aistido por la teconología más económicamente accesible en cada momento”. Ibid.
(pp. 53, 54)

113BABAS, KIKE Y TURRÓN, KIKE (ENRIQUE SUÁREZ Y ENRIQUE CONDE);  De espaldas al kiosco. Guía
histórica de fanzines y otros papelujos de alcantarilla; El Europeo & La Tripulación, Madrid, 1995 (pp. 10, 11)

114 SABIN, ROGER & TRIGGS, TEAL: “Looked at  in this way,  the fringe lit  explosion of 1976 to the present
represents a unique and important creative moment. In some ways it marks the separation point between the 1960´s
underground and the 21st century net culture- stylistically, politically, even spiritually. For it signifies an era when,
thanks to the accessibility of photocopier and DTP technology, and the efforts of small-scale independent publishers,
“the workers took control of the means of production” (if  not always the means of distribution); and when the
boundaries of what could be said in published material were pushed back further than ever before. Ultimately, if this
glut of material  has provided a soapbox for the less-than-talented, then it  has also generated some of the most
stimulating writing and art of the modern period”. En Below the Critical Radar. Fanzines and alternative comics
from 1976 to now, Hove: Slab-o-concrete, United Kingdom (2000)  (p. 5)
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afeccionados  a  determinadas  artes  (literatura,  cinema,  etc)  e  logo  o  zine  serían

publicacións para ámbitos como a política ou cuestións persoais.

Taxonomía de Gunderloy:

a- Fanzine: ciencia ficción

         música popular

                              deportes

                              hobbies

b-Zine: política

o persoal (perzine)

cultura “marxinal”

sexualidade

vida laboral

Outras categorías para Gunderloy serían os Clubzines; fanzines ou zines dun club

ou asociación; APAzines ou fanzines da Asociación de Prensa Amateur.

O mesmo autor fai outra proposta de clasificación:

Genzines: que serían traballos colectivos e parecidos ás revistas  profesionais no 

seu formato.

Perzine: cun estilo máis relaxado, serían unha publicación que reflicte aspectos  

personais do ou da autora, pois é un fanzine individual.

Pola  súa  banda,  Stephen  Duncombe  (2008) divide  os  fanzines  ou  zines  máis

comprometidos politicamente en “Politics” e “politics”. Así temos:

– Politics:  anarquistas,  comunistas,  socialistas,  fascistas  e  de  identidade  (gay,

feminista, etc.)

– politics: crítica política e cultural (aqueles que non terían unha visión unicamene

ideolóxica)

Existen outras categorías que foron articuladas segundo as preferencias de varios

e varias autoras:

a) Perzines: xa descritos como fanzines ou zines personais, con claras intencións 
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biográficas e que expoñen o día a día do ou da autora.

b)  Fanzines  de  escena:  (scene  zine)  con noticias  e  entrevistas  do mundo da  

escena, música e arte underground

c) Fanzines de rede (Network zines): publicitan e reseñan outros fanzines

d) Fanzines literarios (literary zines): publican orixinais de poesía e contos

e) Fanzines de arte (art zines): collages a partir de medios masivos ou mass media

f) Ezines; serían revistas ou publicacións con formato revista (magazine) ou fanzine

editadas en formato electrónico (dentro delas pódense atopar todos os formatos  

anteriores na súa versión online)

Na  Fanzinotéque  de  Poitiers  (Franza)  a  catalogación  fíxose  segundo  criterios

xeralistas pero que permiten unha consulta ou busca rápidas:

– BD et comic

– Cinema/video/TV

– Coñecementos

– Varios (deportes e cociña, p.e.)

– Creación literaria

– Feminismo, homosexualidade

– Xornais de estudantes

– Opinión

– Rock e similares

– SF (ciencia ficción)

– Vida cultural 115, 116

Polo  de  agora  estas  son as  clasificacións  atopadas  polo  doutorando  e  que se

aplicarán no estudo dos fanzines estudados para este traballo. Con todo, non se atoparon

grandes  diferenzas  entre  os  exemplares  consultados  en  Galiza  e  as  clasificacións

ofrecidas  nestas  páxinas,  mesmo  podería  dicirse  que  todos  os  fanzines  galegos

115 ABRIL FERNÁNDEZ, JOSÉ ÁNGEL: Op.cit (pp. 55, 56)
116 Fanzinotéque de Poitiers: http://www.fanzino.org/ 
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consultados polo doutorando son misceláneas onde poderemos ver traballos de diferentes

clases e estilos. 

2.4– Cara unha definición de fanzine

A conclusión deste capítulo é ter unha definición clara do que é un fanzine ou zine,

ambos os termos son válidos, pois como xa dixemos, o segundo aplícase a unha tipoloxía

de publicación se só difire da primeira nos seus contidos. Para chegarmos á conclusión

que desexamos apuntamos unha serie de items para ter en conta.

O termo fanzine procede da contracción de fan(atic) + magazine (Sabin, Triggs:

2000) para definir unha publicación feita por afeccionados (fan, fanatic, en inglés) a algún

tema en particular que buscan dar saída ás súas opinións e/ou creacións sobre ese tema.

Por exemplo, a ciencia -ficción e co paso do tempo a temas como feminismo, política ou

medio ambiente. 

Non  é  unha  publicación  tal  cal  se  entendería  unha  publicación  estandar,  nin

sequera se podería chamar prensa underground, pois o fanzine non ten liña editorial fixa,

non  ten  unha  redacción  nin  dirección  nin  consello  de  redacción,  elementos  que  si

reproduce a prensa underground (Abril Fernández: 2011). A isto hai que sumarlle que os

fanzines  non  se  publican  na  procura  dun  beneficio  económico  (Gunderloy:  1989;

Duncombe:  1997).  Aínda  sendo  medios  individualistas  na  súa  creación,  normalmente

crean unha comunidade de xente lectora ao seu redor que concorda con opinóns e artigos

publicados no fanzine (Duncombe, 2008), por tanto é un medio moloquial na práctica pero

dialogal nas intencións (Atton: 2002). A distribución faina a xente que o crea ou persoas

achegadas ás primeiras cousa que limita a circulación do fanzine (Duncombe: 1997)

As persoas involucradas na súa creación son case sempre redactores/as amateur,

con moitas ganas de publicar algo, mesmo ás veces coa intencionalidade de desafiar os

poderes locais, nacionais,  económicos, etc.  (Atton: 2002). As vantaxes ofrecidas polas

novas tecnoloxías son aproveitadas para tirar o maior rendemento posible. Un exemplo foi

a  aparición  das  fotocopiadoras  a  escala  masiva,  punto  este  que,  grazas  aos  prezos

baratos das fotocopias, permitiron ampliar a tiraxe dos fanzines (Perkins en Atton: 2002;

Triggs & Sabin; 2000).

Os estudos realizados ata o de agora sobre fanzines consideran que o fenómeno

DO IT YOURSELF, DIY (faino ti mesmo, faino por ti) será a compoñente ideolóxica que

subxacería  detrás  da  aparición  destas  publicacións  (Bartel:  2004;  Duncombe,  2008;
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Gallego  Pérez;  2009).  A ideoloxía  DIY estaría  relacionada  tamén  coas  iniciativas  de

okupación de edificios e de posturas anarquistas e/ou libertarias en resposta ás escasas

expectativas no eido laboral, social e cultural da mocidade occidental logo da crise de

1973,  cando  en  resposta  ao  individualismo  neoliberal  da  época  Reagan-Thatcher,

apareceron iniciativas  autoxestionadas,  entre  ellas  a  creación  de fanzines que agora,

desde a última metade dos 1970´s,  no mundo anglosaxón son coñecidos como zines

(Abril Fernández: 2011; Sabin & Triggs: 2000; Atton: 2002; Hebdige: 2013).

Por tanto, o fanzine é unha publicación amateur realizada por persoas con algún

interese en común que desexan transmitir as súas opinións ou creacións sobre un ou

varios  temas.  Esta  publicación  faise  sen  ánimo  de  lucro,  cobrando  ás  veces  prezos

simbólicos ou suficientes para cubrir os gastos da edición. A distribución é realizada polas

propias  persoas involucradas na creación  do fanzine.  Por  outra  parte,  poden crearse

comunidades  lectoras  arredor  do  fanzine  que  axudan  a  espallalo  máis  alá  de  ditas

comunidades. O fanzine é autoeditado, sen axuda profesional, sen apoio económico e

sen liña editorial, mais ás veces cunha intencionalidade contestataria contra o que os ou

as autoras consideran inxusto ou denunciable ou de proveito para crear unha publicación.

Como destaca Duncombe (1997): “O fanzine é un artefacto persoal de expresión”.

59



3- Por que nace un fanzine?

Os motivos polos que unha persoa ou un conxunto de persoas editan un fanzine xa

puideron  quedar  claros  cando  falabamos  do  “espectador  como  autor”  de  Duncombe

(1997). Basicamente as persoas afeccionadas a un determinado aspecto cultural ou quen

non dea coa saída ás súas creacións, poden crear publicacións para mostrar ao público

máis inmediato as súas creacións e/ou opinións.

A conclusión é que cada quen tén os seus propios motivos para crear un fanzine.

Mike Gunderloy en Why we publish?, aposta pola autosatisfacción, o desexo de ver algo

publicado sen que haxa polo medio grandes investimentos editoriais, publica para poder

crear unha rede (network) de persoas co obxectivo de leren as súas creacións. Todo iso

malia  perder  máis diñeiro  do que puidese gañar  se quixese tirarlle  beneficio  ás súas

publicacións. Para Gunderloy, a publicación do fanzine vén sendo unha cousa divertida,

atractiva mais tamén esgotadora,  ás veces frustrante pero da que se pode tirar  certa

satisfacción  cando  se  vé  por  fin,  publicada  e  cando  o  público  receptor  crea  certo

“feedback”.  Gunderloy  apunta  como  elementos  que  deberiamos  esquecer  cando

publicamos un fanzine a fama e a fortuna (fortune en inglés, gañar diñeiro co fanzine),

pois o importante é disfrutalo facéndoo117. 

Existen máis motivos por suposto, que a simple fruición ou a satisfacción persoal

de  ver  algo  propio  impreso  en  papel.  Teal  Triggs  considera  que  hai  máis  elementos

capaces de influir na creación dun fanzine. Entraría en confrontación con Gunderloy ao

apuntar a posibilidade dun zinester (fanzineiro/a ou creador/a de fanzines) de ver como o

seu traballo pode converterse nunha publicación profesional, ou que o amateurimos inicial

117 GUNDERLOY, MIKE:  “Maybe you picked this book up because you're already convinced that small-scale publishing is
the thing for you, and you  just want a few hints on how to get ahead. If so, great! The chapters ahead should hold a lot of useful
information to get you started on the road to fanzine success.
On the other hand, maybe you don't even know what a "fanzine" is. (If that's the case, fear not: there's a Glossary of unusual  terms
in the back of the book.) Or maybe you're firmly convinced that we small publishers are all crazy. In that case, we'd better start from
the start.
Why do people spend all their spare time and money publishing something that, in the great majority of cases, will bring them
nothing but hate mail and big bills? I think the reasons break down pretty neatly into three classes: Fun, Fame and Fortune.
Fun (and its corollary, Friends) is an almost certain outcome of self-publishing. There's very little to match the feeling of pride that
comes from actually watching your own creation go out in the mail, just like a "real" magazine. There comes a time, about two weeks
before each issue comes out, that I am completely sick of my own fanzine, Factsheet Five. But, two weeks later, after the last copy
has been thrown in the mail sack, I start smiling again. The hard work is worth it, just to see the finished product. And a few weeks
later, when letters start rolling in, I realize that other people are getting fun out of this project, too. Along with this fun comes the
contact with people across the country and around the world I get more letters than I can answer any more, and I love it.
Fame is a bit more unlikely. If you start small and I think you should maybe only ten or fifty or a hundred people will read your first
effort at publishing. If you keep at it for a couple of years, this might get up to a thousand or two. Let's face it, even 2,000 happy
readers are not going to get you the Nobel Prize for literature or a mention in the New York Post (although the Village Voice or
Rolling stone is not out of the question). In some areas of the zine field, there are less grandiose awards. Science fiction has the Hugo
and FAAN awards.  Poets  have a  number of  competitions to  enter  their  work in  (although as  far  as  I  can tell,  many of  these
competitions exist only to separate the budding poet from an entry fee). But newcomers don't win the Hugo award. In fact, to aspire
to that level of fame you probably have to know exactly what you're doing right from the start, and concentrate on getting your zine
into the hands of the People Who Count, pumping up your circulation to reach more potential award voters, and so on. That's not my
idea of fun”.  En http://www.zinebook.com/resource/gunder1.html 
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lle permita entrar no mundo das publicacións profesionais.  Triggs vé ao fanzine como

unha  maneira  de  fuxir  da  “manipulación”  dos  grandes  medios.  É  un  “lugar  único  na

historia para facelo”: Fanzines are (…) - a unique place in the history of communication.

They exist as genuine human voices outside of all mass manipulation”. Ademais disto, o

fanzine  supón  para  a  autora,  baseándose  en  Duncombe:  “(A  Graphic  Language  of

Resistance) Through the process of resistance, subcultures were freed from the limits and

constraits of the dominant culture. I turn, “cultural resistance” allows us to experiment with

new ways of seeing and being”118. 

A “resistencia cultural” dentro dos fanzines é descuberta por Duncombe logo de

longos anos do que el chama “o estéril  debate tanto político como académico sobre a

Esquerda, sobre todo durante os doce anos da era Reagan-Bush (pai). Para este autor, a

visión  dos  traballos  aparecidos  nas  follas  dos  fanzines  son  as  súas  posibilidades  de

expresión,  cusa creatividade, para el,  supera con moito os medios tradicionais.  Como

exemplo pón as manifestacións e as diversas actividades nas que participou e coas que,

polo menos, esperaban ter cinco segundos nos grandes informativos. Pola contra, moitas

veces estes movementos non eran nin mencionados. De aí vén que Duncombe vise nos

fanzines os medios ideais para transmitir ideas e posicionamentos da que el denomina

Esquerda (entendemos que estadounidense)119. 

A atracción exercida polos fanzines sobre Duncombe permitiulle velos como unha

nova  maneira  de  comunicación  masiva  dentro  panorama  mediático  contemporáneo.

Consideraba (década de 1980) que a Esquerda estaba quedando atrás, desfasada ou

cando menos perdendo a súa forza. Pensou que os fanzines, daquela, debido ao seu

éxito tiñan a forza dabondo para entrar no que el consideraba o impenetrable muro do

“sistema”120.  Na  mesma  páxina  declara  que  foi  a  maneira  directa  de  expresarse  a

motivación para o estudo das liñas políticas do fanzine. 

O que podemos interpretar dos parrágrafos anteriores é que hai un contexto onde

118Pódense consultar estes estractos en: http://katierobertsdissertation.blogspot.com.es/2012/11/fanzines-teal-tiggs.html

119DUNCOMBE, STEPHEN: “What was amazing to me, coming from years of  sterile academics and political debates on the Left,
in which culture was often in the past dismissed as irrelevant to the “real struggle”, was that  zines seemed to form a true culture
of resistance. Their way of seeing and doing was not borrowed from a book, nor was it  carefully cross-referenced and cited;
rather it was, if you forgive the word, organic. It was a vernacular radicalism, an indigenous strain of utopian though”. En Notes
from Underground: Zines and the Politics of Alternative Culture; Verso, New York, 1997, (p. 3)

120DUNCOMBE, STEPHEN: “In zines I saw the seeds of a new possibility: a novel form of communication and creation that brust
with an ungry idealism. A medium that spoke for a marginal, yet vibrant culture, that along with others might invest the tired
script of progressive politicis with meaning and excitement for a new generation. Perhaps most important, zines were a success
story. Throughout the 1980´s while the Left was left behind, crumbling and attracting few new converts, zines and underground
culture grew by leaps and bounds, resonating deeply with desaffecting young people. As a punk rocker, Left politico, and scholar
of culture, I was intrigued by their success. Perhaps, I though to myself, zines were the seemingly impenetrable wall of the
system: a culture spawning the next wave of meaningful of resistance”. Op.cit. (p. 4)
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nacen  os  fanzines.  Dito  así  queda  cando  non  naif,  simplista,  pero  é  o  conxunto  de

circunstancias,  tanto  materiais  como  abstractas,  as  que  conforman  o  nacemento  do

fanzine. Se queremos considerar o fanzine como un elemento de “resistencia cultural” ou

“resistencia política”, debemos ter en conta pois, o momento e as persoas responsables

do nacemento desa publicación. Debemos situar o nacemento desta publicación nunha

atmosfera determinada onde confluíron uns factores determinantes que a orixinan. 

Volvendo a Atton, el mesmo descobre na súa investigación que autores como o que

impulsou a redacción deste traballo, Manuel Castells, consideran que inserida dentro da

comunidade que crea medios “marxinais” (fóra das grandes vías de comunicación), hai

unha conciencia de identidade comunal fronte ao que consideran unha marxinación por

parte de grandes poderes (entre eles a prensa de consumo masivo) e isto trae canda si

unha reacción que Castells define como “resistance identity”. Esta “resistencia identitaria”

é  primeiro  enxergada  e  logo  materializada  por  actores  sociais  que  ven  a  súa

marxinalización como motivo dabondo para iniciar  unha serie de accións.  Entre estas

accións estaría a creación, como xa se apuntou, de elementos icónicos/simbólicos que

identifiquen  o  grupo  en  cuestión  (lingüístico,  étnico,  social,  laboral,  etc.)  fronte  á

marxinalización e/ou uniformización que este grupo consideran que os invisibiliza121

3.1-Enmarcado do fanzine

Un dos primeiros pasos que podemos realizar na procura dun “por que?” nacen os

fanzines  será  buscar  o  marco  de  referencia  no  que  nace.  Nese  marco  conflúen  as

dinámicas necesarias que máis adiante se materializarán seguindo uns pasos. No noso

caso, ao tratarse dunhas publicacións que poden ter detrás a unha soa persoa ou máis

dunha, imos pararnos nas segundas, os fanzines que son traballo colectivo. 

O primeiro dos pasos sería o achegamento entre dous ou máis individuos cunhas

motivacións claras, as de dar saída a unha serie de ideas, inquietudes, opinións, etc., que

nese momento non teñen saída por ningunha canle habitual de expresión. Estas persoas

en si mesmo, estarían a crear un movemento social, de maior ou menor envergadura.

Falamos de movemento social porque, como di Tarrow, na base dos movementos sociais

están  as  redes  sociais  e  símbolos  cos  que  establecen  relacións  sociais.  Estes

121ATTON, CHRIS: “(...) Castells (The Information Age: Economy, Society and Culture – Volume II: The Power of
Identity, Blackwell, Oxford, 1997, (pp. 8, 9)) has termed “resistance identity” that is, identity constructed by social
actors who find themselves marginalized, devalued or stigmatized by dominant forces in society and culture. These
actors  then  produce  “communers,  or  ocummunities”  as  expressions  of  “the  exclusion  of  the  excluders  by the
excluded”  (Castells, 1997: 9). In the case of zine culture, the remaking of the social world takes places primarily
through symbolic production, not in spite of it or as an adjunct to other social activities”. Op.cit. (p. 68)
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movementos nacen dun enfrontamento coas denominadas elites ou autoridades122. 

Se facemos caso a Tarrow, os movementos sociais teñen en común unha serie de

símbolos culturais cos que van tecendo unións interpersoais. Máis adiante, estas unións

darían paso a unha rede social máis ampla. Dentro destes símbolos culturais, e tal como

vimos no capítulo  dedicado a saber  que é un fanzine,  en moitas destas publicacións

aparecen símbolos, marcas, logos, etc., que identifican diferentes movementos, poñamos

por caso os movementos punk, anarquistas ou okupas. 

Por outra banda, os trazos apuntados por Tarrow (redes sociais e símbolos) poden

formar  parte  do  conxunto  sinalado  por  Eagleton:  “O  proceso  de  producción  de

significados,  signos  e  valores  na  vida  cotiá”  (1997:  p.  19).  Por  tanto,  a  creación  de

símbolos dentro dunhas redes sociais determinadas crea uns significados e uns signos

determinados visibilizando un ou uns grupos sociais determinados. 

Os colectivos nacidos de redes sociais (non queremos confundir as redes sociais

de interacción persoal cara a cara coa acepción contemporánea deste termo, a que inclúe

nomes como Facebook,  Twitter,  Tuenti,  YouTube,  etc.),  encararían primeiro un debate

para a súa transformación en movemento, de aí pasarían á acción ou materialización de

iniciativas ata chegar aos obxectivos marcados. Isto implica o estudo do contexto onde se

desenvolven  ditos  movementos  sociais.  Este  estudo  do  movemento  dentro  do  seu

conxunto sería o  framing  ou  análise dos marcos (frame analysis),  tal como o describe

Aquiles Chihu Amparán123. 

122TARROW, SIDNEY: “El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen
sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar y mantener
esta  interacción  es  la  contribución  específica  de  los  movimientos  sociales,  que  surgen  cuando  se  dan  las
oportunidades políticas para intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas. (...) 
En su base se encuentran las redes sociales y los símbolos culturales de los cuales se estructuran relaciones sociales.
(...) 
El mecanismo por el que los movimientos, desencadenados por los incentivos que crean las citadas oportunidades
políticas, superan los obstáculos que se oponen a la acción colectiva y mantienen su interacción con sus antagonistas
y con el estado consiste en una combinación de formas de enfrentamiento convencionales basadas en las redes
sociales y el marco cultural. El modo en que lo hacen, y la dinámica y los resultados de los ciclos de protesta que
generan, constituyen los ejes fundamentales de este libro”.  En El poder en movimiento. Los movimientos sociales,
la acción colectiva y la política ; Alianza Editorial S.A.,  Madrid, 1997 (p. 18)

123CHIHU AMPARÁN, AQUILES (coord.): “El estudio de los movimientos sociales ha girado principalmente en torno al análisis
de los aspectos políticos, organizativos y estructurales de la acción colectiva. Un “marco” (frame) es el conjunto de creencias y
significados orientados hacia la acción, que legitiman las actividades de un movimiento social (Snow y Benford, 1992: “Master
frames and cycles of protest” en Aldon Morris y Carol Mueller (eds.),  Frontiers in Social Movement Theory New Haven, Yale
University Press, pp. 133-155) . El  análisis de los marcos (frame analysis) constituye un aporte en el que se enfatizan las
condiciones de producción y difusión de elementos ideológicos y culturales durante el proceso de transformación de la acción
colectiva en movimiento social. Con base en lo anterior, esta metodología de investigación proporciona pistas importantes acerca
de la ideología del movimiento y permite observar en qué circunstancias se da la cohesión social necesaria para el éxito de las
acciones colectivas y, vale la pena señalar, ha puesto el énfasis en la manera den que los activistas de los movimientos construyen
mensajes relacionados con las causas nacientes, en su mayoría, de un estado social injusto”. En El “análisis de los marcos” en la
socialogía de los movimientos sociales, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, 2006 (pp. 9, 10)
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Este “marco interpretativo” permitiría aos individuos condensar e sinalar os

aspectos  esencias  para  a  “mobilización  social”  que emprenderán os  individuos

cando xa formen o movemento social.  Esta selección permite unha diagnose e

prognose para un acontecemento,  tal  e como sinala Ramón Máiz124.  O mesmo

autor destaca os marcos como elementos-ponte entre quen formula ou presenta o

marco  interpretativo  e  o  público  receptor  do  mesmo,  é  dicir,  existe  unha

presentación duns feitos concretos dentro da realidade inmediata ao público. Dita

realidade inmediata “ocultaría” os feitos presentados nos marcos interpretativos,

pero alguén amañou para poder presentalos á maioría125.

Ambas as dúas presentacións do marco como modelo interpretativo, Chihu e

Máiz,  teñen as súas raíces na teoría do  framing de Erving Goffman, quen deu

nome e describiu este método na década dos 1970´s126 para mostrar  como os

colectivos  poden  ser  mobilizados  mediante  a  análise  do  lugar  e  momento

concretos.

Estas mobilizacións poden relacionarse coa aparición dos fanzines ao seren

estes, como xa dixemos, medios de transmisión de feitos (non medios mainstream

ou  mass-media),  noticias  e  acontecementos  que  non  se  ven  reflectidos  nos

grandes medios.  O fanzine pois,  pode axudar ao  framing ou enmarcamento de

feitos  concretos  para  iniciar  o  achegamento  entre  persoas  para  daren  paso  á

mobilización.

124MÁIZ, RAMÓN (director): “(...) marco interpretativo (frame); a saber: pautas, modelos ou esquemas elementais
mediante  as  que  se  perciben  e  interpretan  os  acontecementos  polos  individuos.  Isto  é,  os  marcos  constitúen
estructuras de sentido xenéricas, estandarizadas e predefinidas que permiten o recoñecemnto dun acontecemento
cunha diagnose e prognose determinada, orientando a percepción deste”.  En  “Marcos identitarios y medios de
comunicación: La Voz de Galicia (1977-1996)”; Identidade colectiva e medios de comunicación. La Voz de Galicia
(1977-1996), Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, A Coruña, 2004, (p. 86)

125MÁIZ, RAMÓN (director): “Os marcos son categorías que establecen unha ponte entre o emisor que os formula:
grupo  de  interese,  partido,  medio  de  comunicación,  e  o  público,  vinculando  coñecemento  e  recoñecemento,
reverberando  nas  inquedanzas  da  audiencia,  sintonizando  con  necesidades  populares  e  fornecéndolles  a  esas
inquedanzas un contexto de sentido común, “sintonizando”, en definitiva, con desexos, necesidades, resetnimentos,
danos e aldraxes (frame alignement)”. Op.cit. (p. 87)

126CHIHU  AMPARÁN,  AQUILES:  “Así,  al  hablar  de  “marco”  (concepto  acuñado  por  Erving  Goffman),  se  está  haciendo
referencia a esquemas de interpretación que permiten a los individuos ubicar, percibir, identificar y clasificar los acontecimientos
ocurridos dentro de su espacio de vida y en el  mundo en general (Goffman, 1974: 21;  Frame Analysis: Anb Essay on the
Organization of Experience; London Harper and Row). Una vez que se otorga significado a los eventos o acontecimientos, los

“marcos” funcionan para organizar la experiencia y guiar la acción, individual y colectiva. Particularmente en el contexto de los
movimientos sociales, los  “marcos” de referencia para la acción colectiva no sólo destacan ciertos aspectos de la realidad, sino
también actúan como base para la atribución y articulación de significados, por ello los “marcos” pueden ser distinguidos de
acuerdo con sus funciones: atribuir identidades, definir un problema, ofrecer soluciones. Al arrancar de lo particular a  lo general,
este  método de investigación contribuye estructurando y organizando la  información para el  abordaje de cualquier  tópico”.
Op.cit. (pp. 10, 11)
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3.2-Mobilización 

A aparición dun fanzine cunha ampla variedade de contidos (desde artigos a

ilustracións  pasando  por  pasatempos  e/ou  reportaxes  sobre  os  máis  diversos

temas) pode traer canda si a aportación de diversas persoas, como xa dixemos.

Isto, se o consideramos desde o punto de vista da teoría dos movementos sociais,

poderiamos engadilo ao que denominan “micromobilización”. 

Se volvemos a Tarrow e se sintetizamos as súas liñas, poderiamos resumir

os movementos sociais cuns cantos puntos e, desde eles, recoller a esencia que

teñen detrás:

a- Desafío colectivo:

1- Os desafíos colectivos poden caracterizarse pola interrupción, a  

obstrucción ou a introducción de incerteza nas actividades doutros.

2-  Estes  movimentos  foron  caracterizados  como ”comunidades  de  

discurso”.

b- O obxectivo común:

1- Presentar esixencias comúns aos adversarios, aos gobernantes ou 

ás elites. 

2- Na base das accións colectivas podemos ver intereses e valores  

comúns ou mesturados entre eles.127

Podemos interpretar a partir deste esquema que os colectivos vinculados a

un fanzine poden crear discurso (antisistema, antiautoridade,  ecoloxista,  ácrata,

musical, anti-comercial, etc., por dicir algúns). Ese discurso xungue nunha mesma

plataforma  comunicativa  a  persoas  cada  unha  coa  súa  vida  propia,  pero  con

obxectivos  comúns  (enténdanse  os  conceitos  enxertados  no  discurso).

Obviamente, o discurso está “enmarcado”, é dicir, formado por uns items estraídos

da realidade inmediata  (véxanse Máiz  (2004)  e  Chihu (2006))  así  como a súa

mención a Goffman) e que son reinterpretados desde unha nova perspectiva. Por

outra banda temos, sempre seguindo o esquema Tarrow, que o “enmarcado” trae

canda si unha serie de incertezas introducidas dentro dun espazo ata o momento

127TARROW, SIDNEY: Op.cit. (pp.22, 23)
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“libre” de novas interpretacións.

A onde se quere chegar é que o fanzine como elemento mobilizador pode

chegar ao pundo da “micromobilización”. Chihu, sempre tomando como referente a

Goffman, retrata este proceso de micromobilización como a confluencia de persoas

en  círculos  de  dimensións  reducidas  onde  veremos  procesos  de  atribución

colectiva mesturados con formas primarias de organización co obxectivo de crear

accións colectivas128.

Resumindo brevemente,  un  fanzine tamén pode nacer  do enmarcamento

dunha determinada realidade dentro dun espazo temporal tamén determinado. Isto

debe producirse cando o marco interpretativo e quen crea ese marco, coinciden en

metas, métodos e as accións e obxectivos dun e doutros son congruentes entre

eles. Este estremo chámase aliñamento de marcos (frame alignement process)129. 

3.3- O marco galego do momento

Xa se apuntou que o marco referente tanto tempora coma político para este

traballo é a época do goberno de Manuel Fraga Iribarne en Galiza (1989-2005).

Neste  período,  que  comprende  toda  a  década  dos  1990´s  ata  mediados  da

primeira do século XXI, coincide coa década de maior proliferación de fanzines

(véxase capítulo 2), tal e como apunta na súa entrevista José Ángel Abril130. Esa

128CHIHU AMPARÁN, AQUILES: “(...) en la teoría de los movimientos sociales el concepto de “micromovilización” designa un
escenario grupal de pequeña escala en el que existen procesos de atribución colectiva que se combinan con formas rudimentarias
de  organización  para  el  surgimiento  de acciones colectivas.  Encontramos  ejemplos  de  “micromovilización” en los  grupos
políticos, sindicatos, grupos estudiantiles, iglesias, grupos informales de personas en barrios y colonias. Estos dan cabida a una
gran cantidad de encuentros interpersonales, a interacciones cara a cara que influyen en los procesos más amplios y que pueden
determinar su éxito o su fracaso.
La obra de Goffman constituye una base para construir una teoría de la “micromovilización”, entendida como una serie de
encuentros. Un encuentro sería la unidad de análisis más pequeña dentro del orden de la interacción. (...) durante un encuentro
las  actividades  realizadas   por  los  actores  adquieren  mayor  fuerza;  es  decir,  los  actores  imprimen  especial  atención  a  sus
actividades con la finalidad de transmitir un solo mensaje que ha de ser captado unívocamente por los otros participantes. Así
pues, las acciones que se producen en un encuentro poseen un comienzo y un final bien definidos en el contexto mismo de la
ceremonia o ritual. De manera que la acción colectiva puede ser observada como una especie de encuentro, un episodio que
implica la existencia de un acto inicial que al crear un foco de atención común para ciertos actores, representa el comienzo de la
acción colectiva misma”. Op.cit.  (p. 17)

129CHIHU AMPARÁN, AQUILES: “El proceso de “alienamiento de marcos” (frame alignement process) se refiere al nexo entre el
individuo y las organizaciones de los movimientos sociales, de tal manera que el conjunto de intereses, valores y creencias del
primero,  y  las  actividades,  metas  e  ideologías  de las  segundas  sean congruentes  y complementarios.  En cualquiera  de  sus
dimensiones el “alienamiento de marcos” es una condición necesaria para la participación de los actores en un movimiento
social, y es también un concepto que da cuenta del proceso ideológico y de formación de conciencia política que motiva a los
actores a participar en una acción colectiva. Op.cit. (p. 18)

130JOSÉ ÁNGEL ABRIL (ENTREVISTA): “Sin duda, e incluso los hubo antes, sobretodo en la década de los 70. Pero fue más
intensa en la década de los noventa, que ha sido la más importante en la edición de fanzines en España, por el número de
publicaciones y por suceder al mismo tiempo que en otros países. Junto a la modalidad musical que fue la más explotada, no sólo
el indie o la música de baile, sino otras formas musicales más minoritarias, surgieron también fanzines de cómic alternativo o
underground que además han tenido una vida larguísima como TMEO o Paté de Marrano, que luego sería Cretino. Y además,
(…) un tipo de publicación con un componente político muy acusado en torno a colectivos, ateneos, okupas o algunas facultades
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mesma efervescencia deixóuse sentir en Galiza como aclaran tamén nalgúnhas

entrevistas no Anexo I os grupos que estiveron detrás dos fanzines investigados. 

O marco político  neste período tivo distintivo as  catro  maiorías absolutas

consecutivas do PP en Galiza presidido daquela por Manuel Fraga. No ano 2005,

este  partido,  con  Fraga  aínda  de  candidato,  perde  a  maioría  absoluta  por  un

escano.  Nesta  época,  na  que  comezan  os  grandes  eventos  relacionados  cos

Xacobeos  (anos  santos  composteláns),  comezan  tamén  a  manifestarse,  como

noutros lugares do Estado, diferentes posturas e movementos sociais relacionados

co fenómeno okupa, cos movementos antimilitaristas, pola insubmisión fronte ao

servizo militar, movementos antiautoritarios e ecoloxistas. Moitos deles teñen como

epicentro as cidades universitarias, sobre todo Santiago de Compostela, debido a

que as da Coruña e Vigo nacerán na década dos 90131. Non obstante, na década

anterior, 1980´s, houbera un importante movemento fanzineiro relacionado co que

daquela se coñecía como Movida e que tanto en Coruña como en Vigo veu nacer

importantes  manifestacións  de  fanzines  como  Uso Externo,  La  Naval e  outros

máis. 

3.3.1- Resistencia cultural e gráfica do fanzine na Época Fraga

Tomando  as  ideas  de  Duncombe  e  Triggs  sobre  a  “cultural  resistance”  ou  a

“graphical  resistance”  apuntadas  en  capítulos  anteriores  e  un  parrágrafos  máis  atrás,

sería lóxico pensar que, tamén de acordo outra vez con Duncombe e a súa máis que

citada idea de “espectador como creador”, nacesen publicacións fóra ou na marxe dos

grandes medios.

Dentro da sociedade que vivimos, as persoas desenvolven unha certa capacidade

de resistencia que pode chegar a estoupar en revelión física (guerras, conflitos armados

puntais, rebelións, revolucións, etc.) ou mediante o uso da linguaxe mediante todo tipo de

modalidades expresivas. A linguaxe mediática é elaborada de tal xeito que se entenda

unha  mensaxe  previamente  “dixerida”  por  quen  detenta  a  influencia  nas  axendas

mediáticas.  No  noso  caso,  os  poderes  públicos  autonómicos  da  época  (1989-2005)

universitarias, un tipo de fanzine que se había abandonado abiertamente en la década anterior por versiones más lúdicas o menos
comprometidas. Hubo cientos de fanzines con una estética muy reconocible, boletines más modestos o revistas que podemos
llamar libertarios, anarquistas o de contrainformación”. ANEXO I de entrevistas, p.... 

131Para  unha  visión  do  momento,  o  doutorando  recomenda  a  seguinte  lectura:  RIVAS  BARRÓS,  MANUEL;
GALICIA, GALICIA, (1999) Edicións Xerais de Galicia, Vigo.
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tiveron un grande peso na selección temática para ditas axendas. Prodúcese así algo que

no seu día  describira  Herbert  Marcuse como unha mediación dos “mass-media”  para

aplicar unha nova dimensión uniformadora na linguaxe e logo no pensamento132. 

Diante  da  situación  que  descrebe  Marcuse  (teñamos en  conta  que  o  contexto

temporal son os anos sesenta e o espacial, EE UU), o mesmo autor sinala a linguaxe

popular, a linguaxe usada pola “grande masa” non inserida nos grandes circuítos políticos-

mediáticos-informativos, como o elemento fundamental na creación de novas expresións

por  parte  desa  “grande  masa”.  A  linguaxe  popular,  a  que  non  está  mediatizada  e

reconstruída para uniformar a sociedade, é a que, segundo Marcuse, ten manifestado

maior imaxinación e desenvolvemento para crear novas vías de linguaxe133.

Dentro desa linguaxe popular estarían as expresións que vimos describindo desde

case o comezo deste documento. Uso de elementos gráficos para a sátira, a caricatura, a

desmitificación ou perda do medo á censura mediante o uso de símbolos, imaxes e textos

desafiantes; detournement e traslación á linguaxe escrita de expresións coloquiais: xirias

de xitanos, ionquis, camellos, linguaxe do cárcere, calotes da rúa (adolescentes, bandas,

etc.).

Fanzine Entrelobos, Pontevedra, exemplo de linguaxe satírica, neste casousando 

unha imaxe icónica (rei Juan Carlos) buscando o desafío e a transgresión 

132MARCUSE, HERBERT: “Este tipo de bienestar, el de la superestructura productiva que descansa sobre la base desgraciada de la
sociedad, impregna a los “mass-media” que constituyen la mediación entre los amos y sus servidores. Sus agentes de publicidad
configuran el mundo de la comunicación en el que la conducta “unidimensional” se expresa. El lenguaje creado por ellos aboga
por la identificación y la unificación, por la promoción sistemática del pensamiento y la acción positiva, por el ataque concertado
contra las tradicionales nociones trascendentes. Dentro de las formas dominantes del lenguaje, se advierte el contraste entre las
formas de pensamiento “bidimensionales”, dialécticas, y la conducta tecnológica o los “hábitos de pensamiento” sociales. (…)
Los  conceptos  de  autonomía,  descubrimiento,  demostración  y  crítica  dan  paso  a  los  de  designación,  aserción  e  imitación.
Elementos mágicos, autoritarios, y rituales cubren el idioma. El lenguaje es despojado de las mediaciones que forman las etapas
del  proceso  de  conocimiento  y  de  evaluación  cognoscitiva”.  En  El  hombre  unidimensional,  Editorial  Ariel  S.A.,1984,  (6ª
reimpresión), Barcelona  (p. 115)

133MARCUSE,  HERBERT:  “(…) la  funcionalización  del  lenguaje  contribuye  a  rechazar  los  elementos  no  conformistas  de la
estructura y movimiento del habla. El vocabulario y la sintaxis se ven igualmente afectados. La sociedad expresa sus exigencias
directamente  en  el  material  lingüístico,  pero  no  sin  oposición;  el  lenguaje  popular  ataca  mediante  un  humor  desafiante  y
malintencionado al idioma oficial y semioficial. Muy pocas veces el lenguaje popular y coloquial ha sido tan creador. El hombre
común (o sus portavoces anónimos) parece afirmar su humanidad frente a los poderes existentes mediante el lenguaje. El rechazo
y la rebelión, sojuzgados en la esfera política, estallan a través del vocabulario que a a las cosas por su nombre”.  Op.cit. (p.115)
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Linguaxe gráfica explicitamente agresiva no fanzine zaragozano “Middle Finger Response”

Bikinikill, reivindicación do corpo feminino sen parámetros consumistas e sexistas 

Agora, o que cómpre é saber cales eran as intencións ou as ideas básicas que

naceron  dos  grupos  ou  individuos  cuxa  elaboración  de  fanzines  na  época  Fraga,

empurrou a estas xentes a crear esta caste de publicacións. 

Así,  no Anexo II,  onde están entrevistadas as persoas que mediante colectivo,

crearon fanzines vinculados ao seu espazo máis inmediato, neste caso o concello, temos

as respostas que motivaron a cada un dos mesmos a traballar nunha publicación, que

nalgúns casos, puido mesmo traerlles problemas coas autoridades.
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O primeiro caso é o fanzine  As Cousas Claras, de Lalín, o máis prolífico pois o

número de exemplares chega aos sete. Na pregunta de por que tiraron adiante con esta

publicación responden: 

-Por que nace As Cousas Claras?

Susi- Pois a orixe está en non ter un lugar onde expresar as túas cousas e un concello

pouco proclibe a que as persoas digan o que senten. Entón de aí nace a idea; dis: “por

que non?”, e vai así para adiante. Realmente non foi tan premeditado como “imos facer

un fanzine revolucionario”, foi algo máis lento.

Suso-Algo había diso. Co nome As Cousas Claras era porque queriamos dicir as cousas

de maneira máis aberta.

Kote- Si, era unha especie de crítica con noticias que non saían nos medios habituais.

Suso-Tamén tiña punto lúdico con pasatempos e cousas así. (Anexo II)

Vemos entón que a iniciativa neste caso era a busca ou procura dun espazo onde

poderen reflectir as súas ideas, propostas e inquedanzas sobre temas que lles afectaban

directamente como parte  da cidadanía.  Ao non veren eses temas tratados na prensa

diaria,  tiraron  para  adiante  cunha  intencionalidade  clara,  dicir  as  cousas  como  eles

pensaban que se debían dicir.

O seguinte caso é o fanzine Lixo Urbano, de Santiago de Compostela. Os motivos

expresados por  esta  xente  son semellantes  aos anteriores,  pero  mentres  As Cousas

Claras traballaba en Lalín,  Santiago teoricamente ofrecía un lugar máis tolerante para

este tipo de manifestacións editoriais.

O nacemento do fanzine foi unha resposta a un ambiente concreto?

Katia- Si.

Carlos- Si. 

Alberte- Si, porque era algo que nós quixeramos, que era algo diferente ao que había,

que logo fose unha cutrada, pero a idea estaba aí. 

Carlos- Intentar que a cidade se parecese niso a outras, unha cousa que pode sonar

utópica.  Non  había  moita  esperanza  niso.  Pero  o  feito  de  que  puidese  haber  máis

concertos, cousas como actividades alternativas máis organizada. 

Alberte- Logo tiñamos colegas como os  Fame Neghra  que xa comezaban a moverse

por fóra de Galiza. Comezamos a ter contactos fóra. 

Se vos preguntase sobre o marco político compostelán naquel entón, que estaba o

PSOE no concello e Fraga na Xunta. Como viades ese marco?

Carlos- Consideramos que ningunha autoridade facía nada por nós nin nos respetaba
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nin nada de nada.

Alberte- Era doado que PP e PSOE eran o inimigo, porque eran parte do sistema e estar

nun movemento antiautoritario, chegando a definirnos como autónomos ou anarquistas.

Pero é que non viamos outra alternativa. Calquera autoridade era mala, non había nin o

asomo dun partido nacionalista co que sentirse identificado, nin siquera había que estar

en contra deles.

Carlos- Cousas para estar contra deles, había un motón. Santiago é unha cidade cunha

carga relixiosa importante e con quen meternos sempre tiñamos. 

Por que mencionas grupos nacionalistas?

Alberte- Porque aínda que sempre nos definimos como autónomos ou antiautoritarios,

sempre nos sentimos identificados con cuestións culturais e nacionalistas.  Podía haber

debate na rúa,  pero nin sequere o nacionalismo tiña cotas de poder como tivo máis

adiante. Nin siquera tiñamos que dicirlle nada ao nacionalismo institucional, porque nin

sequera existía. Nós faciamos o fanzine en galego, salvo algunha colaboración. Si que

tiñamos inquietudes identitarias. 

Lixo Urbano naceu na mesma época que o fanzine de Lalín: 

De que datas falamos?

Carlos- Sobre o 91.

Por  tanto  seguimos  na  liña  temporal  de  investigación  que  abordamos desde  o

comenzo deste  documento.  Isto  significa  que,  aínda  as  distancias  e  os  contextos  ou

marcos físicos ou xeográficos comezamos a atopar unha primeira similitude, fastío cara

un contexto cultura con escaso desenvolvemento de cara á xente nova que non se vé

dentro das marxes do consumo cultural (da industrial cultural) daquel momento. 

Antes de continuar, débese caer na conta que a maioría das persoas entrevistadas

ao facer referencia a movementos ideolóxicos que puideran movelos cara un pensamento

determinado, maiormente contestan seren ácratas e de aí pasan a falaren das influencias

musicais  dos  movementos  punk,  hardcore  e  metal.  Todo  isto  acontece  durante  as

entrevistas no Anexo II.

Máis lonxe da capital galega e de Lalín, o fanzine Noxxxo de Ourense, quizais sexa

o máis completo dos analizados ata o de agora. Completo por ser un fanzine que ademais

de cumprir con todos os puntos que definen un fanzine, deu de si a edición en paralelo
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doutras publicaicóns que eran inseridas dentro da propia publicación, falamos de Adoquín,

un suplemento no que aparecían temas tratados desde outra perspectiva máis ácrata e

anarquista. En paralelo a estas iniciativas, sacaron tamén o fanzine  Desobediencia que

tamén  abordaba  os  mesmos  temas  pero  segundo  os  entrevistados,  eran  visións

diferentes,  tentando  reflectir,  quizais,  o  universo  onde  naceron:  primeiro  a  Casa  da

Xuventude de Ourense e logo a Okupa da mesma cidade. O período temporal  era o

mesmo que nos dous casos anteriores:

En que época sucedeu isto?

Jose-Nos noventa

Xulio- Noventa e noventa e tres.

Jose- Non, por que Loita Autónoma acabou no ano 94. Entre o 90 e o 94. 

Xuntamente  a  estes  tres  fanzines  e  algo  máis  distanciado  no  tempo,

apareceu outro editado no norte de Lugo, concretamente en Xove a finais da década de

1990, que tiña por nome Ramnusia, e que pasado o tempo quedou como un dos escasos

exemplares de fanzines na costa luguesa, que por outra banda, durante a mesma década

experimentara un nacemento de bandas relacionadas cos estilos punk, hardkore e metal,

tamén, máis concretamente en Burela. 

Cando e por que aparece Ramnusia?

Óliver-  Foi un día que estabamos falando de facer algo.  Estabamos aborrecidos co

ambiente en Xove, era unha atmosfera moi deserta, non digo opresiva, pero si era unha

atmosfera sen aliciente. Sabiamos de xente que quería escribir, contar cousas como o

que acontecía dentro do concello, contaminación, clientelismo e tamén outras cuestións.

Lois- Ramnusia naceu de nós os tres basicamente. Logo viñeron colaboracións doutras

persoas, sobre todo persoas que coñecimos cando estivemos estudando fóra. 

Moncho- O que din Pepe e Tanis é certo. Agora eu falarei de por que lle puxemos un

nome tan estraño. Ramnusia era a fonte onde se miraba Narciso e onde el  mesmo

afogou por culpa do seu egocentrismo. Nós vimos que era unha metáfora excelente para

o que pasaba en Xove. A xente miraba para o seu embigo e non facía nada por cambiar

as cousas. Iso puxémolo xa no número cero.

Lois- Si, pero aínda así era un nome moi complicado que a xente non collía. Os máis

novos chamábana polo nome, sobre todo cando sacamos as camisolas, pero a xente

máis vella preguntaba pola “revista”.
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Concretando  máis,  na  mesma entrevista  podemos comprobar  cal  era  o  marco

político no concello:

Politicamente, como eran aqueles tempos en Xove?

L. Como agora. Gobernaba o PP e punto. Só que daquela era outro alcalde. 

O. Eu hai tempo que non vivo aquí, pero sei que as cousas moito non cambiaron. Aínda

así, había un ambiente de caciqueo que era moi descarado, mesmo a xente nova estaba

dividida entre os que estaban co alcalde e os que non. 

M. Esa era a cuestión, xa non era que houbese militantes do PP, é que eran do alcalde e

esas persoas eran as apuntadas como exemplo para a xente nova, “compórtate así e

serás ben visto”. Logo, cando mirabas en profundidade descubrías que clase de xente

eran. 

O. Eran xente moi vulgar, moi pouco dada a ter aspriacións, só a gastar os cartos nun

coche grande e caro, a saír ata rebentar e logo meterse na vida dos demais. Non tiñan

inquietudes, eran xente moi amansada. 

L. Ademais, o ambiente na xente nova era tan baleiro, tan absurdo, que non vías nada de

iniciativa, só copiaban aos seus pais ou facían por copialos. 

M. O máximo que se facía era saír as fins de semana e beber ata caer de cu, así de

claro. E eu o primeiro. 

O. Ti e todos. 

M. E non esquezamos que daquela, quen buscaba un traballo no concello ou nunha

empresa, había que votar relixiosamente ao PP. 

L. Si, iso tamén, e foi o que denunciamos moitas veces. Mesmo poñéndoos a parir nas

portadas.

Como era iso?

L. Pois denunciando que isto era todo unha mamadeira. Aquí había xente que chupaba

do bote nun concello que andaba daquela polos 300 ou 400 millóns de pesetas daquela.

E todo ese diñeiro a onde ía parar? Porque aquí a xente non quedaba a vivir. En todos os

anos que vivín en Xove o único que facía a xente era emigrar. 

M. Moita xente nova íase para os concellos veciños, porque a calidade de vida, aínda

que mellorara, non che permitía por exemplo, unha certa comodidade de transporte para

ir ao traballo. Logo non se investía en infraestruturas, pero si metían cartos nas empresas

se contrataban xente de Xove. Aquí despois chegaron mozos e mozas empadroarse para

que os contratasen e logo a empresa recibía medio millón de pesetas do concello en

conceito  de Seridade Social  por  un ano.  Eran postos inestables e ademais froito  do

clientelismo.

O. E como sabiamos quen andaba detrás de todo iso, caricaturizábamolos. Era unha

cousa moi de andar pola casa. 

Entón podían ter apuntado intencionalidade política no voso fanzine.

M. Home si! Desde que eramos a revista do Bloque (BNG), a que se estabamos metidos

en círculos radicais implicados no País Vasco, que se eramos pro-etarras polo tema do
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antimilitarismo, diso había moito.

L. Si, ou como cando sacamos as camisolas e logo houbo xente que dicía que eran fotos

co alcalde saíndo pola porta do concello e que chamabamos tal e cal cousa. Aí tivemos

que pararlle os pés a máis de un. 

M. Ou o intento de xudicializar a cousa que quedou en nada. 

L. Se ao final no xulgado dixeron: “pero isto que é?” Durante un tempo fomos a obsesión

desa xente. Mesmo souberamos que querían que nos seguira a Garda Civil e ao final

dixénralles que para que, que era unha parvada. 

O. O que menos lles gustou foi que alguén rompera a “paz social” reinante. Pensaban

que nunca pasaría nada, con teren sempre a maioría absoluta estaban seguros de ter

todo amarrado. E mira ti, un día saen unhas publicacións con textos e caricaturas e xa

están nerviosos. 

Para resumir; como definiriades o marco político daquel momento.

L. Caciquismo. Así de claro.

M.  Eu estou de acordo con Pepe. Era unha situación de clientelismo que non variou

moito.

O. Si, clientelismo e sobre todo deserto para a xente nova. 

O  marco  político  que  envolvía  neses  momentos  a  cada  fanzine  era  o

seguinte:

-As Cousas Claras: Lalín, goberno local do PP

-Lixo Urbano: Compostela, goberno local do PSOE

-Noxxxo: Ourense, goberno local do PP

-Ramnusia: Xove, goberno local do PP

Coa excepción de Compostela, o resto de concellos estaban gobernados polo PP,

quen tamén tiña o goberno autonómico,  polo que o marco político estaba claramente

decantado naquel momento ao partido conservador. 

Resumindo  os  motivos  que  levan  á  creación  destes  fanzines,  vemos  unha

motivación  anti-gobernativa  no  sentido  de  non  querer  seguir  unhas  liñas  ou  pautas

marcadas por un determinado partido. O que buscaban era darlle saída ás súas posturas,

no cultural, no político e no social. Caeron na conta que isto non era compatible co estado

das cousas, é dicir, non era compatible cos gobernos locais, moitas veces dirixidos por

partidos e alcaldes moi reacios á contestación ou manifestación de ideas contrarias por

parte de sectores sociais contarios ás súas políticas locais. 

A busca de novas vías de expresión que lles eran negadas tanto en medios locais
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ou autonómicos, entendamos medios convencionais de difusión ou mass-media,  foron

suplidas coa creación e autoxestión de medios á marxe das grandes cabeceiras, fanzines.

Estes soportes, de tiraxe limitada pero que trataban temas coñecidos na veciñanza, foron

o medio para comunicaren á sociedade máis inmediata,  novos puntos  de vista  sobre

temas  que  ou  eran  invisibilizados  nos  grandes  medios,  ou  tratados  dunha  maneira

“amable” que non encendese o malestar entre a veciñanza.

Por  tanto,  sendo  pequenos  grupos  de  persoas,  podemos  falar  de

micromobilizacións que tentaron estender unha mensaxe para a denuncia de inxustizas,

dar a coñecer novas posturas sociais, políticas e culturais que non eran tidas en conta

dentro do ámbito onde naceron os fanzines aquí tratados. Desta maneira, co uso destes

fanzines, podemos concluír que as teses de Duncombe (1994-2008) e Triggs (2004) sobre

a resistencia cultural mediante os medios gráficos e escritos fronte a unha realidade que

non permite a expresión de determinados colectivos mediante o uso dos medios masivos.
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4- Como é un fanzine?

A pregunta  parecería  xa  contestada  en  páxinas  anteriores,  pero  é  necesario

profundar aínda máis nos aspectos distintivos que caracterizan as publicacións obxecto

deste traballo. 

As  peculiaridades  distintivas  do  fanzine  como  apuntamos  serían  o  seu

amateurismo; o seu deseño e contidos, case sempre alonxados dos canons estilísticos

tanto gráficos como escritos nas publicacións do momento; un labor editorial voluntarista,

onde cada quen, ben nun fanzine colectivo, ben nun fanzine individual ou personal. Outro

elemento sería o prezo, si  ou non?; ademais do formato e da inclusión de elementos

como  a  cor,  corpos  e  tipos  de  letra;  deseños  (debuxos,  caricaturas,  reproducións,

fotografías, etc).

Hai puntos que deberan ser tratados nunha análise científica sobre os fanzines e

que non obstante,  non foron tidos en conta nalgunhas publicacións tanto académicas

como non académicas. O caso é poder levar adiante unha caste de “estandarización”

dentro  do  aspecto  e  da  creación  dun  fanzine,  tendo  en  conta  sempre  a  práctica

imposibilidade  de  “estandarizar”  o  fanzine,  pois  como  xa  vimos,  estas  publicacións

obedecen aos desexos e voluntades de quen os deseña.

4.1- O aspecto

Toda publicación impresa responde a un patrón de formato (entendido este como

un tamaño determinado de soporte físico: DIN A4, DIN A3...etc.) que busca ser práctico

para o seu público; busca a efectividade no transporte do mesmo por parte da persoa que

merca ese medio impreso. A continuación búscase unha fonte (enténdase tipo de letra)

que sexa acaída para a lectura clara e rápida; os textos son complementados con imaxes

fixas (fotografías) coa intención de reforza a información ofrecida polo corpo da noticia,

reportaxe, crónica ou artigo134. 

Cumpre o fanzine con estas premisas? Nun principio si. Todo texto impreso nun

fanzine pode reforzar o seu contido cunha imaxe: fotografía, deseño, collage, etc. Pero

outro tema diferente é o estándar dos exemplares. Cada fanzine, o mesmo que cada

persoa involucrada na súa creación, é único. Presenta uns trazos distintivos a respeito

doutras publicacións semellantes pois a súa orixinalidade pasa por ofrecer uns deseños,

134Para un mellor coñecemento dos diferentes xéneros que compoñen o mundo da redacción xornalística, o doutorando recomenda a
lectura de MARTÍNEZ ALBERTOS, JOSÉ LUIS; Redacción periodística : (los estilos y los géneros en la prensa escrita),  ATE,
D.L., Barcelona, 1974 
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textos e contidos exclusivos, non compartidos con outros exemplares135. Os fanzines son

pois elementos que, dentro dunhas premisas básicas de edición e deseño,  manteñen

cada un deles o seu “selo” distintivo dentro dun mar de fanzines, como se pode tirar do pé

de páxina extraído de Bartel (2004). 

Os  formatos  de  fanzine  poderían  coincidir  coas  posibilidades  económicas  das

persoa ou das persoas envolvidas na súa creación. Falamos de posibilidades económicas

porque, como xa dixemos, o fanzine se é tal non dará nunca un beneficio económico.

Pero se prestamos atención, os formatos poden ser enganosos, pois desde un simple A4

dobrado á metade ao mesmo formato con tapa dura, poderiamos ter no primeiro contidos

dunha excelente calidade e no segundo o contrario, e viceversa. Isto é, a presentación

material do fanzine non é sinónimo de calidade ou de mellor ou peor elaboración136. 

Comparativa: portada dun medio impreso estándar (edición impresa de Público) e un fanzine que

trata temáticas de xénero. A linguaxe coloquial do último choca coa formalidade do primeiro

135BARTEL, JULIE: “ Zines are about paper and glue, staples, thread and ink, not about HTML tags, links and pop-ups. Created
and actifact which can be passed from one person to the next, which can be send through the mail (the regular mail), is part of the
appeal. As Duncombe elocuently puts it, “There is something about teh materiality of a zine- you can feel it, stick it in your
pocket, read in the park, give it away to a show- that is integral to zine culture.

     Zines come in all sizes and shapes, and while many are cut-and-paste, as seems to be the stereotype, others are hand-lettered (...)
produced on a computer (…) printed on a letter press, (…) or typed on a manual typewriter. Zinesters use handmade paper (…),
linoleum-block prints, (…) photographs, (…) and collor collage (…) to enhance their work, and while many zines are simply
folded in half and stapled in the middle, some are bound with twine (…), some are held together with intricate metal wiring (…)
and some emplñoy the time-tested rubber band (…). En From A to Zine: Building a Winning Zine Collection in Your Library;
American  Library  Association,  2004,  (pp.  3,  4)  (os  espazos  dentro  de  parénteses  corresponden  a  títulos  de  fanzines
norteamericanos descoñecidos tanto en Galiza como en España e que se coidou non era imprescindible engadir os nomes)

136  TODD, MARK; WATSON, ESTHER PEARL: “What´s a zine? Zines are cheaply made printed forms of expression on any
subject. They are like mini-magazines or home-made comic books about favorite bands, funny stories, sub-cultures, personal
collections, commix anthologies, diary entries, pathetic report cards, chain restaurants, and anything else. Zines can be by one
person or many. They can be any size: half page, rolled up, quarter sized…Zines are read by anyone willing to take a look, from
concert-goers and the mail man to people on the train. They are old at bookstores, thumbed through at zine libraries, exchanged
at comic conventions, and, mailed off to strangers. Zines are not a new idea. They have been around under different names,
(chapbooks, pamphlets, flyers). People with different ideas have been getting their word out since there were printing presses.  It
´s a great feeling to hold copies of your zine in your hand. Go ahead, there is no wrong way”.  En Whatcha mean, what´s a zine?
The art of making zines and mini-comics;  Graphia, Houhton Miffilin Company, Boston, 2006, (p. 12)
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Portada de fanzine que só aporta como reclamo o deseño. Á dereita, portada de cómic do personaxe

Barbarella, anos 1960. A linguaxe gráfica e os deseños buscan a atención do público, pero no caso

do fanzine vemos a falta de maior elaboración do exemplar.

As  portadas  anteriores  poden  servir  como  exemplos  para  unha  boa  parte  da

produción de fanzines.  O caso é  que a  simboloxía  ou iconografía  considerada como

elementos identitarios, por exemplo, do Estado (bandeira, escudo, monarquía, etc.) ou do

ámbito autonómico, provincial ou local, poden ser caricaturizados. Isto é posible desde a

eliminación da censura en 1977 (Real Decreto Ley del 1 de abril de 1977, “Regulación

libertad de expresión”, B.O.E., 11 y 12 de abril de 1977, págs. 1166-1167)137. Así, desde o

ano 1977, e quitando algunhas excepcións (“secuestro” da revista El Jueves o 20 de xullo

de 2007 por unha caricatura considerada ofensiva contra a figura dos daquela Príncipes

de  Asturias),  mesmo  as  publicacións  consideradas  á  marxe  podían  verse  libres  das

restriccións impostas  pola  censura,  previa  ou  non previa,  sobre  textos,  deseños e/ou

fotografías138. 

Isto deu paso ao uso da caricatura, mesmo con aire grotesco, para o escarnio do

que entenderiamos como elementos  “represores”  hoxe en día,  e  na  época Fraga,  as

137DOPICO,  PABLO: El cómic underground español, 1970-1980, Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 2005 (p. 140)
138DOPICO, PABLO: “Poco a poco, hacer prensa marginal dejaba de ser un delito y se convertía en un incómodo

forúnculo que el  sistema trataba de combatir  mediante la  sutil  dictadura de la  publicidad y el  comercio.  Estas
peculiares  protestas  de  papel  ofrecían  alternativas  culturales  a  quienes  buscaban  otras  formas  de  vida  y
reivindicaban una cultura popular autónoma, no impuesta por el gobierno, en la que el pueblo era su auténtico
protagonista.  Estos  movimientos  eran  más  viscerales  que  mentales  y  fueron  realizados  por  unos  autores  que
buscaban la autenticidad y la originalidad mientras luchaban por la libertad de expresión y el derecho a vivir, pensar
y ser diferentes. En su obra reflejaban de un modo directo o indirecto los principales problemas de aquellos años,
rodeados en todo momento por el desmadre artístico, el juego y la imaginación improvisada”. Op.cit. (p. 144)
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autoridades autonómicas presididas polo político vilalbés.

A caricatura (Fraga por Horcajo) e a procacidade nalgunhas portadas e contidos dos fanzines, son

elementos indisolublemente unidos a este tipo de publicacións

O desexo de escarnio sobre as figuras do poder, sobre os temas considerados tabú

(sexo, relixión, militarismo, política, familia, institucións de calquera tipo) son a fonte de

inspiración para a caricatura e a linguaxe incorrecta (entendendo esta como aquela fóra

das normas ortográficas ou das consideradas de corrección lingüística ou de bo gusto) ou

o  uso  das  variantes  sociais  (slang,  en  inglés).  Esta  sátira  gráfica  co  obxectivo  de

reidiculizar ao poder e persoas vinculadas a el, comeza moi cedo dentro xa da mesma

prensa escrita como di Román Gubern:

“(…) la imagen se incorporó al periodismo, especialmente en una variante que

ahora  nos  interesa  particularmente:  la  caricatura  y  el  dibujo  satírico,  sobre  todo  de

intención política, social y moral”.139

A caricatura simplemente elimina a sensación de poder, de influencia do personaxe

caricaturizado. Por iso é frecuente o uso da mesma neste tipo de publciacións, como

mostra  de  confrontación  coas  consideradas  autoridades  ou  elementos  rectores  da

sociedade. 

A linguaxe  empregada  nun  fanzine,  como xa  se  tén  apuntado,  pode  ser  unha

linguaxe o máis achegada á empregada na rúa, sobre todo entre a xente máis nova ou

por un grupo social concreto. Tamén pode ter unha vertente máis culta se é o caso, cando

son exemplares monográficos (ciencia ficción, deseño, etc). 

Os elementos distintivos na linguaxe empregada nun fanzine en comparación con

medios masivos, sería un uso de elementos como o “@” (arroba ou at en inglés) cando se

139GUBERN, ROMÁN; Medios icónicos de masas, Historia 16, Información e Historia, S.L., Madrid, 1997 (p. 71)
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quere tratar un tema sen facer un uso “sexista” da linguaxe. No mesmo sentido, podemos

atopar  o  uso  do  ”X”  no  canto  da  vogal  pertinente  para  a  distinción  do  xénero.  Por

exemplo:

“Amigxs: outra vez estamos de volta con todxs vós”

“A tod@s @s interesad@s: ….”

Xunto a estes elementos, podemos atopar tamén que na redacción das diferentes

pezas inseridas no fanzine, estaría o uso case abusivo da letra “k” no canto dos fonemas

que  teñen  o  mesmo valor  fonético  tanto  en  galego  como castelán,  como exemplo  o

fanzine  Komando Kutxarilla.  Este mesmo nome pode servirnos para destacar o uso do

conxunto  “tx”  co  valor  fonético  da unión  “ch”.  Esta  unión  “tx”  procedente  primeiro  da

normativización da lingua vasca e logo do catalán, estendeuse ao mesmo tempo que o

uso  do  “k”  na  época  de  sona  das  bandas  do  denominado  “rock  radikal  vasko”.  As

publicacións ligadas a este movemento foron as que estenderon o uso do “k” e o “tx”.140

Xogo fonético K-PUTXA por Capucha e Silikos.o.s por silicosos

Non obstante, o fanzine é unha expresión do interese persoal. As aportacións, tanto

se  é  un  exemplar  feito  por  unha  soa  persoa  como  se  é  un  fanzine  colectivo,  son

140MESO AYERDI, KOLDORIKA (KOLDO): “Sin entrar a valorar los contenidos, y dándonos una rápida vuelta por
las páginas webs iniciales de estos fanzines, se observa que existen una serie de elementos utilizados en la redacción
de los textos que pueden ser considerados alternativos, en la medida en que no se encuentran en los medios oficiales.
Un claro ejemplo de ello es el uso de la tan conocida @, que es empleada en lugar de los géneros masculino y
femenino.  Dejando de  lado las  faltas  de  ortografía  y  de  puntuación,  existen  determinadas formas  escritas  que
constituyen verdaderos mecanismos estéticos, cuyo empleo se explica como el componente gráfico que acompaña a
un texto de naturaleza contestataria, en la mayoría de las ocasiones. En algunos de los fanzines que cuentan con
presencia  en  Internet,  ello  es  patente  en  la  propia  cabecera.  Como Ejemplos:  The  Sorden,  Corpore  Insepulto,
Margen, Kasa de la Muntanya, Dinamita Krisis, Aktivitat On-line, etc. Cabe señalar que en ocasiones los propios
nombres de los fanzines tratan de huir de la vulgaridad, de lo común, buscando un sello propio”. En “La presencia
de  los  Fanzines  en  Internet:  el  caso  español”  (1998)  Sociedad  Española  de  Periodística  VII.  Periodismo  y
promoción. 
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elementos individuais, representan a postura de cada quen reflectida no traballo escrito ou

no  deseño141.  Por  iso  a  maioría  destas  publiacións  non  adoitan  dividir  en  seccións

temáticas ou crear números monográficos, senón que a amálgama de temas pode ser tan

variada que poderíamos chamarlle ao fanzine “medio alubión”.

Non hai unha orde concreta dentro dos fanzines, a maquetación e deseño responde máis aos gustos

persoais, ao apuro por redactar ou á desidia no deseño 

Comparativa entre un poema dadá ou caligrama, “Pomba ferida e fonte” de Apollinaire, un poema do

mesmo estilo máis contemporáneo xunto a unha maquetación de fanzine

141MARTÍNEZ DÍEZ DE ZUGAUZÚA, CHARO: “La estética y los gustos personales en la elección de un título
original y la composición de la cubierta harán que resulte una publicación más o menos atractiva para el futuro
comprador. El diseño es a veces el mensaje, desde las formas más ligadas a la cultura punk hasta una estética más
vanguardista. A través de unas fotos, dibujos o historietas que relatan un cómic se pretende poner de manifiesto una
determinada situación, la denuncia de un hecho concreto ou la creación de un espacio de opinión. La distribución de
los artículos se suceden, en la mayoría de los casos, sin ninguna razón determinada y sin ninguna relación temática”.
En “Fanzines, Prensa Alternativa y otras Publicaciones Underground”, Fundación Sancho El Sabio, Vitoria-Gasteiz,
1998 (p. 162)
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A procacidade, ou o uso dunha linguaxe ás veces escatolóxica ou “vulgar”, forma

parte  moitas  veces  da  redacción  de  pezas  para  fanzines.  O  caso  é  que  o  mesmo

Duncombe na súa investigación, deu con que os fanzines máis personais, os “perzines”,

son os que máis abusan ás veces desta caste de linguaxe. Para o mesmo Duncombe,

este uso da linguaxe é unha mostra caricaturesca ou de hilaridade fronte ao ofrecemento

por  parte  dos grandes media,  dunha cultura televisiva baseada en realities ou nunha

prensa  escrita  (online  ou  en  papel)  baseada  na  vida  de  celebrities  ou  personaxes

famosos142. 

Julie  Bartel  pola  súa  banda,  busca  a  desmitificación  de  quen  crea  fanzines,

querendo eliminar prexuízos e visións preconcebidas sobre este colectivo. Son, afirma

Bartel,  persoas normais  que si  poden levar  piercings,  si  poden  vestir  dunha maneira

diferente ou fóra do máis común, pero se se lle bota un ollo á grande comunidade de

fanzineiros e fanzineiras, estariamos diante de persoas cuns comportamentos e hábitos

medios.  Isto  logo  inflúe  na  maneira  de  redacción  e  presentación  de  cada

elementoelaborado,  inflúe  nas  temánticas  e  inflúe  na  elección  do  formato  de  fanzine

desexado143. Por todo isto Bartel pide non xulgar nunca a un fanzineiro ou fanzineira polo

seu aspecto diario,  pois o fanzine, como xa dixemos,  pode nacer en calquera parte,

calquera pode ser fanzineiro ou fanzineira e o aspecto exterior das persoa non delata ou

non ten por qué delatar a pertenza a un colectivo creativo ou un creador individual.

A día  de  hoxe  a  democratización  das  ferramentas  de  edición   permitiu  que  a

elaboración dos fanzines presente melloras cualitativas antes non vistas.  Aínda así,  a

repetición e mesmo a calidade das máquinas fotocopiadoras, podería reducir a calidade

primeira na impresión final144. 

142DUNCOMBE, STEPHEN: “ In stark contrast to the funny, glamorous, exciting, dangerous or exciting lives of the
personalities who populate the sitcoms or dramas of television and the pages of magazines or newspapers, perzines
chronicle the life and events of normal (or normally abnormal) people – by the standars of the mass media, dull
people. (…)
The personal zines are the testimony of regular people think: about themselves, about their experience, about politics
and about their roles  as creators and consummers of  culture”.  En  Notes from the Underground: Zines and the
Politics of Alternative Culture, Verso, New York, 1997, (pp. 24, 25)

143BARTEL, JULIE: From A to Zine: Building a Winning Zine Collection in Your Library; American Library Association, , USA,
2004 (p. 14)

144MESO AYERDI, KOLDO: “Al igual que en el caso de los fanzines en papel (impresos, fotocopiados o reproducidos de cualquir
manera), los digizines o fanzines digitales, suelen ser obra de un solo individuo, o de un grupo reducido de individuos, fanáticos
(de ahí el nombre, que combina las raices «fan» y «[maga]zine») de una determinada forma de expresión cultural (cine, música,
comics, etc.),  que editan, valiéndose de medios al alcance de cualquiera, unas revistas sobre estos temas, que carecen de la
formalidad, la distribución y los recursos de las revistas producidas de forma profesional o industrial, pero que han resultado muy
beneficiadas por la revolución informática. En primer lugar porque el abaratamiento y la popularización de las herramientas
informáticas les permitieron, con un simple ordenador y un programa de autoedición, confeccionar una revista y dotarla de un
aspecto  que  hasta  ese  momento  sólo  se  podían  permitir  los  grandes  medios,  y  evitarse  además  los  costes  de  diseño  y
maquetación.  Lo  que  hasta  entonces  era  un  proceso  en  la  mayor  parte  de  los  casos  manual,  alcanzó  con  el  auge  de  los
ordenadores personales un nivel que muy pocos se aventuraban a pensar sólo unos años antes”. Op.cit. (p. 2)
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A mellora nos programas informáticos de edición, xunto coa súa maior accesibilidade por parte do

público xeral, permitiu aumentar a calidade nos deseños de fanzines

A pesar de que os textos que buscamos para esta parte do capítulo son de Meso

Ayerdi, quen investiga a aparición dos fanzines na rede de redes (Internet), a coincidencia

de puntos entre os exemplares impresos e os creados en exclusiva para a rede, fai que

se poda tomar o artigo de Meso como referencia para esta parte do documento. Achégase

este apuntamento debido a que dentro dos fanzines online, os acabados son, segundo

Meso Ayerdi: “más convencionales, (...)  debido, en gran medida, al escaso margen de

maniobrabilidad  que  deja  Internet  para  realizar  verdaderos  diseños  mas  llamativos,

teniéndose que conformar, en muchas de las ocasiones, con limitados recursos técnicos”.

Para  o autor,  os acabados dos fanzines na rede son menos “artesanais”  pola  pouca

mobilidade que poden ter fronte á competencia de medios máis “profesionais”. Os outros

fanzines teñen un aspecto menos elaborado debido a que moitas veces, non estamos a

tratar con deseñadores profesionais. Non obstante, existen puntos en común, como di

Meso Ayerdi, entre os fanzines clásicos e os electrónicos: “la fotografía, ilustrativa y no

informativa (que en ocasiones no son propiedad del fanzine, tomándola «prestada» de

otras publicaciones); los dibujos; y los cómics (cuyo uso como elemento gráfico está muy

extendido)”. 

No tema que toca ás fontes de información para os fanzines, estas cumpren cun

abano  moi  amplo.  Poden  ser  outros  fanzines,  persoas  do  círculo  íntimo,  persoas  do

círculo social, xente que de maneira desinteresada ofrece datos mediante declaracións ou

entrevistas,  etc.  A relación  coas  fontes  é  moi  libre,  espontánea,  demostrando  moitas

veces unha maior compenetración que se fose entre un medio profesional e as fontes

“oficiais”.  Esta relación de “vasos comunicantes”,  fai  que os temas,  as entrevistas ou
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deseños podan ir dunha a outra cabeceira145. 

 Os fanzines deseñados con programas informáticos melloran a calidade do deseño e seguen 

conservando trazos básicos do fanzine deseñado a man e fotocopiado

Se xa falamos anteriomente do deseño dentro e as influencias que teñen sobre o

mesmo diferentes  manifestacións artísticas  do pasado,  moitas  veces reproducidas  de

maneira industrial (cultura de masas, industrias culturais) en cómics, revistas, webs, etc.,

o que vén agora é pensar nunha estética dos fanzines. Existe unha estética propia para

estas publicacións? 

Sen dúbida os fanzines presentan nexos en común no seu aspecto. O caso das

fotocopias  en  branco  e  negro  xa  é  un  primeiro  exemplo.  Logo  estaría  a  creación,

apuntabamos antes, de interrelacións entre os diferentes fanzines dentro dunha mesma

área ou espazo xeográfico (que pode ir desde un concello a todo un continente, grazas

aos intercambios que se poden facer hoxe mediante as novas tecnoloxías). 

Outro dos trazos que se poden atribuir aos fanzines é o uso da imaxinería pop

(Warhol, Liechtstein) así como imaxes da iconografía máis contemporánea ao exemplar.

145MESO AYERDI, KOLDO: “Las fuentes de los fanzines son,  en un principio,  todos aquellos puntos desde los que surge el
proceso comunicativo. Así, están las aportaciones particulares, las de los grupos y movimientos sociales que remiten sus trabajos,
y también las de los propios integrantes del equipo de redacción de la publicación. En este tipo de publicaciones todos pueden
participar expresando sus opiniones con total libertad y escribiendo artículos interesantes sobre determinados temas que interesan
a otras personas, como él, de ese mundillo. 
Por norma, la forma en que se establece la relación de las fuentes con el medio es la colaboración espontánea o la invitación que
el medio hace a personas o colectivos para que participen. A modo de ejemplo, en la página web del fanzine Ska Ska Ska se
puede leer: "Hemos dedicido titular así la página, pero en realidad queremos ir mucho más allá, pero eso depende también de
vosotros. Sí, necesitamos que nos ayudeis a mantener esta «page» al día, mandadme midis, fotos, artículos, noticias, todo lo que
querais, ya sea vuestro o que lo habeis encontrado por el ciberespacio. Bueno, mandadme cosillas, en cuanto tenga algo me
pongo manos a la obra. La haremos entre tod@s". 
Tal  y  como  se  observa,  la  práctica  de  recoger  contenidos  de  otras  publicaciones  es  común  en  su  proceso  comunicativo,
convirtiéndose los propios fanzines en fuentes comunicativas entre ellas mismas”. Op.cit. (p. 5)
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Entre  esa iconografía  tamén está  a caricaturización  e  uso de elementos  esaxerados,

mesmo  ás  veces,  como  apuntamos,  procaces,  símbolo  do  inconformismo  ou  da

“resistencia cultural” ou identitaria dos autores.

Fanzines cntemporáneos en branco e negro 

Fanzines dos 90 en branco e negro 

Se facemos un resumo do dito ata o de agora, a existencia dun fanzine deberíase á

toma de conciencia dun colectivo que desexa reflectir os seus valores e pensamentos en

papel (logo virían as novas tecnoloxías).  Este intento de reflectir  unha visión diferente

viría, segundo autores como Atton, Castells, Duncombe e Bartel do intento de visibilizarse

no medio do que consideran a marxinalización por parte dos “poderes” ou “elites”, que

controlan  os  grandes  medios  de  comunicación,  así  como  os  lugares  e  plataformas
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públicas onde estes colectivos poderían expresarse. O motivo para a non aparición nestas

plataformas poderían ser variados, desde leis que o impiden (leis de prensa, de orde

pública,  contra obscenidade,  etc.),  a  iniciativas públicas que non queren compartir  os

espazos comúns co que consideran elementos non sociables ou antisociais.  Ademais

disto,  o  fanzine  expresa  tamén  as  diferentes  tendencias  soterradas  no  profundo  da

sociedade e que desexan saír, como tamén aquelas modas procedentes de lugares alleos

(do estranxeiro, por exemplo) e que aínda non están establecidos no lugar de edición do

fanzine. 
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5-Encadramento do fanzine como medio de comunicación e en correntes  

culturais 

Este apartado intentará definir o fanzine como elemento ou parte das correntes

culturais que ata o día de hoxe foron relacionadas co mesmo, a saber: underground e

contracultura. Iso por unha parte. Pola outra, temos ao noso obxecto de estudo como un

particular  medio  de  comunicación  ou  vehículo  de  expresión  para  determinadas

sensibilidades,  posturas  ou  ideas  políticas  consideradas  nalgúns  casos  antisistema,

extraparlamentarias, radicais, altermundistas e/ou alternativas. 

O último punto pretende responder á pregunta: é o fanzine un medio alternativo? E

aínda máis, que sería un medio alternativo? Posteriormente as investigacións académicas

desenvolveron traballos arredor do que consideran “medios radicais” (en inglés: radical

media),  que  serían  aqueles  cunha  carga  moi  enfática  dentro  de  diversos  temas

(ecoloxismo,  vivenda,  traballo,  política,  etc),  ofrecendo  alternativas  consideradas

rupturistas. 

5.1-O fanzine é un medio de comunicación?

O  medio  de  comunicación  é  o  instrumento  polo  que  se  realiza  o  proceso  de

comunicación.  Mais  a  tendencia  desde  o  século  XX  é  a  de  confundir  o  medio  de

comunicación cos medios de comunicación masivos ou de masas (mass-media),  pero

realmente  o  medio  de  comunicación  instrumental  (físico)  é  desde  un  computador

conectado á Internet ou un teléfono, fixo ou móbil. Non obstante o que temos é que un

medio  de comunicación  é  sempre un obxecto  físico  que precisará  dun emisor  e  dun

receptor  máis  ou  menos  amplo.  Esta  definición  recolle  desde  o  último  modelo  de

smartphone ás pinturas rupestres146. 

En tal  caso estaremos falando de medios de comunicación masivos, dirixidos a

conxuntos de persoas con amplitude variable, dunhas decenas a millóns de individuos. En

ambos os dous casos reprodúcese o fenómeno de comunicación de masas147, tendo en

146LEWIS, PETER (Ed.): “El término medios de comunicación comprendía todo el conjunto de medios que utilizan las
poblaciones para comunicarse entre sí, incluidos los medios modernos de la prensa, la radio, el vídeo y la televisión
(también la televisión por satélite) y los medios tradicionales tales como las artes gráficas, la música, el teatro, la
mímica, etc.” En “Sistema seguido en el estudio sobre el impacto de los medios de comunicación alternativos”,
Medios  de  comunicación  alternativos:  la  conexión  de  lo  mundial  con  lo  local;  Estudios  y  Documentos  de
Comunicación de Masas 107, Ediciones UNESCO, 1995 (p. 11)

147REIG, RAMÓN: “En definitiva, la comunicación de masas puede definirse como una forma de comunicación social
en la que participan “masas” de personas”. (p. 36)
“El concepto “masa” contiene un doble significado: un significado positivo derivado de la línea de pensamiento
marxistas que sitúa a la masa como protagonista de cambios históricos; asimismo posee un significado negativo que
deviene tanto en otras  corrientes  de pensamiento político (Locke y las raíces  del  liberalismo) como, y tal  vez
derivado de lo anterior, de una concepción de la masa que se concreta en la suma amorfa de individuos con poca o
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conta que a produción dos medios normalmente está dirixida a un público canto máis

amplo  mellor  sen  mirar  case  para  as  diferenzas  entre  individuos  e/ou  conxuntos  de

individuos148.  Máis  aínda,  a  pretensión  é  que  os  medios  “medien”,  é  dicir,  que  coma

instrumentos que encamiñan a mensaxe ofrezan un resumo ou unha visión parcial  de

toda a realidade obxectiva á que o público non pode acceder, pois as persoas non son

ubícuas149. Aínda así, hai visións que poden diferir do dito e consideran os medios como

“mediadores”  e  os soportes deses medios como simples instrumentos ou “correas de

transmisión”,  sobre  todo  no  referente  ás  TIC150.  Por  outra  banda,  os  medios  ao

transmitiren significados de maneira interpersoal, van creando unha visión determinada da

realidade dentro da que vive o individuo. Esta visión pode marcar o comportamento dese

individuo ao aceptar ou non, normas, regras, estatus, etc.,  o que equivale a tomar ou

optar por unha posición determinada  ou se se quere, “política”. Por iso, moitas veces os

medios levan implícita unha liña editorial que pode estar redactada de tal maneira que se

achegue  a  algún  postulado  ideolóxico.  Isto  podería  ter  por  obxectivo  de  modificar

comportamentos e/ou actitudes151

nula  formación  cultural”.  En  El  control  de  la  comunicación  de  masas:  bases  estructurales  y  psicosociales;
Libertarias/Prodhufi, Madrid, 1995, (p. 30)

148MCQUAIL, DENIS: “ (…) la pertinencia de la comunicación de masas se basa sobre todo en el significado de la
producción múltiple o de masas y en la gran extensión de la audiencia a la que los medios de comunicación de
masas pueden llegar.  Además, en un de los significados originales  del  término “masa” se halla la idea de una
colectividad amorfa cuyos miembros case no se distinguen entre sí. El Osford Dictionary abreviado define la “masa”
como “agregado en el que se pierde la individualidad”, lo cual se aproxima al significado que los sociólogos han
adjudicado  al  término,  especialmente  cuando  se  aplica  a  la  audiencia  de  los  medios  de  comunicación”.  En
Indroducción a la  teoría de la comunicación de masas; Paidós Comunicación, Barcelona 1991, (p. 54)

149MCQUAIL, DENIS: “(...) los medios de comunicación de masas desempeñan un papel mediador entre la realidad
social  objetiva y la  experiencia personal  (…); pueden hallarse entre nosotros  y otras  instituciones con las  que
tenemos relación (derecho, industria, estado, etc.); pueden suministrar un vínculo entre estas diferentes instituciones;
a  menudo  proporciona  el  material  para  que  nos  formemos  percepciones  de  otros  grupos,  organizaciones  y
acontecimientos. La experiencia directa nos proporciona muy poco conocimiento incluso acerca de nuestra propia
sociedad; y nuestro contacto con los dirigentes políticos y gubernamentales se basa ampliamente en el conocimiento
derivado de los medios de comunicación. Análogamente, nuestra percepción de los grupos de la sociedad a los que
no pertenecemos o que no podemos observar, se modela en parte a través de los medios de comunicación de masas.
En cualquier caso, es raro que se dependa de manera absoluta de los medios de comunicación de masas en lo
referente a información e impresiones, pero, en la práctica y para la mayoría, las posibilidades alternativas no tienen,
o no pueden tener, mucha utilidad práctica”. Op.cit. (pp. 78, 79)

150ROIZ, MIGUEL: “Destaco la superior importancia que tienen los medios como instituciones mediadoras respecto
de los soportes tecnológicos, que son meros transmisores y difusores de señales que, en conjunto,  componen los
mensajes.  Estos aparecen programados y codificados para producir efectos de sentido en los receptores al estar
semantizados en origen. El conjunto de mensajes de un medio forma una estructura sociocultural que tiene una
denominación  feliz;  “contenidos”,  y  que  cuando engloba  a  todos  los  medios  en  el  espacio  y  el  tiempo de  la
modernidad, se denomina “cultura de o para las masas”, “cultura de los medios de comunicación”, “productos de la
industria  de  la  cultura”,  “cultura  popular  contemporánea”  o  caracterizaciones  similares”.  En  La  sociedad
persuasora. Control cultural y comunicación de masas; Paidós Comunicación, Barcelona, 2002 (p. 18)

151GARCÍA FAJARDO, JOSÉ CARLOS: “ La comunicación, como es sabido, es el proceso por medio del cual se
transmiten significados de una persona a otra.  El  desarrollo  tecnológico ha hecho posible una nueva forma de
comunicación humana: la comunicación de masas. 
El mero hecho de la “comunicación” es una actividad política, en su más prístino sentido. Una actividad social que
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As persoas involucradas na creación de fanzines, son conscientes das limitacións

de poderen chegar a un público “masivo” no sentido que lle outorgarían Reig ou McQuail.

Isto xa o confirma Duncombe no capítulo adicado á definición de fanzine, cando afirma

que os fanzines (“zines”) teñen unha función primaria de comunicación mais partindo dun

medio  individualista152.  Marshall  McLuhan  definiu  dúas  categorías  de  medios  de

comunicación: quentes e fríos. Os medios quentes ofrecen unha grande información e

que a extende nun único sentido (medio-público). Os medios fríos son os que ofrecen

escasa información (un só emisor-un só receptor)153. 

O  fanzine  sería  un  instrumento  material  grazas  ao  que  mantemos un  proceso

comunicativo.  Se  ademais  facemos  caso  a  McLuhan,  temos  un  medio  quente,  pois

estamos lendo e ao mesmo tempo interpretamos tanto  a  información escrita  como a

visual: “Un medio caliente (…) no deja que su público lo complete tanto” (McLuhan, 2009:

p. 47), é dicir, o fanzine, o mesmo que calquera outra publicación, ofrece información ao

público, unha información xa elaborada e interpretada. O público nada ou case nada pode

aportar. 

Respondendo á pregunta que dá nome a este apartado; conclúese que o fanzine é

un medio de comunicación, pois é un instrumento que serve de mediador entre o emisor

dunha  mensaxe  e  un  receptor  de  dita  mensaxe.  Así  mesmo,  os  fanzines  poden  ter

implícita unha carga ideolóxica coa que, en maior o menor medida, poderíase facer variar

posturas e concepcións predeterminadas no público receptor. O fanzine é un medio que

non  ofrece  a  oportunidade  de  variar  o  seu  contido,  pero  si  ofrece  a  posiblidade  de

abandonar  ou  retirar  o  interese  sobre  el.  En  definitiva,  aínda  que  non  hai  o  que  se

permite intercambiar mensajes y significados. Participar, en una palabra, si lo que se trata de desarrollar es una
función democrática.  Se pretende implicar  más y más al individuo recabando su colaboración, despertando su
interés, promoviendo su acción individual en el contexto de la vida socioeconómica, política y cultural. 
(…) Es evidente que los medios de comunicación social son, por sí, una de las fuerzas políticas más poderosas. No
sin causa, Bourdieu los coloca al lado de los partidos, de los grupos de presión y del cuerpo electoral.
(…)Se trata de difundir una idea con destino a un público del que se esperaba una respuesta. Era preciso conocer
tanto al receptor como su normal comportamiento, para, analizada su eventual reacción, codificar adecuadamente
dicho mensaje en función de la respuesta deseada.
Y el medio era aquí un factor tan importante como el destinatario de la comunicación, ya que estaba demostrado que
el medio no solo influía y condicionaba el mensaje, sino que actuaba con su dinamismo transformador en el público,
como ya hemos señalado”. En Comunicación de masas y pensamiento político, Ediciones Pirámide, Madrid, 2003
(pp. 47-49)

152DUNCOMBE, STEPHEN; Notes from the Underground, Verso, London, 1997 (p. 49)
153MCLUHAN, MARSHALL: “Hay un principio básico que distingue un medio caliente como la radio, de otro fío

como el teléfono; o un medio caliente como la película de cine de otro frío como la televisión. El medio caliente es
aquel que extiende, en “alta definición”, un único sentido. La alta definición  es una manera de ser, rebosante de
información. (…) El teléfono es un medio frío, o de baja definición, porque el oído sólo recibe un pequeña cantidad
de información. (…) Así pues, los medios calientes son bajos en participación, y los fríos, altos en participación o
comprensión por parte del público. Es obvio que, para el usuario, un medio caliente como la radio tiene efectos
diferentes de un medio frío como el teléfono”. En Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser
humano, Bolsillo Paidós, Barcelona 2009 (p. 47)

89



denomina unha liña editorial fixa no fanzine (véxase capítulo anterior), pódese dicir que

ten carga ideolóxica se así o decide a persoa ou colectivo que está detrás da publicación.

O que busca o fanzine é comunicar unha posición determinada sobre un tema ou varios

temas á vez. Isto é así cando esa posición non atopou outra plataforma onde expresarse.

5.2-O fanzine é un medio alternativo?

A pregunta de se o fanzine é un medio alternativo leva implícita outra cuestión: que

é un medio alternativo? De feito o adxectivo “alternativo” foi usado con certa frecuencia

duante o traballo de campo para este documento. Mesmo algunhas revistas, fanzines e

outro  tipo  de  publicacións  semellaban  quereren  fundir  nun  mesmo  crisol  “fanzine”  e

“medio alternativo” coma sinónimos. 

Cinguíndonos a unha definición lingüística, o dicionario da RAG define alternativo

entre varias acepcións como: “2. Que constitúe unha opción entre varias. 3. Que se aparta

do establecido ou da tendencia dominante”154.  No dicionario Xerais da Lingua Galega,

tamén entre outras acepcións, atopamos: “2. Que constitúe unha opción entre outras”155.

No  dicionario  da  RAG  vemos  que  a  acepción  terceira  di:  “que  se  aparta  do

establecido  ou da tendencia  dominante”.  É  como se quixese xa  indicar  o  camiño na

definición de “medio alternativo”, pero alternativo a que?

Se existe a “comunicación de masas” e se existen os “medios de comunicación de

masas”, é posible a existencia dun grupo de persoas dentro do público obxectivo (target)

deses  medios  de  comunicación  que  non  compartan  a  interpretación  da  realidade

obxectiva inmediata. A resposta podería ser a creación duns medios propios que deran

saída ás demandas dese sector do público non contento coas iniciativas comunicativas

establecidas156.  Isto traduciuse en sinalar calquera iniciativa mediática nacida fóra dos

grandes  conglomerados  informativos  (públicos  ou  privados)  como  alternativos,  como

oposición aos medios xa consolidados, ás políticas mediáticas establecidas así como as

implicacións que estas puideran ter157. 

154http://academia.gal/dicionario#searchNoun.do?nounTitle=alternativo 
155VV AA. Gran Diccionario Século 21 da Lingua Galega, Galaxia e  Edicións do Cumio, 2006 (p. 87)
156LEWIS,  PETER:  “La  comunicación  alternativa  se  refiere  a  estructuras  y  tradiciones  que  se  establecen  como

suplemento  de  la  tradición  principal  debido  a  que  esta  última  no  satisface  plenamente  las  necesidades  de
comunicación de ciertos grupos”. En Informe sobre la Comunicación en el Mundo; París, UNESCO, 1989 (pp. 197-
198),  dentro  de   Medios  de  comunicación  alternativos:  la  conexión  de  lo  mundial  con  lo  local;  Estudios  y
Documentos de Comunicación de Masas 107, Ediciones UNESCO, 1995 (p. 12)

157LEWIS,  PETER:  “Medios  alternativos  de  comunicación.  “¿Alternativos  a  qué?”  ,  es  la  pregunta  que  suscita
obviamente la expresión. La respuesta en general debe ser “de los medios tradicionales”, es decir los utilizados más
habitualmente en la zona, o los medios organizados del modo usual. Así pues, en una práctica alternativa hay un
intento implícito de suplantar los medios tradicionales. Según un estudio previo de la UNESCO sobre los medios
comunitarios urbanos, el papel de esos medios consiste en expandir los servicios de los medios de comunicación de
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Segundo as achegas de Atton,  a idea de medio alternativo como resposta aos

grandes medios vén xa mencionada entre pensadores marxistas, quen ven estes medios

como unha maneira de ofrecer unha visión radical, anticapitalista de ruptura cos medios

de producción, sumándolles propostas ideolóxicas tamén de ruptura e axitación.  Atton

lembra  a  visión  Gramsciana  de  contra-hexemonía  se  botasemos  un  ollo  a  todos  os

proxectos de medios “radicais” en calquera apartado da sociedade158. Mesmo a Escola de

Frankfurt con Theodor Adorno na cabeza, consideraba necesaria unha caste de prensa

alternativa fronte aos medios de comunicación, pois estes estaban tan absorvidos pola

industrial  cultural que non serían capaces de ofrecer unha oposición a esta última nin

poderían ser usados por forzas sociais contrarias á mesma (Atton, 2002; p. 8).

Outros pensadores como Enzesberger concluiu que unha posición emancipadora

da sociedade mediante o uso dos medios polo menos debería contar con: a) interacción

entre  os  creadores  deses  medios  e  o  público  receptor;  2)  a  producción  debera  ser

colectiva; 3) preocupación polas necesidades diarias da xente159. 

Como apuntabamos no capítulo anterior sobre a era Reagan-Thatcher e a visión

dos principios neoliberais de individualismo que propugnaban, os movementos nacidos á

marxe durante finais dos setenta e comezos dos oitenta (século XX) déronlle a volta a

esta visión creando respostas autoxestionadas. Ao longo do tempo estas iniciativas de

moi diferentes aspectos, con soportes moi diferentes (papel, audiovisual e nos últimos

decenios, dixital), semella que recolleron e consolidaron esa perspectiva de autoxestión,

sobre todo dentro dentro de colectivos pequenos cunha xestión horizontal no marco das

relacións  internas  e  tamén  nas  relacións  inter-colectivas.  Isto  último  significa  unha

participación  democrática  na  toma  de  decisións.  O  último  punto  tamén  é  aplicado  á

selección  de  contidos  por  parte  dos  e  das  participantes  na  redacción  de  revistas  e

masas, oponerse a los sistemas de los medios de comunicación de masas y a sus implicaciones, ofrecer alternativas a
esos sistemas y hacer cosas que los mismos sistemas no pueden hacer”. En Media for People in Cities: a Study of
Community Merdia in the Urban Context; UNESCO, París, 1984 (p. 1). En LEWIS, PETER; op.cit. (p. 12)

158ATTON, CHRIS:  “Alternative and radical  media hardly appear in the dominant theoretical  traditiosn of media
research.  This  is  surprising,  since  som theoretical  accounts  seeem to hbe  space  for  them.  The classic  Marxist
analysis of the media contains within it the seeds of such a space, in that alternative media may be considered  as
offering radical, anti-capitalist reltions of production often coupled to projects of ideological disturbance and ripture.
The Gramscian notion of counter-hegemony is discernible through a range o radical media projects (and not only in
the obvious places such as the working-class newspapers (ALLEN, PETER: “Socialist worker- Paper in a purpous
e” Media, Culture and Society n7 1985 (pp. 205-232) e SPARKS, COLLIN: “The working-class Press: Radical and
Revolutionary alternatives”;  Media, Culture and Society n7 1985 (pp. 133-146) and radical socialists publications
(DOWNING, JOHN:  Radical Media:  the Political  Experience of  Alternative Communication,  South end Press,
Boston, MA, 1984)). Attempts to theorize and develop conceptual frameworks for alternative and radical media
alone are even sparser”. En Alternative Media, SAGE Publicatios, 2002 (p. 7)

159ENZENSBERGER, HANS MAGNUS: “Constituents of a Theory of the Media”. En Raids and Reconstructions:
Essays on Politics, Crime and Culture, Pluto-Press, London, 1976 (pp. 289-339). En ATTON; op.cit. (p. 8)
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fanzines destes movementos160. 

No seu traballo Atton, en base ao traballo de Foucault (Power/Knowledge: Selected

Interviews  and  Other  Writings,  1972-1977;  edited  by  Colin  Gordon,  Harvester  Press,

Brigton,  1980,  (p.  81)161),  vería  nos  que  denominamos  medios  alternativos  unha

“insurreción de coñecementos subxugados” (tradución do doutorando de: “insurrection of

subjugated knowledges”). 

No  traballo  de  María  Rosa  Cal  (1987)  recóllese  unha  tipoloxía  dos  medios

alternativos dentro dun contexto de barrio. Esta tipoloxía feita polo profesor Carlos Aguirre

e  publicado  por  Vidal  Beneyto,  daríalle  ao  fanzine  unha  categoría  de  medio  de

información e formación, polo que estariamos diante dun medio162, aínda que non aclara

se alterntivo ou non. O que si deixa claro Cal é que a alternatividade: “depende de los

contextos y de la función que en ellos cumple el proceso comunicativo, más allá del tipo

de medio utilizado”. (Cal, 1987: 44). Con todo na mesma páxina da súa tese doutoral, a

doutora  Cal  baseándose  na  doutora  Mar  de  Fontcuberta,  quen  vería  os  medios

alternativos  como  novas  formas  organizadas  de  medios  segundo  tres  puntos  que

Fontcuberta considera clásicos:

1-  Usar  formas  dominantes  nos  medios  para  presentar  tipos  renovados  de  

comunicación.

2- Crear formas alternativas de medios

3- Promoven unha caste de “consumo crítico” dos medios masivos.163

160ATTON, CHRIS: “The range, number and diversity of aleternative media in all their forms (printed and electronic)
and  perspectives  (single-person  zines,  large-scale  working-class  newspapers,  radical  community  newspapers,
magazines of sexual politics, anarchists samizdats) suggest the theory of liberal pluralism pushed its limits. A model
of the media where “people using small-scale media prevail” need not be the producot of idealims or entail the
overthrow of large-scale media; we may find spaces in which small-scale media already prevai (I shall explore these
conceptually later). In a revized edition of McQuail (1987) we find a “democractic-participant” model (again based
on Enzensberger) that is founded on the use of communications media “for interaction and communication in small-
scale settings of community, interest group and subculture” that favour “horizontal patterns of interaction “where
participation and interaction are key concepts” (McQuail, 1992: 132)”. En ATTON, op.cit. (p. 8)

161ATTON, CHRIS; op.cit. (p.9)
162VIDAL BENEYTO, JOSÉ: 

- 1º grupo, finalidade: denuncia e reivindicación (pintada, cartaz, faixa, manifestación, pintura mural, 
chapa, autocolante...)

- 2º grupo, medios de información e formación: panfletos, boletíns, revistas de barrio, teatro popular, cinema
paralelo, video...

- 3º  grupo,  medios  de  participación e formación,  asembleas,  asociacións veciñais,  ateneos,  reunións de
colectivos...

- 4º grupo medios de encontro: festas populares, feiras...
En  Alternativas  populares  a  las  comunicaciones  de  masas;Publicación  Madrid  :  Centro  de  Investigaciones
Sociológicas, Madrid, 1979 (pp. 431-436) en ROSA MARÍA CAL: La prensa alternativa en la zona “no urbana” de
Galicia, 1975-1984; Tese doutoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 1987,
(p. 43)
163FONTCUBERTA,  MAR  DE;  GÓMEZ  MOMPART,  JOSÉ  LUIS:  Alternativas  en  comunicación.  Crítica  de

experiencias y teorías; Editorial Mitre, Barcelona, 1983 (p. 81 y ss.). Citado en CAL, MARÍA ROSA op.cit. (p. 44)
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María Rosa Cal conclúe tamén que a comunicación alternativa é un elemento que

está ligado aos procesos democráticos onde todas as persoas teñen dereito a obter e

ofrecer o que queiran (CAL: 1987; p. 45). Dito isto, a mesma doutora Cal ofrécenos unha

visión  cando  menos  desconcertante:  “Los  teóricos  de  los  medios  alternativos  de

comunicación  está  de acuerdo  en defender  que  si  son  alternativos  no  tienen porque

ajustarse a una teoría” (CAL: 1987; p. 47). Se non hai teorías que deban sustentar que é

ou non é alternativo, no mesmo texto atopamos unha relación de tres puntos que deberan

cumprir os medios así denominados. Esta relación de puntos son recollidos do traballo de

F. Pavelka que ao seu tempo aparece no traballo de Vidal-Beneyto (Vidal-Beneyto: 1979;

p. 33). Nestes tres puntos Pavelka ofrece o que serían bases para unha definición do

medio alternativo:

1- Proceso de comunicacinón que poña a énfase no intercambio de información, ás

veces limítase a zonas ailladas como as comunidades.

2- Importancia crecente no tocante a medios apropiados de comunicación popular.

3-  Diríxense explícita ou implicitamente contra algúns estratos do poder oficial  

establecido.

Ademais, Pavelka engade: “Por definición, os medios alternativos teñen que apoiar

a mellora da situación social dos febles” (Vidal-Beneyto: 1979, p. 33). Dentro da tese da

doutora Cal, atopamos a afirmación de Fontcuberta e Gómez Mompart de que a prensa

será: “más o menos alternativa en la medida en que se subvierta un orden moral, político,

social,  económico,  tecnológico,  cultural,  simbólico  e  ideológico”  (Fontcuberta-Gómez

Mompart: 1983: p. 10)164. 

Con todo o dito, a día de hoxe a definición de medio alternativo non callou, quere

isto dicir que “medio alternativo” aínda segue sendo un terreo cuns límites indefinidos ou

difusos cando menos. Bartel no seu libro pregunta: “Alternative to what?” (“Alternativo a

que cousa?”, tradución do doutorando), en referencia á xeneralidade do termo, sendo esta

idea “xeneralidade do termo” (“blanket term” no libro) a que propiamente o define, pois

para Bartel a “alternatividade” baséase na diferenza coas grandes marcas mediáticas ou

prensa xeralista  (mainstream).  Ao final,  ela  mesma considera que o termo alternativo

estaría ben aplicado ao fanzine, aínda que deixa a definición de “alternativo” sen aclarar, o

que para o doutorando confirma a non consolidación dunha definición sólida de “medio

164CAL MARTÍNEZ, ROSA MARÍA: Op.cit. (p. 51)
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alternativo”165. Nin o xa citado Atton é capaz de darlle “forma definitoria” ao conceito medio

alternativo. Pola contra, sinala que o termo alternativo foi o escollido despois de moito

tempo para definir  aqueles medios escritos ou multimedia, que trataban de antepor  á

información, as ideas e propostas para un cambio social (refírese Atton ao Reino Unido).

Isto, segundo Atton, debeuse á maior carga enfática do termo alternativo que por exemplo

“radical”, pois esta última tiña outras connotacións para o contexto británico e norirlandés.

Pola contra, o “alternativo” recollía todas aquelas publicacións referidas a novos estilos de

vida, pequenos medios e mesmo publicacións literarias, aínda que haxa expertos que

tenden a confundir os termos “radical” e “alternativo”166.

Por outra banda, Atton apunta outras visións sobre o que é “alternativo” como a

visión ofrecida por John Fiske, quen ve a diferenza fundamental entre medios xeralistas

(mainstream media) e medios alternativos (alternative media) no proceso de selección das

noticias  ou  feitos  noticiables,  sendo  os  medios  alternativos  aqueles  que  visibilizan

politizando a represión de feitos ou eventos” segundo o mesmo Fiske. Esa característica é

a que prevalece ata os nosos días167.  Nin siquera Atton confía moito na definición de

Fiske.  Como tampouco confía na proposta sistematizada en tres puntos pola publicación

Alternatives in Print, publicación especializada no tema de “prensa alternativa”. Os puntos

propostos eran:

165BARTEL, JULIE: “In essence, the blanket term “alternative press” is used to define small press, independent and
underground publishers who produce books, periodicals, film, music and zines, on the fringes of the mainstream
publishing industry. Alternative publishers press differ from mainstream publishers in many ways, perhaps most
notably in the subjects they cover and their critical appraisal of mainstream culture and the media they perpetues ir.
(…) By viewing and contemplating the dominant at arm´s lenght, so to speak, they are able to offer critiques and
analysis of mainstream culture that are unavailable and elsewhere; as well as provide insight into phenomena that
are out of ordinary”. En From A to Zine. Building a Winning Zine Collection in Your Library;  American Library
Association, USA, 2004 (p. 24)

166ATTON, CHRIS: “The apparent looseness in defining terms in this field has led some critics to argue that there can
be  no  meaningfull  definition  of  the  term  “alternative”  (ABEL,  RICHARD;  “An  alternative  press.  Why?”,
Publishing Research Quaterly,  12 (4),  Winter,  1996-97: 78-84).  Whilst  “radical” encourages a definition that  is
primarly concerned with (often revolutionary) social change (and “Radical” the same for a specific period of English
history),  “alternative” is  of more general  application. Custom and practive within alternative media of the past
decade appear to gabe settled on “alternative” as the preferred word. As a blanket term its strength lies in the fact
that  it  can encompass far more than radical,  or “social  change publishing”  can; it  can also include alternative
lifestyle  magazines,  an  extremely diverse  range  of  zine  publishing  and  the  small  presses  of  oetry and  fiction
publishers.  To deploy “alternative” as an analytical  term, however,  moght afford us little  more specificity than
saying “non-mainstream”. Some commentators appear to confuse the two terms”.  Op.cit. (pp. 9, 10)

167ATTON, CHRIS: “John Fiske (“Popularity and the Politics of Information” in Peter Dahlgren and Collin Sparks
(eds.)  Journalism and Popular Culture SAGE, London, 1992 (pp. 45-63) has pointed out differences between the
mainstream media and alternative media in their selection of news and in the way that selection is made, particulary
how the alternative media politicize the “repression of events” (though Fiske is severely sceptical of the relevance of
the alternative press to the quitidian concerns of ordinary people). This remains a continuing, defining charateristic
of how much alternative media view their approach to their content”. Op.cit. (p. 11)
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1. O editor  non  ten  que  ser  comercial,  mostrando  que  “unha  preocupación

polas ideas, non polo beneficio, é a motivación de publicar”.

2. O  suxeito  central  das  súas  publicacións  céntranse  “na  responsabilidade

social ou expresión creativa, ou  normalmente unha combinación das dúas”.

3. Para acabar,  abonda con que os editores se definan a si  mesmos como

alternativos. (os tres puntos tradución do doutorando). (Atton: 2002, p. 13)

O caso é que o mesmo autor declara que “non ser comercial” non é moi frecuente

no  mundo  editorial,  pero  non  di  como  demostrar  a  preocupación  polas  ideas.  Como

demostramos iso? Doutra banda a responsabilidade social e a expresión creativa poden ir

as máis das veces, por separado nas diferentes publicacións. Para finalizar, dicir que se é

alternativo non é garantía ningunha de selo (Atton: 2002, p. 13). Máis adiante, o autor cita

de novo a Abel (1997, p. 79), para declarar que os medios denominados alternativos non

acertaron  en  aclarar  cales  son  os  contidos  dun  medio  semellante,  no  liderado  dos

cambios sociais e na emancipación económica (Atton: 2002, p. 14). Por iso considera que

a presenza de contidos máis “radicais” dentro deste tipo de publicacións podería axudar

máis a ter unha definición clara do que é “medio alternativo”. 

Outras voces como a de Noam Chomsky apuntan o medio alternativo como aquel

medio controlado pola cidadanía en resposta ao medio controlado polo estado ou polas

corporacións (citado por Atton 2002; p.  17).  Nas mesmas páxinas atopamos que Dick

Hebdige (Subcultura. O sentido do estilo, Paidós, Barcelona, 2013) vería a prensa ou os

medios alternativos no cerne mesmo das posturas contra-hexemónicas de determinados

sectores sociais (Atton: 2002; p. 19). Mais, observando o actual panorama mediático e

social,  unhas  liñas  máis  abaixo  da  referencia  a  Hebdige,  Atton  apunta  a  Raymond

Williams,  quen ve  a  cultura  do alternativo  querendo convivir  coa cultura  hexemónica,

mentres  que  aquela  cultura  da  oposición  máis  radical  busca  eliminar  a  cultura

hexemónica168. 

A conclusión á que chegamos é que un medio alternativo non ten por que ser un

fanzine exclusivamente. Cinguíndonos ao que apuntaba liñas atrás a doutora María Rosa

Cal, a alternatividade depende do contexto, por tanto un medio alternativo dependerá dun

contexto onde a súa oferta mediática sexa diferente aos demais medios que o arrodean.

168MCGIGAN, JIM: “(Raymond) Williams made a vital distinction between alternative and oppositional practices.
Alternative culture seeks a place to coexist within the existing hegemony, whereas oppositional culture aims to
replace it. For instance, there is a world of difference between a minority “back-to-nature” cult and the ecology
movement´s global reach”. En Cultural Populism, Routledge, London, 1992 (p. 25). En ATTON, CHRIS; op.cit (p.
19)
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Un fanzine A pode cumprir con esta función. Non obstante, dentro do contexto onde se

move o fanzine A, pode haber outro fanzine B que non siga a mesma idea que A e xa

temos outro medio alternativo. 

O feito  de non ser  comercial  non é definitorio  de alternatividade.  Poden existir

medios  gratuítos  que  encaixarían  perfectamente  no  conxunto  da  prensa  xeralista.  O

exemplo  entre  o  fanzine  A  e  B  pode  ser  traspolado  á  prensa  xeralista  tamén.  A

alternatividade prodúcese entre dous medios xeralistas cando a liña editorial que segue

cada un deles difiren unha da outra. 

Por  tanto,  o  fanzine  pode  ser  un  medio  alternativo  dentro  dun  contexto

determinado,  pero pode perder o seu carácer alternativo cando a idea que o concebiu é

copiada unha e outra  vez por  varias publicacións semellantes.  A alternatividade é  un

elemento difuso que pode ser atribuido ou autoatribuido de maneira arbitraria por quen se

considere alternativo ou por quen considere alternativa unha postura, unha idea ou un

medio. 

5.3- Medio underground ou contracultural?

Outras das singularidades das persoas envolvidas na creación e distribución de

fanzines é a de sinalar o seu aspecto underground e/ou contracultural. Dito isto, ninguén

soubo dar unha resposta clara do que sería tanto underground ou contracultural (Anexo

II). Isto trouxo a obriga de buscar unha definición de cada un dos termos e ademais, de

realizar unha busca das orixes dos mesmos. 

Por  unha banda temos o termo “contracultura”  que nos apura  a pensar  nunha

cultural hexemónica ou amplamente aceptada. De aí nacería un sentimento de desilusión

ou desafección con esa cultura maioritaria e que empuxaría a determinados grupos a

crearen os seus medios de expresión fóra das vías e medios maioritariamente aceptados.

Sobre  o  termo  “contracultura”  ou  “contracultural”,  sobre  a  súa  definición,  as

posturas  son  variadas,  non  obstante,  durante  o  traballo  de  campo  na  recollida  de

entrevistas, Anxo Rabuñal, comisario da  Exposición O Lado da Sombra,  na Fundación

Luis Seoane di:

Iso é coma todo, hai palabras que vas acumulando, amontoando por riba das cousas

que pasan, e iso nin sequera é que as poñas ordenadamente, é que van amontoadas. O

que podes facer é etimoloxía das palabras, cal é a orixe, etc.  Entón underground é ese

carácter  subterráneo que se insire  na tradición  gótica  de sinalarse  da parte  escura,
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maldita,  unha insistencia nese tipo de valores e emblemas. O de contracultura é un

invento EE UU que son máis prácticos  e menos metafísicos que os europeos, entón o

concepto  de  contracultura  é  un  concepto  positivo,  que  pretendeu  tomar  as

universidades,  desenvolverse  nos  ámbitos  académicos  e  empresariais,  e  era  un

concepto solar, porque con el nace o hipismo, todo iso, sol e flores. Un concepto que ten

simbolicamente a nivel de valores un contexto totalmente distinto. Os dous son palabras

que  se  poden  usar  para  designar  unha  serie  de  cousas  que  formaron  parte  da

contestación sen ser unha contestación política se seren partidarias, é dicir, foron formas

de cultura combativa pero non no contexto habitual do combate.

Mijail Bajtin ao estudar a cultura “popular” e a cultura “elitista” na Idade Media e no

Renacemento,  apuntou  as  características  do  que  consideraba  era  a  “cultura  popular”

naqueles  tempos.  Para  Batjin  a  cultura  popular  era  un  conxunto  de  manifestacións

artísticas e folklóricas nacidas dun sistema de crenzas, valores e tradicións dun pobo

(pobo como conxunto de individuos). Esta cultura popular nacería, segundo Bajtin, como

unha resposta ao fenómeno das culturas oficiais ou elitistas que respondían aos gustos

das clases dominantes.  Temos entón unha primeira resposta  ao que considerariamos

modelo  hexemónico169:  Unha  cultura  enraizada  dentro  das  clases  máis  baixas  da

sociedade (campesiñado, mariñeiría, pequena burguesía e artesáns).

Actualmente  o  conceito  “cultura  popular”  acabou  adoptando  para  a  maioría  un

sentido de “cultura urbana”, mentres que as “manifestacións” nomeadas por Bajtin, son

consideradas  como  “tradicionais”,  ligadas  a  un  sistema  de  valores  en  motios  casos

superado polo menos nas sociedades máis avanzadas industrialmente170, aínda que con

169 BAJTIN, MIJAIL: “Las múltiples manifestaciones de esta cultura pueden subdividirse en tres grandes categorías:
1- Formas y rituales del espectáculo (festejos carnavalescos, obras cómicas representadas en las plazas públicas,
etc.)
2- Obras cómicas verbales (incluso las parodias) de diversa naturaleza: orales y escritas, en latín o en lengua vulgar
3-  Diversas formas y tipos de vocabulario familiar y grosero (insultos, juramentos, lemas populares, etc.).
Estas tres categorías, que reflejan en su heterogeneidad un mismo aspecto cómico del mundo, están estrechamente
interrelacionadas y se combinan entre sí”. En  La cultura popular; en la Edad Media y en el Renacimiento; Alianza,
Madrid, 1987 (p. 10)

170BARBU, ZEV: “Difícilmente puede negarse que la cultura campesina y la primitiva son dos variedades más o
menos distintas de la cultura tradicional. ¿Pueden, por lo tanto, describirse igualmente como culturas populares o
variedades  de  la  misma?  Aunque  la  respuesta  es  positiva,  en  general,  no  es  única  ni  sencilla.  En  un  sentido
estrictamente sociológico, una cultura rural o primitiva no sólo es popular, sino también universal o comunal; esto
es, la comparten todos los integrantes de la comunidad. (…) Parecería implicar que la existencia de la llamada
cultura popular requiere una diferenciación intracultural, y naturalmente intrasocial, entre una cultura “alta” y una
“baja”, entre una de la mayoría (de masas) y una de la minoría (elitista) fenómeno que difícilmente se ve en una
cultura rural o primitiva” (pp. 70, 71)
“(...) una polarización entre una fuerte orientación hacia lo concreto y particular, por un lado, y una no menos fuerte
orientación hacia lo general y universal, por el otro, el primer tema tiene un carácter predominantemente social; y si
se toma como ejemplo la literatura popular, consiste de una notable preocupación por la vida cotidiana de un modo
didáctico  y  descriptivo,  una  percepción,  y  un  reflejo  ligado  al  sentimiento  de  una  situación  social  dada,  que
comprende  a  gente  común,  normalmente  de  clase  baja,  como  en  el  drama  popular  del  siglo  XVIII,  o  en  el
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anterioridade fosen vistos con superioridade por  parte de quen pensaban estaren por

encima das clases populares, e por tanto, eran consumidores dunha creación cultural

para eles superior. Isto nun principio,  pois logo pasado o tempo, tanto a “alta” cultura

como a  “baixa”  cultura  chegaron  confluíron  en  moitas  ocasións  para  xustificaren,  por

exemplo,  un feito nacional.  A música de Wagner coas súas chamadas aos referentes

mitolóxicos xermánicos  e a busca dos mesmos nas raíces culturais alemanas 171. Pero

coa chegada da industrialización, da necesidade de encher con man de obra as factorías

e  naves  industriais,  comezou  a  concedérselle  valor  mercantil  a  unha  serie  de

coñecementos para viralos en mercadoría172, como di Birnbaum e quen sentencia unhas

páxinas  máis  adiante:  “La  cultura  industrial  descansa  sobre  la  industrialización  de  la

cultural.  Un  sistema  de  símbolos,  de  conciencia,  de  sensibilidad,  de  significados

preconscientes  e  inconscientes,  ha  sido  asimilado a  los  imperativos  de la  producción

mecánica, la organización de mercado y el poder burocrático” (BIRNBAUM: 1970, p. 113).

As institucións que controlaban ou apoiaban a cultura burguesa pre-industrial eran

urbanas,  vivían  dentro  das  cidades  onde  se  concentraron  os  poderes  políticos,  o  do

estado absoluto e posteriormente o dos estados liberais, monárquicos e/ou republicanos.

Desde esas cidades preindustriais  irradiaban as novas convencións sociais  dentro da

linguaxe simbólica. Co tempo, a rivalidade entre aristocracia e burguesía deu paso ao

dominio da segunda e canda este acontecemento a fusión entre os dous estamentos

sociais nalgúns casos, noutros a case erradicación da nobreza pero finalmente os modos

da nova elite burguesa foron os que imperaron, como afirma Birnbaum173.

melodrama del XIX”. En BARBU, ZEV, “La cultura popular: un enfoque sociológico” en  Examen a la cultura
popular, BIGSBY, C.W.E., Fondo de Cultura Económica, México, 1982 (pp. 72, 73)

171BIRNBAUM, NORMAN: “La definición occidental tradicional de cultura ha sido un a definición unificada, que fue
elaborada antes de que las actuales distinciones en cultura superior y cultura de masas cobraran relevancia.  Existían
distinciones, y distinciones profundas, entre la cultura superior (accesible a la élite) y la cultura popular (accesible a
todos). Estas distinciones eran importantes, por supuesto, pero lo era en igual medida el  hecho de que tanto la
cultura superior como la popular exhibían continuidad con un pasado nacional, que ambas compartían elementos
comunes (originalmente religiosos), y que esta comunidad cultural posibilitó un a gran comunicación entre quienes
pertenecían a estratos diferentes de la nación. En realidad, las divisiones sociales de las naciones europeas solían
interpretarse – en la teoría social cristiana no menos que en las demás – como divisiones culturales: tanto el ejercicio
del poder como el ejercicio de una técnica o de un pensamiento superior se legitimaban en tanto contribuían a una
empresa  común.  Por  consiguiente,  la  transmisión  formal  y  consciente  de  la  cultura  superior  a  través  de  las
generaciones no se oponía a la transmisión relativamente espontánea de la cultura popular. Un contenido histórico
concreto las unía”. En La crisis de la sociedad industrial, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1970 (p. 108)

172BIRNBAUM, NORMAN: “Quienes poseían una parte de cultura superior no podía dejar de advertir que era solo
una parte, únicamente utilizable como fragmento de una función total cada vez más compleja. El dominio sobre la
naturaleza  y  la  sociedad,  que  antes  era  signo  de  una  burguesía  confiada  en  sí  misma,  se  convirtió  en  la
instrumentalización del conocimiento a medida que desaparecía la burguesía, para ser reemplazado gradualmente
por los precursores de nuestra propia intelectualidad técnica y élites técnicas”. Op.cit. (p.113)

173BIRNBAUM, NORMAN: “La nueva cultura superior urbana incorporó las nuevas dimensiones de la experiencia
social  en  si  lenguaje  simbólico.  Los  procesos  de  producción  e  intercambio  en  los  mercados  nacionales  e
internacionales, la nueva importancia política y social de quienes dirigían dichos procesos, se expresaron en un
nuevo conjunto de convenciones sociales y en una nueva metafísica. A medida que la  burguesía rivalizaba con los
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A acumulación de man de obra procedente do campo e doutros lugares para as

industrias  urbanas  orixinou  o  nacemento  dunha  clase  traballadora  que,  co  pasar  do

tempo,  foi  derivando  nunha  clase  media  relativamente  numerosa.  Esta  clase  media,

perceptora  de  salarios  e  con  tempo  libre  logo  da  xornada  laboral,  era  un  mercado

potencial  para  o  consumo  de  novos  produtos  culturais,  desta  volta  denominados

masivos174. 

Este produtos aparecidos na era industrial e post-industrial (cinema, video, música

rock´n´roll, estilos de roupa que logo “pasan de moda”, etc) foron criticados como unha

maneira de desvirtuar e destrución do que ata daquela era considerado “modélico”,  a

seguir  pola maioría.  Para pensadores como o mesmo Brinbaum a cultura nacida nas

áreas  urbanas  da  industrialización  mesmo  reprime  enerxías  que  poderían  ser

empregadas noutras accións175. Outros teóricos como Marcuse, apuntaron a desaparición

dos límites entre alta cultura e baixa cultura, todo para desapareceren e renaceren nunha

nova cultura de consumo masivo176. Este novo xeito de consumo está alimentado grazas

aristócratas por el dominio del  estado absolutista,  el conflicto engendraba un nuevo estilo de vida y una nueva
imagen del mundo, en la cual  estaban representados los modos específicamente burgueses de dominio sobre la
naturaleza y la sociedad”. Op.cit (pp. 118, 119)

174 BIGSBY, C.W.E.: “(...) fueron los cambios económicos los que ocasionaron un incremento de la clase media, y la
difusión del alfabetismo la que creó el auténtico público masivo que era una precondición necesaria para la cultura
popular postindustrial. Aunque hay un considerable desacuerdo en cuanto a la fecha en que tuvo lugar este cambio, pues
Raymond Williams prefiere el año 1740, y otros, la parte media del siglo XIX, todos están de acuerdo en identificar la
público como el factor decisivo, tanto por su tamaño como por su composición. La sola existencia de eses público
posibilita el surgimiento del escritor profesional. En este aspecto la literatura popular de los siglos XVIII y XIX apenas
anunciaba los medios masivos de comunicación del siglo XX, cuya capacidad para lucrar avivó la capacidad para
reflejar y modelar los caprichos y deseos de un público aparentemente inviable. Los medios masivos se convirtieron en
de  esta  manera  en  un  elemento  esencial  de  la  cultura  popular.  Morris  Janowitz  ha  dado  la  siguiente  definición
descriptiva de las comunicaciones masivas: “ las comunicaciones masivas abarcan las instituciones y técnicas pro medio
de las cuales algunos grupos sociales especializados utilizan invenciones tecnológicas (prensa, radio, filmes tec.) para
difundir contenidos simbólicos entre grandes públicos,  heterogéneos, ampliamente dispersos.  En otras palabras,  las
comunicaciones masivas desempeñan funciones esenciales en una sociedad que utiliza la tecnología compleja para
controlar  el  medio.  Dentro de estas  funciones están la  transmisión del  legado de  una  sociedad,  de generación en
generación, la recopilación de información para observación del medio y la correlación de los diversos estratos de la
sociedad en respuesta a los cambios del medio”. (en Janowitz, Morris, “The study of mass communication”, en Sills.
David L. (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences III (1964) p. 41)”. En Examen de la cultura popular,
Fondo de Cultura Económica, México, 1982 (pp. 35, 36)
175BIRNBAUM, NORMAN: “La organización de la cultura industrial  ha ejercido un efecto deformante sobre las

funciones humanas primordiales. La organización de la cultura industrial en su aparato actual no solo niega a los
hombres la posibilidad de comprender el conjunto, no hablemos ya de utilizarlo o dominarlo. También reprime sus
energías,  les  niega  satisfacciones  instintivas,  bloquea  su  imaginación.  En pocas  palabras,  crea  las  condiciones
psicológicas que hacen que parezca imposible una  nueva humanización de la cultura, ya que da apariencia de utopía
a la trascendencia concreta del presente”. Op.cit. (p. 157)

176 MARCUSE, HERBERT: “El nuevo aspecto actual es la disminución del antagonismo entre la cultura y la realidad
social, mediante la extinción   de los elementos de oposición, ajenos y trascendentes de la alta cultura, por medio de los
cuales constituía otra dimensión de la realidad. Esta liquidación de la cultura bidimensional no tiene lugar a través de la
negación y el rechazo de los “valores culturales”, sino a través de su incorporación total al orden establecido, mediante
su  reproducción  y  distribución  en  una  escala  masiva”.  En  El  hombre  unidimensional,  Ariel,  Barcelona,  2005
(reimpresión) (p. 87)
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á mediación dos “mass-media” e o uso constante da publicidade177. 

A cultura entón aparece como un elemento integrado na industria de manufactura,

como elemento de fruición, como elemento que perdeu as súas características primeiras

para xuntar os elementos máis atractivos da alta cultura e da baixa cultura. O resultado

constitúe unha industria de bens culturais ou “industrial cultural” , como a definía Theodor

W. Adorno178, eliminando o termo “cultura de masas” empregado por outros autores como

Umberto Eco.

Así, aparece unha cultura de consumo masivo destinada a ser unha peza máis do

desenvolvemento social na era industrial e post-industrial. Esta cultura, tal como declaran

Adorno,  Marcuse  e  Brinbaum,  recolle  “pezas”  de  diferentes  artes  para  crear  un

“frankenstein” cultural. Un elemento de consumo rápido, destinado á fruición, ao acougo

das pulsións reprimidas durante as xornadas laborais para despois volver ao día a día.

Esta nova “cultura popular” urbana e industrial é un monstro, un “frankenstein” que vive do

efémero das modas, da alienación e das ordes dadas polas elites que o crean e definen, é

vista como un elemento destructor das ideas e da independencia das persoas179. 

177MARCUSE, HERBERT: “Este tipo de bienestar, el de la superestructura productiva que descansa sobre la base
desgraciada  de  la  sociedad,  impregna  a  los  “mass-media”  que  constituyen  la  mediación  entre  los  amos  y  sus
servidores.  Sus  agentes  de  publicidad  configuran  el  mundo  de  la  comunicación  en  el  que  la  conducta
“unidimensional”  se  expresa.  El  lenguaje  creado por ellos  aboga por  la  indetificación  y la  unificación,  por  la
promoción  sistemática  del  pensamiento  y  la  acción  positiva,  por  el  ataque  concertado  contra  las  tradicionales
nociones trascendentes. Dentro de las formas dominantes del lenguaje, se advierte el contraste entre las formas de
pensamiento “bidimensionales”, dialécticas, y la conducta tecnológica o los “hábitos de pensamiento” sociales. (…)
Los conceptos de autonomía, descubrimiento,  demostración y crítica dan paso a los de designación, aserción e
imitación. Elementos mágicos, autoritarios, y rituales cubren el idioma. El lenguaje es despojado de las mediaciones
que forman las etapas del proceso de conocimiento y de evaluación cognoscitiva”. Op.cit.  (p. 115)

178ADORNO, THEODOR W.: “Substituímos ese termo (Massenkultur) por “Kulturindustrie” (industria cultural) para
eliminarmos de antemán a interpretación de que se tratase dalgún tipo de cultura que xorde espotanemaente das
propias masas, da forma actual de arte popular. (…) A “Kulturindustrie” é a integración dos consumidores dirixida
desde arriba. Tamén leva a cabo certa unión forzada dos ámbitos da arte nobre e da arte popular, separados durante
milenios. Ambos e dous saen perdendo, pois a arte nobre perde a seriedade antepondo a procura de efectos; e a arte
popular, agora domada pola civilización, é privada da súa oposición recalcitrante, que lle era propia menters non
había control total por parte da sociedade”. Sen dúbida ningunha, a industria da cultura especula co consicente e
mailo inconsciente das masas ás que se dirixe e as tales masas son para ella algo secundario, calculado; só unha peza
máis da grande maquinaria”. En “Resumo sobre a industria cultural”,  A Trabe de Ouro, nº  34 (abril-xuño, 1998),
traducción de Natacha París Bértoa e revisión de Carme Díaz (pp. 207, 208)

179   BIGSBY, C.W.E.:  “La dificultad de estudiar la cultura popular (para diferenciarla de la cultura folclórica o
campesina) estriba en que tiende a relacionarse, tanto por parte de sus abogados como por la de sus detractores, con las
fuerzas sociales que fueron esenciales para crearla; esto es, la urbanización y la industrialización. Y como la sociedad
tecnocrática no sólo ha creado el mercado de la cultura popular, sino también su forma, sus técnicas y sus temas, se
confunde a menudo la reacción contra la tecnología con el rechazo a sus manifestaciones. Como se supone que el arte y
la tecnología están en campos opuestos, la cultura popular, hija de la tecnología, se ha visto frecuentemente como
símbolo de un nuevo embrutecimiento.  Para los convencidos de la importancia vital de la cultura tradicional, a la
cultura popular – por analogía – se le asigna un poder igual a aquella, aunque opuesto. Se convierte en la prueba de un
desplome de los valores y, por extensión casual, en caída del tal colapso. (...)

Este concepto de la cultura popular como forma de barbarie se deriva parcialmente de la percepción cambiante
de la historia humana. El sistema hegeliano pudo considerar todo como parte esencial de un plan más vasto, pero el
compromiso con la idea de progreso empezó a derrumbarse precisamente cuando la situación parecía favorecer una
incipiente cultura popular. La urbanización y la industrialización fueron, tanto la prueba, como (en parte) la causa de un
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Xa  nos  anos  trinta  do  século  XX  e  como  apunta  Umberto  Eco  no  seu  libro

Apocalípticos e Integrados,  o pensador radical estadounidense Dwight McDonald quen

diferenciou tres niveis intelectuais: high (alto), middle (medio) e low brow (moi baixo). Máis

adiante,  McDonadl  cambia  as  denominacións  deixando  en  masscult  o  que  outros

denominan mass culture  (masscult podería traducirse por culto de masas ou culto das

masas) e onde estarían encadrados fenómenos como o cómic, rock´n´roll e o que chaman

os peores filmes. Noutra banda, McDonald descobre unha midcult que representa un nivel

cultural medio burgués, un artificio para el, que pretende ser unha cultura actualizada pero

realmente  é  unha  parodia  ou  depauperación  da  arte  posta  en  venda  con  finalidades

comerciais. McDonald inclúe neste apartado obras como O vello e o mar de Hemingway. 

O pensamento de McDonald non quere acusar ao masscult a difusión de material

que se puidera ver de calidade ínfima, senón que acusa ao  midcult  de comerciar coa

banalización dos produtos da vangarda transformándoos en mercadoría180. Houbo iso si,

un intento, polo menos na teoría, de querer elevar ao masscult a posicións máis elevadas,

eliminando  a  posición  “clasista”  dunha  visión  renacentista  da  cultura  que  xa  morrera

séculos atrás181.  Tempo máis adiante o propio McDonald concluiu que a fenda entre o

masscult e o resto de niveis descritos por el era irreversible182. 

A orixe  do mal,  ou  a  culpabilidade da expansión desta  denominada cultura  de

masas, Kultureindustrie, masscult ou cultura de grande consumo, estaría para moitos na

súa  presenza  nos  mass-media,  ou  medios  de  comunicación  masivos.  Como

intermediarios masivos, chegan a un público caraterizado pola súa heteroxeneidade tanto

lingüística,  cultural  e  étnica,  elementos  que  estarían  en  perigo  debido  á  mensaxe

homoxénea que transmiten estes media. Debido a esa mesma heteroxeneidade, o público

cambio de opinión, que vio reducida la autonomía humana, y la escala de la existencia hundida en la anarquía y en la
disolución, en vez de ascender hacia una inamovible y determinante divinidad. La generación de Matthew Arnold fue,
en muchos aspectos, una generación de transición. Él captó los signos que parecían indicar un derrumbe inminente, pero
todavía pudo aprovechar confiadamente los valores que non habían sucumbido a la ironía,que se convirtió en el tono
dominante del siglo XX. La obra de Arnold establece esencialmente los términos del debate en torno a la cultura que
han prevalecido hasta nuestros días, y que tienden a colocar al estudioso de la cultura popular en la posición de aparecer
oponerse tanto a la fuerza de la estética como a la de la ética, o a lo que Arnold prefiere llamar “dulzura y luz”. Op.cit.
(p. 11, 12)
180ECO, UMBERTO; Apocalíticos e Integrados; Lumen, Barcelona, 1993 (pp. 54, 55)
181ECO,  UMBERTO:  “Pero  ante  ciertas  tomas  de  posición  nace  las  sospecha  de  que  el   crítico  se  refiere

constantemente a un modelo humano que, aunque él no lo sepa, es clasista: es el  modelo del gentilhombre del
Renacimiento, culto y meditabundo, a quien una determinada condición económica le permite cultivar con amorosa
atención las propias experiencias interiores, le preserva de fáciles conmixtiones utilitarias y le garantiza celosamente
una absoluta originalidad. El hombre de una civilización de masas, empero, no es ya este hombre”. En Apocalípticos
e Integrados, Lumen, Barcelona, 1993, (p. 55)

182ECO, UMBERTO: “(...) en sus últimos escritos (McDonald) confiesa que si bien en tiempos creyó en la posibilidad
de la primera solución (elevar las masas a la cultura “superior”), ahora cree que la empres es imposible, y que la
fractura  (…)  entre  ambas  culturas  es  definitiva,  irreversible,  irremediable  (citado  de  DWIGHT MCDONALD:
Against the American Grain; Random House, New York, 1962 (p. 42)”. Op.cit. (pp. 53. 54)
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non ten conciencia de ser  “público”,  de  ser  un  grupo social  caracterizado e atura  as

propostas enviadas sen saber moi  ben cal  é a natureza das mesmas. Os media non

renovan as sensibilidades, preservan gustos existentes sen propoñer unha renovación,

doutra banda, tamén crean emocións explosivas ou vivas e non mediatas. O que ofrece é

algo condensado, non é elaborado; resumen en trazos máis destacados todo canto forma

a súa mensaxe. Crean pasividade e acriticismo, informan sobre todo do presente, cousa

que  oculta  en  boa  medida  a  memoria  histórica.  Moitos  deles  canalizan  produtos

mediáticos ideados para o entretemento e para encher o tempo libre. Impoñen símbolos e

mitos recoñecibles en moitos lugares do mundo. Traballan opinións comúns reafirmando o

que  xa  pensamos  e  ademais  desenvolven  o  conformismo  presentándose  como  un

elemento  de  educación  paternalista  para  producir  modelos  humanos  “heterodirixidos”.

Como apunta Eco: “Llevando más afondo el examen, aparece una típica “superestructura

de un régimen capitalista”, empleada con fines de control y de planificación coaccionadora

de las conciencias”183.

Na  defensa  da  cultura  de  masas,  Eco  apunta  que  non  é  típica  dun  réxime

capitalista, senón que pode nacer en calquera sociedade de carácter industrial, pois se se

desexa comunicar unha mensaxe pasando por riba dos niveis culturais, é necesario o uso

de  medios  masivos  de  comunicación  (en  democracias,  en  réximes  totalitarios  e/ou

autoritario). A cultura de masas non substituíu a suposta cultura superior, o que fixo foi

achegar á cultura unhas masas enormes de consumidores e consumidoras do presente

en detrimento da memoria histórica. Os medios acumulan información, dita información

ben  di-seccionada  pode  ofrecernos  datos  válidos  para  a  formación  das   persoas.  O

entretemento  ten  o  mesmo  valor  que  as  loitas  nos  circos  romanos,  pero  agora  sen

sangue. A homoxeinización en certo sentido pode eliminar prexuízos mesmo de casta

nalgunhas sociedades e o consumo masivo de produtos audiovisuais grazas aos mass-

media puidera saturar a recepción e comprensión de elementos informativos e formativos,

pero pola contra temos un aumento da sensibilización do público recepetor diante dalgúns

acontecementos externos ou alleos (fóra do seu círculo máis inmediato)184.

Resumindo  o  escrito  ata  o  de  agora,  a  “cultura  popular”  actual  sería  unha

amálgama de factores nacidos dentro da cultura tradicional dun lugar, que confluíron nas

cidades  durante  a  época  industrial.  A estes  factores  uníronselles  aqueles  que  foron

nacendo da vida diaria nestas cidades e que logo se transformaron en moitas ocasións,

183ECO, UMBERTO: Op.cit. (pp. 56-59)
184ECO, UMBERTO: Op.cit. (pp. 59-65)
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en  elementos  de  consumo  que  foron  creando  significantes  e  significados  específicos

dentro dos espazos urbanos. Estes significantes e significados chegaron á posición de

símbolos  e transcenderon fronteiras e niveis  sociais  para configuraren unha caste  de

linguaxe universal  recoñecible arredor do mundo (a pulsión do rock´n´roll,  do punk,  o

significado  de  distintos  símbolos  ou  a  mensaxe  que  queren  transmitir,  caso  da  A

anarquista, son recoñecibles arredor do mundo, como o logo da Coca-Cola).

Esta cultura popular, moitas veces mediatizada para ter dela un beneficio dentro

dun contexto capitalista  ou dentro dun sistema totalitario e/ou autoritario para tirar  da

uniformización e alienación da xente, foi o albo de diversas posturas contrarias. Como?

Tentando  buscar  os  puntos  febles  ou  criticables  da  mesma  para  ofrecer  alternativas

nalgúns casos, ou simplemente buscar o illamento dalgúns individuos ou colectivos do

resto da sociedade. Houbo momentos ao longo da historia nos que algúns individuos

discreparon da maioría,  alienada o non,  e tentaron fuxir  do pensamento “imposto” ou

“mediatizado”  para  iren  por  outro  camiño.  Nacían  así  momentos  máis  ou  menos

alongados no tempo, movementos máis ou menos fortes que tentaban unha viraxe dentro

do establecido para iniciar un novo período acorde coas súas crenzas ou ideas. Nacían

así as contraculturas ou movementos contraculturais, que non son exclusivos da época

industrial  e post-industrial,  senón que xa houbera movementos semellantes en épocas

pretéritas185. 

A contracultura nace pois cando individuos dunha sociedade non están de acordo

coa  escala  de  valores  en  principio  amplamente  aceptada  no  contexto  social  que  os

arrodea. Isto é debido á convivencia no seo da sociedade post-industrial de polo menos

tres xeracións: avós, pais e netos. Cada estrato tenta, dunha maneira ou doutra, impor ou

cando menos  lexitimar  uns  valores  determinados  que outro  estrato  non considera  xa

acaído.  Temos  entón  un  conflito  de  valores  e  por  tanto  social  en  marcha 186.  Roszak

apuntaba as orixes da contracultura na loita entre a mocidade e unha sociedade moi

tecnocrática,  unha sociedade que parecía desatender os valores máis “humanos” das

185GOFFMAN, KEN: “La contracultura florece donde quiera y cuando quiera que unos cuantos miembros de una
sociedad eligen estilos  de vida,  expresiones artísticas  y modos de pensar  y  ser  que abrazan con entusiasmo el
antiguo axioma de que la única constante verdadera es el cambio en sí mismo. El signo de la contracultura no es una
forma o una estructura social específica, sino más bien el desvanecimiento de formas y estructuras, la deslumbrante
velocidad con que aparecen, mutan y se metamorfosean unas en otras y desaparecen”. Texto Timothy Leary no
prólogo de La contracultura a través de los tiempos. De Abraham al acid-house; Anagrama, Barcelona, 2005 (p. 9) 

186ROSZAK, THEODOR: “Entendemos por tal (a contracultura) una cultura tan radicalmente desafiliada o desafecta a
los principios y valores fundamentales de nuestra sociedad, que a muchos no les parece siquiera una cultura, sino
que va adquiriendo la alarmante apariencia de una invasión bárbara”.  En  El nacimiento de una contracultura;
Editorial Kairós, Barcelona, 1970  (p. 57)
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persoas e ofrecía pola contra unha visión deshumanizada187. 

Roszak no seu libro (teñamos en conta o contexto no que foi escrito, EE UU nos

anos sesenta) destacaba a necesidade de emancipación por parte da xente máis nova do

sistema  (tecnocracia)  que  absorbía  toda  creación  da  cultura  popular  industrial  para

transformalo en mercadoría ou elementos alienadores. 

A emancipación da xente nova, ou non tan nova, na procura das novas vías de

expresión quizais explique o feito de que a “contracultura” sexa un fenómeno anárquico

no sentido de carecer dun epicentro que irradie unha única visión en todas as direccións,

mesmo se afirma que a contracultura verdadeira carece de pretensións políticas. Quen,

en nome da contracultura, fai política esquece o feito de que ela naceu para remarcar a

individualidade, a libertade individual188. E esta libertade individual tamén precisa das súas

canles de comunicación para chegar o máis lonxe posible como ben di Goffmann. Con

todo, ao falarmos de individualidade, Goffmann deixa claro dentro das características do

que  sería  un  movemento  contracultural,  que  se  ben  o  individualismo  é  parte  da

contracultura, non o é cando dito individualismo busca a opresión dos outros individuos189.

187ROSZAK, THEODORE: “Por tecnocracia entiendo esa forma social en la cual una sociedad industrial alcana la
cumbre  de  su integración  organizativa.  Es el  ideal   que  los  hombres  suelen  tener  en  mente ciando hablan  de
modernizar,  poner al día, racionalizar o planificar. Para superar los desajustes y fisuras anacrónicos de la sociedad
industrial, la tecnocracia opera  a partir de imperativos incuestionables, tales como la necesidad de más eficacia,
seguridad  social,  coordinación  en  gran  escala  de  hombres  y  recursos,  crecientes  niveles  de  abundancia  y
manifestaciones del poder colectivo humano cada vez más formidables. La meticulosa sistematización que Adam
Smith celebrara en su conocida fábrica de alfileres se extiende ahora a todas las áreas de la vida, dándonos una
organización humana comparable a la precisión de nuestra organización mecánica material. Llegamos así a la era de
la  ingeniería  socia  en  la  que  el  talento  empresarial  ensancha su  campo de  operaciones  para  orquestar  todo el
contexto humano que rodea al complejo industrial, la política, la educación, el ocio, las diversiones, la cultura en su
conjunto, los impulsos inconscientes e, incluso, como veremos, la protesta contra la tecnocracia misma, todo se
convierte en objeto de examen puramente técnico y de manipulación puramente técnica. Se trata de crear un nuevo
organismo social cuya salud dependa de su capacidad para mantener latiendo su corazón tecnológico”.  Op.cit.  (pp.
19, 20)

188GOFFMAN, KEN: “(…) rechazamos la definición de contracultura como simplemente cualquier estilo de vida que
difiera de la cultura dominante. Está claro que la definición de contracultura está a disposición de cualquiera, pero
defendemos que, fueran cuales fueran sus diferencias, había una única intención común que motivaba a casi todos
los que se definían a sí mismos en términos contraculturales hasta los últimos años. Todos eran autoritarios o no-
autoritarios.  Nuestra definición afirma que la esencia de la contracultura como fenómeno histórico perenne viene
caracterizada por la afirmación del poder del individuo para crear su propia vida más que para aceptar los dictados
de las convenciones y autoridades sociales que le rodean, ya sean generales o subculturales. También afirmamos que
la libertad de comunicación es una característica esencial de la contracultura, puesto que en el contacto afirmativo
reside la llave para liberar con fuerza creadora de cada individuo”.  Op.cit. (p. 60) 

189GOFFMAN, KEN: “Las características básicas de la contracultura adoptan tres formas:
- Las  contraculturas  conceden  la  primacía  a  la  individualidad  por  encima  de  las  convenciones  sociales  y  las

restricciones gubernamentales
- Las contraculturas desafían al autoritarismo tanto en sus formas obvias como en las sutiles.
- Las contraculturas están a favor del cambio individual y social.
Para la contracultura la individualidad es fundamental. En cierto sentido, podríamos muy bien haber llamado a este
libro “Historia  de los librepensadores y el  pensamiento libre”.  Otorgar  la  primacía a  la  individualidad implica el
cultivo, promoción y defensa de la expresión propia del individuo, no sólo en términos de “libertad de expresión” sino
respecto  de  las  creencias,  el  aspecto  personal,  la  sexualidad  y  todos  los  demás  aspectos  de  la  vida.  El  espíritu
contracultural solo rechaza las expresiones de la individualidad que opriman claramente a otros”. Op.cit. (p. 62)
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Pero  a  liberación  persoal  ou  individual  como  un  dos  trazos  básicos  da

contracultura,  non  impide  a  busca  tamén da  liberdade  social,  a  liberación  de  toda  a

sociedade (se así fose posible) de aqueles poderes (a tecnocracia de Roszak) que atan

ás persoas a determinados procesos políticos, sociais, culturais ou relixiosos. Isto tamén

se traduce na creación dos movementos contraculturais, pois non poden, se en efecto son

contraculturais, impoñer os seus puntos de vista. Deben deixar libremente aos individuos

expresárense, senón, non falamos de movemento contracultural190. 

Por  tanto,  teriamos  que  a  contracultura  sería  unha  manifestación  social

encamiñada  a  desafiar  certos  comportamentos,  ideas  e  convencións  sociais  que

conformarían  a  “cultura”  aceptada  pola  maioría  e  que  algunhas  persoas  consideran

afastadas da realidade ou opresivas. Entón intentan unha busca de novas vías tanto de

expresión persoal como colectiva con novas formas de creación, novas convencións de

comportamento e mesmo de convivencia social. 

De maneira paralela á contracultura, e moitas veces chegando a confundírense,

nace o “underground”. O termo inglés (subterráneo en galego) designa a todos aqueles

movementos  e  tendencias  que  tiveron  o  seu  decorrer  por  debaixo  das  grandes

manifestacións  de  pensamento  dentro  da  chamada  Historia  Occidental.  Aínda  que

paralelo  á  contracultura,  estudosos  como  Luís  Racionero  consideran  que  son  dúas

dimensións diferentes191. Por unha banda, a contracultura é simplemente un peso nunha

balanza para equilibrar o peso da cultura dominante, mentes que o underground é unha

postura que transcende fronteiras ao ser iso, subterráneo, contrario aos límites impostos

190GOFFMAN,  KEN:  “(…)  al  igual  que  rechazamos  el  simple  egoísmo,  también  excluimos  el  mero  hecho
comunalismo de nuestra definición.  Las  culturas  que impiden o desaconsejan  a  los  individuos que  exploren y
expresen la totalidad de su auténtico ser – ya sea por coherción directa o presión populista de sus iguales – no
pueden  considerarse  contraculturales.  Por  lo  tanto,  la  participación  en  la  mayoría  de  las  contraculturas  por
antonomasia, raramente exige que los individuos hagan, digan, piensen o crean ninguna cosa concreta. Todo lo que
se pide es un compromiso con el proceso de ir liberándose del sometimiento a la autoridad, tanto la impuesta desde
fuera  como  la  inculcada  internamente,  de  modo  que  pueda  florecer  la  auténtica  individualidad.  (…)  Otra
característica básica de las contraculturas  – que emana directamente del  individualismo – es que cuestionan el
autoritarismo tanto en sus formas obvias como sutiles. Algunas contraculturas desafían el control descarado de los
individuos por los poderes del Estado o la religión. Pero todas ellas rechazan el autoritarismo más sutil que se ejerce
mediante sistemas rígidos de creencias,  convenciones ampliamente aceptadas, paradigmas estéticos inflexibles o
tabúes, tanto expresos como tácticos. Op.cit. (p. 63)

191RACIONERO, LUÍS:  “En cualquier  caso,  contracultura  es  un término menos amplio que underground porque
denota  la  manifestación  forma  de  una  encarnación  pasajera  del  underground  en  la  década  de  los  sesenta. El
underground, como detallaremos a lo largo de este libro,  es la tradición del  pensamiento heterodoxo que corre
paralela y subterránea a lo largo de toda la historia de occidente, desde la aparición de los shamanes prehistóricos, la
instauración del derecho de propiedad, transición al patriarcado y la intervención de la autoridad y la guerra, hasta
nuestros  días.  En  su  dinámica  actual  esta  Gran  Tradición  Underground  se  caracteriza  por  dos  tendencias
fundamentales: la búsqueda de una solidaridad mundial y el cortocircuitaje de las líneas de poder,  distribución,
producción e información de las organizaciones autoritarias. La tendencia a crear una solidaridad mundial implica
que el underground favorece las posturas de ayuda mutua, asociación voluntaria, cooperación, descentralización y
federalismo”.  En Filosofías del underground, Anagrama, Barcelona, 1977 (pp. 10-11)
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polas  elites  gobernantes,  culturais  e  relixiosas.  Basicamente  estariamos  diante  dun

desafío a convencións aceptadas e á ruptura que leva implícito ese desafío. 

O underground como movemento ten orixes moi remotas, pero foi a partir dos anos

sesenta  do  século  XX  cando  comezou  a  popularizarse  este  termo,  sobre  todo  coa

chegada de artistas como o director de cinema Stan Vanderbeek, quen popularizou o

termo “underground cinema”, e a chegada de creadores plásticos ou cómic como Robert

Crumb. Segundo Mario Baffi, foi na primeira metade dos sesenta cando comezou o uso

referencial deste substantivo192. 

Co undergound acontece o mesmo que coa contracultura, son termos que para a

maioría recollen o que é estraño, “antiestético” e se apuramos, o que é desagradable,

horrible ou simplemente, aquilo que non debera aparecer reproducido de ningunha das

maneiras, (papel, cinema, fotografía)193. Con todo, ao final, falando do undergound e da

contracultura,  acabamos  falando  de  termos  que  hoxe  por  hoxe,  son  elementos

estereotipados, aceptados ata certo punto, formando parte do catálogo artístico, estético e

se se quere, ideolóxico de boa parte das manifestacións artísticas e estéticas dentro do

mundo desenvolvido. 

O movemento underground quixo remexer, poñer patas arriba un sistema cultural e

estético  que  os  seus  seguidores,  consideraban  pechado,  anquilosado  e  obtuso.  Isto

facíao desafiando determinadas convencións con posturas e expresións que ata daquela

permaneceran invisibilizadas, aínda que a sociedade en xeral tivese coñecemento da súa

existencia. Cando todas esas manifestacións invisibilizadas saíron fóra do seu “ghetto”

fixérono  por  suposto,  aturando  a  censura  e  o  escarnio  primeiro  e  logo,  despois  de

192BAFFI, MARIO: “El término underground se difundió alrededor de 1963. Entonces tenía una aplicación limitada:
se refería a cierto tipo de cine, de diarios y de revistas, con una connotación de carácter estrictamente lingüística –
underground = subterráneo, irregular, clandestino – y un vago sentido de conspiración. Pero a partir de 1963 (fecha
aproximada) el término se fue extendiendo poco a poco a un campo cada vez más vasto, identificándose finalmente
con una parte de la subcultura juvenil (y no exclusivamente juvenil) de los EUA y, por reflejo, de otros países. Así
pues,  el  underground  indicaba  aquella  “nueva  sensibilidad”  –  y  sus  productos  culturales  y  sociales  –  nacida
originalmente en los años cincuenta y convertida en la década sucesiva en “nueva cultura”, “cultura alternativa” o
“contracultura”. En La cultura undergound, Editorial Anagrama, Barcelona, 1975 (p. 13)

193DOPICO, PABLO: “La “cultura basura” se presentaba como algo atroz que fascina al espectador y nace cuando en
una determinada creación el error se convierte en expresivo, elevando a categoría estética todo aquello que la cultura
oficial considera aberrante. Este hecho supone la implantación de nuevas artes que reivindican un nuevo placer
estético  fundamentado en  la  ironía,  el  exceso,  la  distorsión,  lo  monstruoso,  la  crítica  y  la  complicidad  con  el
espectador, que buscan la belleza donde el buen gusto establecido determina que no la hay: una belleza alejada de
cánones, proporciones y armonías, que se sitúa en los abismos del sistema. Por todo ello, podemos contemplar estos
medios de expresión en el conjunto de las artes plásticas y visuales sin ningún tipo de complejo. (…)
 En la actualidad la contracultura se ha convertido en un estereotipo, un confuso cajón de sastre donde se agrupa lo
underground,  lo  alternativo,  lo  hippie,  lo  yippie,  la  nueva  izquierda  y  todo  movimiento  que,  siendo  joven  y
contestatario,  no se pude etiquetar con los tradicionales nombres al uso”. En El cómic undergound español. 1970-
1980, Cátedra, Madrid, 2005, (pp.  9-11)
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insistentes maneiras de saír á luz, acabaron sendo aceptadas e mesmo engulidas polo

sistema antes represor e agora consumidor masivo194. 

Dentro do movementos que describimos nas liñas anteriores nace a denominada

“prensa underground”. Este tipo de prensa nace coa mesma pretensión que o resto de

manifestacións undergound, visibilizar o que a sociedade oculta e non quere coñecer,

entender ou nin sequera saber nada195 como se pode ler na introdución do libro  The

Underground Press in  America,  Richard Gray apunta entre os motivos  do nacemento

desta prensa desde o descontento coa actividade política, o desenvolvemento de novas

tecnoloxías que permitiron a súa difusión, querer difundir novas que non saían nos medios

máis  comerciais  e  tamén  seren  publicacións  anti-establishment,  anti-gobernativas.  No

mesmo libro, o seu autor Robert J. Glessing, mostraba as dúbidas sobre que é menos

undergound ou máis undergound, debido a que, como el mesmo apunta, os constantes

cambios, nacementos e desaparicións de medios danlle a este novo tipo de prensa unha

faciana inestable que lle resta credibilidade. Ademais debería terse en conta que cada

medio undergound tiña a súa propia audiencia, co que non había unha uniformidade de

público196. As persoas implicadas neste movemento xornalístico viron o seu labor freado

194DOPICO, PABLO: “En el  campo artístico la contracultura removió una situación que estaba cristalizada y era
culturalmente improductiva. Rechazó el academicismo y la institucionalización del arte y desarrolló en su seno una
actividad artística frenética que producía, experimentaba y descubría a un ritmo febril. El Underground giraba en
torno al concepto de juego, y esta visión lúdica, presente en la base de cualquier producción contracultural, mostraba
la provocación y la alegría contestatarias del dadaísmo y el surrealismo fermentadas por la experiencia beat. (…)
-Fiel a su espíritu revolucionario, el movimiento underground atacó los tabúes burgueses de la obscenidad, el sexo,
la pornografía, la promiscuidad y la homosexualidad, tanto en el campo cultural y social como en la vida cotidiana,
vaciándolos del hipócrita contenido de la sociedad burguesa, donde la reprobación moral y religiosa coexistían con
su explotación comercial. Sus creaciones se convirtieron en hirientes espejos que reflejaban situaciones reales que
otros pretendían ocultar”. Op.cit. (p. 12)

195GLESSING, ROBERT J.: “-For the most part, professional journalists and journalism educators have brushed the
Underground press aside as a passing fad- too obscene and too irresponsible to merit close examination. The truth of
the matter is, however, that the Underground Press typifies a new brand of journalism in the making. It holds the
possibility of initiating changes just as significant as those introduced at earlier critical junctures in the history of
journalism – that is, the advent of the Party Press, The Penny Press, Yellow Journalism, and even the electronic
media. (…) Each of those journalistic watersheds has coincided – in fact, in large measure resulted from – one or all
of  a  number of forces  at  work in the society:  (1)  technological  advancements,  (2)  political  upheaval,  (3)  anti-
establishment  movements,  and  (4)  social-intellectual  change.  The  Penny Press,  for  example,  would  have  been
impossible without the Industrial Revolution. It brought the application of steam power to printing presses and made
mass production of newspapers selling at a penny eachs possible for the first time in the history”.  “Introduction”
By Richard G. Gray, Chairman Department of Journalism Indiana University en The underground press in America ,
Indiana University Press, Indiana, 1970 (p. xi)

196GLESSING, ROBERT J.: “The Underground Press in America was created to reflect and shape the life style of
hippies, dropouts and all those alienated from the mainstream of American experience. In one sense, it can be said
that  underground  newspapers  are  written  by  the  alienated  for  the  alienated.  (...)  The  contemporary  term
“underground  press”  stems  from  the  rush  of  anti-establishment  newspapers  in  the  early  1960s  when  most
underground papers reflected the American drug culture. Since drugs were, and are, illegal the name “underground
press” caught on and held. (...) What then is meant by unsatisfactory term, “underground press”? A 1967 Esquire
magazine article by Michael Lyndon, entitled, “The Word Gets Out”, explained: “The word creates a romantic spell
and, with it, the papers and the revolution they herald become as great as the believer´s power of imagination”. (...)
The larger question of which anti-establishment papers are more underground and which are less underground is not

107



ou interrompido pola falta de fondos, sendo ás veces os mesmos editores quen poñían

diñeiro do seu peto para sacar adiante a publicación197.

En conclusión, os fanzines serían contraculturais se o seu cometido é romper cos

canons culturais establecidos ben por unha elite, ben polo costume. Esta ruptura vénse

dando normalmente en ámbitos urbanos. Lendo o capítulo anterior, en moitos aspectos o

fanzine si  sería contracultural  ao romper ditos canons e tamén por seren publicacións

maioritariamente urbanas e creadas fóra dos grandes círculos culturais aceptados social e

politicamente. Con todo, nos últimos decenios o que para unha época foi contracultural,

hoxe en día está xa aceptado e tolerado. Por tanto, o fanzine será contracultural sempre

que a intención sexa a ruptura co establecido, non cando sexa plataforma ou voceiro dos

canons aceptados na sociedade.

O fanzine sería undergound se a vocación desta publicación é a de enfrontarse aos

medios “mainstream” ofrecendo informacións e artigos que non saen neles. Por  outra

banda, ofrecerían uns deseños fóra do común ou non convencionais e por último, se o

fanzine é considerado prensa undergound, xa non sería fanzine, pois detrás da prensa

undergound  estaría  a  busca  dun  beneficio  e  un  traballo  convencional  detrás  dela

(redacción coas súas seccións). Isto último xa se apuntou no capítulo anterior. 

easily answered. The elusive character of the new medium reflects the continuously changing and varied interest of
its audience. The underground press is a wildly unpredictable happening; constantly changing and mercurially fluid,
it  reflects  and  comments  on  an  era  faster  moving  than  any other  in  history.  (...)  One way to  understand  any
underground paper is to determine which ground the publication´s audience is under. In the San Francisco Bay Area,
for instance, the editorial content of the Berkeley Barb, The Ally, and the  Movement each are aimed are different
underground audiences”.  Op.cit. (pp. 3-5)

197GLESSING, ROBERT J.: “Necessity is still the mother of invention and much of the innovative graphic art in
underground papers stems from their general lack of funds. Among the politically radical underground papers there
is an unspoken principle that a paper cannot be politically effective and fiscally secure at the same time. Overground
publishers  become  dependent  upon  their  advertisers,  the  undergrounders  believe,  and  sooner  or  later  that
dependence affects their editorial product”.  Op.cit. (p. 45)
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6-O fanzine na Galiza da Época Fraga (1990-2005)

Os case dezaseis anos de gobernos galegos presididos por Manuel Fraga Iribarne

transcorreron nun momento de efervescencia no movemento fanzineiro, sobre todo no

eido da música “non comercial”, da maior forza dos movementos sociais contrarios ao

servizo  militar  e  á  Prestación  Social  Substitutoria  (movementos  de  insubmisión),  a

chegada  á  Galiza  do  movemento  “okupa”,  con  longa  tradición  no  resto  de  Europa

Occidental así como en Norteamérica e outros países industrializados, un incremento na

porcentaxe de votos para o BNG, daquela única forza representativa do nacionalismo

galego no Parlamento e para rematar o período, a crise do afundimento do pretroleiro

Prestige,  que  supuxo  unha  das  maiores  mobilizacións  sociais  desde  a  época  da

Transición neste país. 

O caso é que, centrándonos máis no tema que nos ocupa, os fanzines nacidos

dentro desta época son semellantes aos do resto do estado tanto en temáticas, aspecto,

tratamento da imaxe,  do texto e por  tanto da linguaxe,  uso de collage, detournement

sobre  elementos  icónicos  coñecidos  dentro  e  posiblemente  fóra  do  ámbito  de  cada

fanzine e tamén as mesmas técnicas para reprodución, distribución e copia. Como sinala

Abril  Fernández (2011), os anos 90 foron a época de máximo pulo no que atinxe aos

fanzines,  pois  como  tamén  sinala  o  mesmo  autor,  foron  moitos  os  movementos  e

organizacións  nacidas  nese  tempo  que  puxeron  por  escrito  o  seu  repertorio  tanto

ideolóxico como de activismo cultural. 

Por outra parte, concretando no caso galego, temos que algúns fanzines naceron

en  paralelo  ao  xurdimento  de  bandas  de  música  de  diversos  estilos,  cunha

preponderancia como xa se ten apuntado, dos grupos hardcore, punk, metal e, pasada a

primeira metade dos noventa, un achegamento a outros ritmos como ska, folck etc. Máis

aínda,  nesa época nace un movemento  cultural  denominado Bravú.  Dentro  das súas

posibilidades tentou xunguir os diferentes grupos e iniciativas do momento nun mesmo

denominador común: a universalidade “do galego” misturándoo con outros ritmos, outras

sensibilidades de alén das fronteiras administrativas da Galiza. Unha das cabezas máis

representativas deste movemento foi Xurxo Souto, que xunto co autor e xornalista Manolo

Rivas e o xornalista Xosé Manuel Pereiro e outros nomes da cultura galega do momento,

sacaron adiante a publicación Bravú. Mais esta publicación non era un fanzine nin a súa

vocación a de ser  unha publicación fóra das marxes comerciais.  Iso si,  foi  unha das

mellores plataformas para a difusión de elementos da cultura galega (non só cinguíndose
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á  creación  literaria,  o  folcklore,  etc.)  como  os  emigrados,  a  pesca,  os  novos  grupos

musicais, o deporte, etc. E todo isto baixo unha estética que para moitos sería fanzineira,

pero que se podería denominar “desordenadamente desordenado” procurando a estética

punk  e  de  “mestizaxe”  da  época.  Este  último  termo,  a  “mestizaxe”  foi  a  chave  para

entender os movementos musicais da época e que levaron á creación de experimentos

musicais. Entre eles as mesturas en discos de Mano Negra ou do seu líder Manu Chao,

colaboracións entre grupos galegos como Skornabois e Negu Gorriak aos que se lles

sumaron as de Antón Reixa, etc.

A época que tratamos tamén foi a dos grandes investimentos en cultura “oficial”.

Entre outros, os diferentes Xacobeos: 93, 99 e 2004. Cada un cun amplo orzamento e que

foron o buque insignia das políticas culturais dos gobernos Fraga e da consellería de

Cultura dirixida por Xesús Pérez Varela. Xunto con este estourido que foron os Xacobeos,

habería  que apuntar  tamén a  incidencia  no  público  infantil  e  xuvenil  de  series  como

“Dragon Z”, o Club Xabarín e as diferentes propostas para o nicho infantil-xuvenil e sobre

todo,  que  este  espazo  foi  unha  plataforma  de  lanzamento  para  grupos  galegos  que

daquela ou ben formaron parte do movemento Bravú ou estiveron moi achegados a el. O

Xabarín  e  moitas  das  series  que  se  emitiron  dentro  deste  espazo  crearon  unha

iconografía que se reflectiu nalgúns fanzines da época. Pero sobre todo, o movemento

musical foi o que máis aproveitou un tempo singularmente propicio para a creación de

novas bandas.

Tamén toca  dicir  que  este  tempo coincidiu  coa  chegada da  Internet  e  as  TIC.

Dalgunha maneira isto supuxo un cambio no uso dos fanzines. Os blogs, as redes sociais,

os diarios online, etc., colléronlle moito sitio ao fanzine. Isto case o converteu nun obxecto

residual, unha expresión ou ben obsoleta ou naif. Non obstante, a día de hoxe a edición

de fanzines continúa a pesar da facilidade ao acceso ás diferentes plataformas dixitais.

6.1-Época Fraga. Breve descrición do marco político

O ano  1989  é  cando  comeza  a  Época  Fraga  na  Galiza.  O refundado  Partido

Popular (PP), anteriormente Alianza Popular (AP), afrontaba as súas primeiras eleccións

autonómicas galegas como forza política refundada. Diante tiña unhas forzas políticas nun

goberno tripartito (PSdeG-PSOE, CG e PNG) que afrontou un período de dous anos coa

conflitividade  laboral  froito  da  reconversión  industrial,  o  recente  ingreso  na  UE  e  a

reestruturación do sector agrario e pesqueiro, falta endémica de infraestruturas, ademais

doutros acontecementos que “tocaron” definitivamente o executivo presidido por Fernando
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González  Laxe:  o  procesamento  do  primeiro  vicepresidente  do  tripartito,  Xosé  Luís

Barreiro Rivas198 e o afundimento do buque Casón199. 

Ademais  disto,  meses  antes  da  proclamación  de  Fraga  como  candidato  á

presidencia da Xunta, o político vilalbés decide, xunto con dirixentes de AP, refundar o

partido e chamarlle Partido Popular (PP), cousa que se fará efectiva o 21 de xaneiro de

1989. Logo, no X Congreso do PP en marzo de 1990, Fraga anuncia que o presidente do

partido será José María Aznar. Todo isto acontece en vésperas do desembarco electoral

do vilalbés que, ademais de poñer orde no seo do partido en Madrid, tamén vén facer o

mesmo na Galiza. Desta maneira elimina disensos internos e posibles fracturas e crea

unha sensación de que home e partido son unha mesma cousa200. Ao dito anteriormente

debemos sumarlle  que o PP inicia  desde ese momento unha asimilación do discurso

galeguista moderado como a asunción do discurso galeguista e rexionalista enxertando

no proxecto a forzas políticas do “galeguismo moderado” coas que AP/PP xa tivera feito

acordos electorais201. 

Nestes  medios,  as  demais  forzas  políticas  que  compiten  co  PP  ou  ben  van

quedando fóra do arco parlamentario galego (PSG-EG, IU-EU, por exemplo) ou seguen o

modelo dos “galeguistas moderados” inseríndose nas forzas políticas que no momento

parecen ter máis posibilidades de ofreceren batalla ao PP; BNG e PSdeG-PSOE. 

No caso do BNG, temos que esta forza política nace a finais  do ano 1982 na

Coruña,  durante  unha  asemblea  na  que  participan  diversas  formacións  políticas

nacionalistas de esquerdas e persoeiros vinculados ao nacionalismo galego de esquerda

198VENCE LOIS, ÁNXEL: “Exactamente dos meses después de la destrucción de su chalet, Fraga encontró el 26 de
julio de 1988 un probable consuelo en la paralela demolición judicial de José Luis Barreiro, su felón favorito.” En
Dr. Fraga y Mr. Iribarne. Una biografía temperamental; Editorial Prensa Ibérica, Barcelona, 1995 (p. 270)

199GARCÍA GARCÍA, TAMARA; As inxustizas do Casón;  Editorial Laiovento, 2014. (Esta é unha crónica dos feitos
acontecidos desde o embarrancamento do Casón ata o día de hoxe, cando algúns dos obreiros que foran despedidos
da fábrica de Alcoa en San Cibrao-Cervo, aínda seguen a sufrir represalias logo do despedimento hai máis de vinte
anos).

200NIEVES LAGARES DÍAZ: “Nestas condicións o desembarco de Fraga na organización rexional do partido cumpre
dúas funcións esenciais:
a) Dota ao partido dunha carga de identidade como actor unitario a través da propia identificación entre líde e
partido, ou o que é o mesmo, corrixe, en grande medida, a ausencia de cohesión e unidade da elite.
b) Contén a tensión ente a pluralidade de preferencias dos diversos membros do partido, constituíndose como único
nexo entre a dinámica interna e a externa, polo menos no que se refire á construcción rexional do partido.” En Os
partidos políticos en Galicia, RIVERA OTERO, XOSÉ MANUEL (coord.), Edicións Xerais de Galicia, 2003, (pp.
69, 70)

201NIEVES LAGARES DÍAZ: “O liderado de Fraga impulsa a conquista deses sectores de electorado que afinanza o
camiño iniciado polo partido cara a posicións dun nacionalismo  moderado. Fraga soubo recoñecer, de acordo con
criterios e estructura de  oportunidade política, as posibilidades electorais que ofrecía unha aproximación cara a ese
centro ideolóxico de carácter galeguista, ao tempo que garantía a unidade dentro do partido en Galicia. Así o lento e
paulatino  peregrinar  de  membros  destas  outras  formacións  políticas  á  organización  AP/PP culmina  o  primeiro
mandato autonómico de Fraga coa integración´formas dos Centristas de Galicia,  liderados por Victorino Núñez
(...)”. Op.cit. (pp. 70, 71) 
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a título individual.  Un dos puntos máximos é a relativa perda de hexemonía da UPG,

partido que ata ese momento parecía dirixir  o  itinerario  nacionalista  de esquerdas na

Galiza. Mais todo isto parecía cambiar cando se adoptou a fórmula frontista e un tempo

despois tivo como figura máis representativa a Xosé Manuel Beiras, quen fora un dos

fundadores do PSG202 a finais dos anos sesenta case en paralelo á UPG. O BNG pasou a

ter  unha representación dun só parlamentario  a ter  17 na última maioría  absoluta de

Fraga. En 2005 entraba a formar parte do goberno bipartito da Xunta co PSdeG-PSOE. 

O PSdeG-PSOE fora o partido maioritario no tripartito que gobernou a Galiza entre

1987 e 1989. Logo das eleccións que puxeron por primeira vez ao político de Vilalba na

Xunta,  o  PSdeG-PSOE entra  nos  anos  noventa  afrontando  crises  de  diversa  índole,

desde corrupción a divisións ou “correntes” internas que foron minando pouco a pouco a

imaxe do partido entre os e as electoras203 así como entre o público en xeral. Nin sequera

o abandono da secretaría  xeral  por  parte  de  Francisco  Vázquez,  daquela  alcalde  da

Coruña,  e  a  chegada  de  Emilio  Pérez  Touriño  no  congreso  extraordinario  do  partido

celebrado  en  Ourense  no  1997,  puxeron  fin  a  liortas  internas  do  partido,  que  nas

eleccións de 2005 recuperaba terreo fronte ao BNG. 

Con todo, hai que ter en conta que o PP na Galiza segue a ser, mesmo a día de

202BARREIRO RIVAS, XOSÉ LUIS: “Así pois, se analizamos o nacemento do BNG en relación con precedentes
políticos  creados pola UPG, atopámonos ante unha visión contradictoria,  xa que, se ben é certo que o Bloque
consagra definitivamente a idea dunha forza política nacionalista e de esquerdas, propia de Galicia, e comprometida
coa construcción da nación e do seu estado, tamén é verdade que o nacemento do BNG significa o principio da fin
da hexemonía da UPG dentro do campo do nacionalismo, así como unha crecente matización dos seus ríxidos
postulados marxistas. E nese senso tamén habería que subliñar a falla de perspectiva dalgúns dirixentes de Esquerda
Galega (que refugaron a invitación para estaren en Riazor) ou do PGP (que abandonaron a asemblea pouco despois
de constituírse), convencidos de que o BNG no era máis que unha repetición de estratexias anteriores nas que a UPG
aparecía como única dirixente política das plataformas electorais”. En  Os partidos políticos en Galicia,  RIVERA
OTERO, XOSÉ MANUEL (coord.), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2003 (pp. 146, 147)

203JIMÉNEZ SÁNCHEZ, FERNANDO: “Esta situación provocaría os primeiros cambios no equilibio interno do 
partido, que aínda se farían máis intensos a raíz dos sucesivos fracasos electorais nas eleccións autonómicas de 1993
e 1997. (…) 
Consciente de que a súa reforzada posición de secretario xeral escondía en realidade un lideradoo ficticio, Sánchez
Presedo desenvolveu unha dobre estratexia que ahbería de demostrarse suicida. (…) aproveitou o conflicto que
estaba a ter lugar a escala naciona na formación socialista entre guerristas e renovadores para tomar un claro partido
por  estes  últimos.  (…)  Por  outra,  prescindiu  das  recomendacións dos  pesos  pesados  do  partido  á  hora  de
confeccionar as as listas de canditados para as eleccións autonómicas de outubro de 1993, o que se traduciu no
retraemento – por non dicir manifesta obstrucción – daqueles durante a campaña electoral. 
(…) Resumindo moito a complexidade do panorama político dos anos noventa, houbo dúas grandes novidades –
unha  no  terreo  da  política  nacional,  a  outra  no  autonómico  –  con  respecto  á  etapa  anterior  que  afectaron
especialmente  aos  socialistas  galegos.  (…)  [a]  situación  política  que  abriron  as  eleccións  xerais  de  1993  e
acentuaron as de 1996 cunha forza política de ámbito autonómico (Convergencia i Unió) (…). Por outra banda, no
terreo  da  política  autonómica  galega,  a  década  dos  noventa  contemplou  a  crecente  moderación  do  Bloque
Nacionalista Galego (BNG) que foi eliminando o radicalismo do seu discurso e dando entrada a algúns sectores do
nacionalismo galego moderados. Á súa vez, o BNG soubo aproveitar a parálise do grupo parlamentario socialsita na
cámara  autonómica  causada  pola  grand división interna  que  seguiu  á  defenestración de  Sánchez  Presedo para
facerse co liderado de facto da oposición aog goberno de Fraga.” En  Os partidos políticos en Galicia,  RIVERA
OTERO, XOSÉ MANUEL (coord.), Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2003, (pp. 305, 306 -308, 309)
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hoxe, o partido con maior intención de voto por riba das outras opcións políticas. Meso

así, no ano 1993 prodúcese un cambio no sistema electoral galego aprobado coa maioría

absoluta do PP, no que a barreira para obter unha acta no Parlamento Galego pasou do

3% ao 5%204. 

Temos logo, unha predisposición maioritaria dentro da sociedade galega ao voto

“conservador” o que implicaría unha aceptación, tamén maioritaria, de políticas tanto no

económico como no social acubilladas no seo do conservadorismo e/ou neoliberalismo.

Isto  traería  un  certo  rexeitamento  por  parte  desa  maioría  ás  iniciativas,  ideas  ou

manifestacións arredadas do que se consideraría “politicamente correcto”. 

6.2-A situación da cultura na Época Fraga

Coa chegada ao goberno autonómico, o PP da Galiza con Fraga á cabeza, ve que

o  investimento  en  materia  cultural  e  sobre  todo  no  audiovisual,  forman  unha  parte

indispensable  para  o  seu  mantemento  no  goberno  galego.  Esta  idea  é  explotada  ao

máximo por  parte  do  goberno  autonómico que xa  desde  a  primeira  lexislatura  quere

deixar  ben claro as súas intencións de marcar as súas propias pautas en materia de

creación cultural. 

Unha das primeiras mostras  deste  desexo “fraguiano”  foi  o  do  investimento  no

Xacobeo. A celebración dos diferentes anos santos ou xubilares (1993, 1999 e 2004) foi

para o goberno Fraga unha das mostras de que Galiza podía ofrecer un acontecemento

de grande magnitude.  Así  demostraba tamén que era capaz de competir  con “fastos”

organizados polo Goberno Central e rivalizando con eles205. 

204RIVERA OTERO, XOSÉ MANUEL: “(...) nun sistema electoral como o galego, o partido gañador obtén unha
lixeira prima en escanos que facilita a formación de maiorías parlamentarias. Este efecto mecánico derívase da
fórmula electoral, do tamaño da circunscrición e da barreira legal, barreira que no caso galego pasa en 1993 do 3%
ao 5% dos votos, é dicir, ningún partido con menos deste nivel de votos na circunscrición pode optar á consecución
dunha acta parlamentaria.”  En  Os partidos políticos en Galicia,  RIVERA OTERO, XOSÉ MANUEL (coord.),
Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2003 (p. 354)

205VENCE LOIS, ÁNXEL: “Para el cierre de su primer mandato, Fraga reservaba aún el más espectacular de sus
planes. Previsiblemente animado por el éxito que obtuvo con el “agravio” de las autovías, el presidente gallego
intentó que el Gobierno compensara también a Galicia por su marginación en la orgía de inversiones que durante el
año 1992 benefició a Sevilla, Barcelona y Madrid. Fraga ideó su particular V Centenario bajo el nombre de Xacobeo
93, un macroplán turístico y de infraestructuras que pretendía aprovechar el Año Santo Compostelano. No consiguió
esta vez que el Gobierno financiara su proyecto a modo de desagravio, pero aun así insistió en llevarlo adelante con
sus propios recursos: unos treinta mil millones de inversión global. Contra todas las previsiones iniciales, el éxito
fue total:  cinco millones de personas visitaron Galicia  durante ese año para regocijo del  sector hostelero,  pero
tampoco las  constructoras pudieron quejarse.  Fraga ejerció de Gelmírez  con una vasta tanda de proyectos  que
renovaron casi por completo la imagen de la ciudad de Santiago: el más importante, aunque no el más significativo
de todos ellos, fue la construcción de un enorme complejo de acogida a peregrinos en el Monte do Gozo, con un
auditorio para 30.000 personas. El Xacobeo fue decisivo, según el profesor Enrique Fuentes Quintana, para que la
economía gallega creciera más de un punto en 1993, mientras España se encontraba en plena recesión.” En  Dr.
Fraga y Mr. Iribarne. Una biografía temperamental; Editorial Prensa Ibérica, Barcelona, 1995 (p. 285)
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E  cando  non  se  trataba  de  eventos  como  os  Xacobeos,  a  política  “cultural”

desviábase cara a celebracións organizadas polo propio PP, como a romaría do Monte

Faro. Unha caste de reunión para simpatizantes, militantes, persoas que dunha ou doutra

maneira sentíanse achegadas ao PP e tamén unha plataforma para facerlles ver  aos

líderes do partido en Madrid, que alí as cousas pintaban ben e que debían contar con

PPdeG para a toma de decisións en Madrid. Cunha observación máis pormenorizada, a

Romaría  do  Monte  do  Faro  era  en  resumidas  as  contas,  unha  copia  das  romarías

relixiosas e populares habituais no país206.

Pero serán os actos dos Xacobeos, así como todas as iniciativas semellantes a

estes e por tanto, a atracción do turismo cara á Galiza, os eixos fundamentais sobre os

que pivotará a política cultural destes anos. Con todo, as políticas culturais nesta época

tamén serán denunciadas como “clientelares”, nunhas relacións xerárquicas que mirarían

só por aqueles contidos culturais que se axustasen á demanda do goberno galego e da

poderosa Consellería  de Cultura,  que ademais de asumir  os custos propios como tal

consellería, asumía tamén a xestión de entes como CRTVG e a Sociedade do Xacobeo,

por exemplo207. 

Os orzamentos en cultura (conceito que abranguía desde o audiovisual, pasando

polas promocións do Camiño de Santiago ata eventos deportivos) foron incrementándose

nos sucesivos anos das lexislaturas gobernadas polo PP, acabando en 2005 por sobre

pasaren  os  300  millóns  de  euros,  como  se  amosa  na  segunda  fotografía  das  dúas

achegadas aquí.  A razón no aumento  de volume orzamentario  para a Consellería  de

Cultura  na última lexislatura  Fraga ten  como explicación  a  construción  da Cidade da

Cultura, infraestrutura que deu en ir subindo de maneira case imparable, as previsións

206VENCE LOIS, ÁNXEL: “(...) una  confusa mezcla de populismo y nacionalismo con ribetes folclóricos que ha
convertido al Partido Popular de Galicia en una organización capaz de inventar un peculiar  Aberri Eguna – una
romería anual en los montes del centro de Galicia -, expedir sus propios carnets y desmarcarse, siguiendo a su
patrón, de la política autonómica general del partido.” Op.cit. (pp. 283, 284)

207LAGE, XESÚS; LOSADA, ANTÓN; GÓMEZ, MARTA: “(...) encontramos durante el periodo comprendido entre
1990 y 2005, una política cultural muy vinculada a la política turística, con una Consellería de Cultura muy potente
en cuanto al volumen total de recursos económicos que manejaba. (…)
En lo referente al “estilo” de política cultural llevada a cabo podemos afirmar que se trataba de una política poco
planificada, muy jerarquizada e intervencionista. Las relaciones entre la administración autonómica y el resto de
actores  del  ámbito  cultural  se  produjeron  de  manera  casi  personal  o  clientelar,  sin  coordinación  entre  la
administración y estas entidades a la hora de diseñar e implementar la política cultural. Se trataba más bien de un
mero intercambio entre demandas por parte de los actores y recursos destinados a atenderlas, en forma de ayudas
económicas o subvenciones desde la administración autonómica. Un intercambio primordialmente jerárquico y casi
siempre, de arriba hacia abajo. Las demandas de los diferentes actores tendía a ajustarse a la oferta de recursos.” En
“La  política  cultural  en  la  comunidad  autónoma  gallega:  de  la  dependencia  a  la  autonomía”  en  Revista  de
Investigaciones Políticas  y  Sociológicas,  Servizo de Publicacións da  Universidade  de Santiago de  Compostela,
Santiago de Compostela, 2012 (p.123)
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orzamentarias destinadas nun primeiro momento para ela208. 

Ao falarmos das relacións e interaccións para implementar políticas culturais na

Galiza, atopamos unha tripla vía de achegamento a ditas implementacións: a Xunta, as 

208LAGE, XESÚS; LOSADA, ANTÓN; GÓMEZ, MARTA: “Sin embargo, si dejamos de observar el presupuesto
bruto que cada gobierno destinó a la Consellería, para centrarnos en lo que realmente se puede considerar inversión
en  actividades  culturales,  encontramos que  durante  las  cuatro  legislaturas  del  gobierno  del  Partido Popular,  el
presupuesto de CRTVG, Turismo y otras actividades no puramente relacionadas con la cultura, como la promoción
del  Camino de  Santiago,  tenían  un  peso  presupuestario  muy importante,  absorbiendo  el  50% de  los  recursos
destinados a la Consellería de Cultura. Igualmente, el salto cuantitativo que se produce en la última legislatura del
PP tiene un único factor explicativo: la construcción de la parte principal del macro complejo de la Ciudad de la
Cultura en Santiago de Compostela.” Op.cit. (p. 125)
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Orzamentos da Consellería de Cultural 1990-2009 (LAGE, XESÚS; LOSADA, ANTÓN; GÓMEZ, MARTA

“La política  cultural  en la  comunidad autónoma gallega:  de  la  dependencia  a  la  autonomía”  en

Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, volume 11, nº3 (pp. 124, 125))

Deputacións e as Caixas de Aforros que non sempre se decidiron a colaborar entre elas

para acadar obxectivos comúns en materia cultural, senón pola contra, houbo unha certa

competencia  entre  as  tres  entidades.  Desta  maneira,  as  relacións  personais  e/ou

clientelares  facíanse  esquecendo  a  coordinación  entre  as  institucións  públicas  e  as

Caixas de Aforros209. 

A situación do sector cultural do momento é vista tamén con pesimismo polo que

sería  logo conselleiro  de Presidencia entre os anos 2005 e 2009,  Xosé Luis  Méndez

Romeu,  que  no  ano  2003,  sendo  concelleiro  de  Cultura  na  Coruña  e  deputado

209LAGE, XESÚS; LOSADA, ANTÓN; GÓMEZ, MARTA: “Cabe observar que en la primera etapa (a Época Fraga,
1989-2005)  una  política  cultural  con  un  bajo  grado  de  planificación  y  programación.  Las  relaciones  entre  la
administración  autonómica  y  el  resto  de  actores  del  ámbito  cultural  se  asentaban  sobre  esquemas  de  relación
personales o clientelares. No existía un grado alto de coordinación entre la administración y estas entidades a la hora
de diseñar e implementar la política cultural, se trataba de un intercambio entre demandas por parte de los actores y
transferencia de recursos desde la administración autonómica.” Op.cit. (p. 130)
“Resulta destacable la falta de cooperación existente entre las diputaciones y la administración autonómica, ya que a
la hora de diseñar las diferentes programaciones culturales resulta frecuente que las Diputaciones cuenten con su
propio departamento de Cultura y marquen su agenda cultural; al margen de un gobierno autonómico con quien
entran a colaborar en ocasiones muy puntuales y siempre desde un grado notable de desconfianza (...)”. Op.cit. (p.
132)
“No existía, ni había la intención por parte de las Cajas, de realizar actividades conjuntas o planificadas ya que,
como han señalado la mayor parte de los entrevistados,  las Cajas siempre han preferido mantener su propia agenda
cultural, con las consiguientes contraprogramaciones que se han producido a lo largo de estos años.” Op.cit. (p. 133)
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autonómico, escribiu un artigo na revista  Dezeme  sobre a política cultural da Xunta de

Galicia. Para Méndez Romeu as áreas de actuación nas que considera que a política

cultural do goberno galego non é a debida son tres: servizos básicos (bibliotecas, museos,

e arquivos) que para o autor son menosprezados polo gabinete Fraga. Doutra banda, as

artes (nas que inclúe as escénicas e as plásticas) considera que as primeiras non teñen

forza debido á falta dunha compañía pública de danza, e para finalizar, Méndez Romeu

considera  que  falta  a  creación  dun  público  para  determinadas  expresións  artísticas

ademais de infraestruturas. Sobre as artes plásticas, o autor ve que só se centran nas

iniciativas do CGAC (o autor denomina ao Centro Galego de Arte Contemporánea como

CGAI, confundíndoo co Centro Galego de Artes da Imaxe, situado na cidade da Coruña) e

que o mercado das artes plásticas na Galiza é moderado. 

Critícase tamén neste artigo, a falta dun mecenado máis forte para botar a andar

novas iniciativas cun sector privado máis independente. Isto último é froito da, segundo

Méndez, da “lexislación restritiva e pouco incentivadora” da Xunta de Galicia.  Destaca

neste punto como únicas iniciativas privadas, as realizadas polas entidades financeiras. 

A última crítica vai  dirixida ao mundo do audiovisual  que considera está nunha

situación  desigual.  Por  unha  banda,  o  sector  audiovisual  que  é  competitivo  pero

dependente das axudas oficiais e cunhas ferramentas de traballo que van chegando con

atraso (filcomissions, consorcios do audiovisual). Finaliza Méndez Romeu coa industria

fonográfica que di “non existe” (sic) e a editorial só ten un mercado cativo e non fai por

publicar en castelán para abrir novos mercados. 

Destaca  tamén  Méndez  Romeu  a  falta  de  coordinación  entre  as  diferentes

Administracións, máis aínda, considera que a Xunta a esas alturas (2003),  carece de

liderado no que toca a iniciativas culturais e sobre todo, no artellamento das mesmas

diante das administracións locais.  Nese sentido, considera que os concellos son máis

dinámicos  que  a  mesma  administración  autonómica.  Para  Méndez  son  as  iniciativas

articuladas entre concellos (maiormente os grandes concellos) e as institucións privadas e

industrias culturais as que fornecen unha certa semente de creación. O que lamenta o

artigo é o alto custe da actividade cultural210.

6.3-Os medios na Época Fraga

O papel  dos medios de comunicación, sobre todo os escritos,  durante os catro

210MÉNDEZ ROMEU, XOSÉ LUIS: “Política cultural en Galicia: Xunta, concellos e sector privado” en  Dezeme.
Revista de Historia e Ciencias Sociais da Fundación 10 de marzo, número 6, Fundación Dez de Marzo, Comisións
Obreiras, Santiago de Compostela, marzo 2003 (pp. 87-89)
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mandatos con Manuel Fraga na Xunta, levaríanos a un novo traballo de investigación.

Mais  aquí  o  que  se  tentará  será  ofrecer  unha  visión  que  nos  permita  entender  o

funcionamento da política mediática daquel tempo. 

Os medios de comunicación formar parte inseparable dos mecanismos de poder.

Este medios funcionan como unha canle de transmisión da mensaxe, tamén denominada

discurso, que os elementos gobernativos desexan enviar á cidadanía. Desta maneira os

medios axudan a crear unha “paisaxe” ou realidade que en último termo os beneficia a

eles  e  ás  elites  gobernantes,  mentres  que  a  cidadanía  queda  como  un  elemento

consumidor dos produtos mediáticos transmisores do discurso211. 

O  discurso  dos  medios  é  articulado  para  a  creación  dunha  “uniformidade”  na

concepción e na interpretación da realidade por parte do público. Se pola contra, o público

ou sectores do público,  tentan crear  unha nova interpretación da “realidade”  fóra das

canles establecidas polos medios xeralistas,  a reacción por parte  tanto deses medios

como de quen os fornece directa ou indirectamente é a marxinación, o afastamento das

liñas de comunicación e, se cadra, a falta de receptividade para o novo discurso 212. Por

iso,  os fanzines e as publicacións semellantes,  en moitos casos,  tanto na época que

estuda este traballo como nas anteriores e posteriores, viven en certa maneira na marxe.

Os medios son elementos participantes pois, da vida diaria axudando a formar un

discurso para interpretar  a  “realidade”  que nos arrodea e nese sentido,  estes medios

participan na creación desa “realidade” moitas veces excluínte coas e cos cidadáns e

colectivos que non se cingan ao discurso. Para iso, os mesmos medios crean as súas

211CAPONERA, MARCO: “Comunicación, poder e realidade son só unha cousa, non se poden escindir, do mesmo 
xeito que o suxeito é o mesmo que o cidadán, o consumidor e o lector. As comunicacións de masas, en troques de se 
consutituír a xeito de ponte entre suxeitos diversos, tentaron producir un suxeito novo e máis eficiente, un suxeito 
“útil”, o “espectador” do mundo. Unha crítica do sistema mediático non pode ser outra cousa que a crítica a respecto
da actual organziación e xestión do poder político. Unha crítica do suxeito mutilado non pode ser máis que a 
creadora dun novo suxeito, anónimo, inútil e múltiple. Un suxeito en condicións de crear mindos compartidos, quere
dicir en condicións de se facer inmediatamente >”nós”.” En “Poder, comunicación e realidade. A produción de 
mundos na sociedade dos “cidadáns””. En OUTEIRIÑO, MANUEL (compilador) A comunicación e o ben público. 
V Foro Cidacom; Facultade de Ciencias da Comunicación. Universidade de Santiago, 2011, (p.41)

212CAPONERA, MARCO: “A exclusividade é unha condición ínsita neeste sistema de valores, pois todos os que se
atopen fóra destas caracterizacións sociais son considerados inimigos da contrata social e, daquela, perseguibles:
“Canto máis perfecta é a toma dos actuais ordenamentos sociais, dos orientados en primeiro lugar ao proceso da vida, tempo
libre incluído, tanto máis se impón sobre as manifestacións todas so espírito a marcha da orde constituída”  (T.W. Adorno,
Prismas (1ªed. 1955; trad it., Torino, Einaudi, 1972, p. 10). Da exclusividade á exclusión o paso é inmediato: os medios
exclúen porque determinan os hábitos, os ritmos e, daquela, os contidos da vida de grande parte da poboación,
excluíndo a aqueles que non participan. O que ten a televisión apagada é un diferente, un suxeito con evidentes
problemas de relación.
(…) O poder exhibe, porén, o falso carné de identidade das palabras, imponlles un pasaporte; determina o seu lugar
na produción: dálles, en certo xeito un soldo. Baixo o control do poder, a linguaxe designa sempre algo distinto do
autenticamente vivido. É precisamente neste punto onde reside a posiblidade dunha contestación radical ” Op.cit.
(p. 43)
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dinámicas coincidentes con intereses nos que están enxertados para sobreviviren213.

A prensa na Galiza afronta dous grandes retos, os mesmos que a prensa escrita no

resto do Estado:  a)  a  Transición  á democracia  parlamentaria  e canda ela  unha nova

maneira de facer xornalismo e b) a aparición de novos medios impresos (El País, Diario

16...)  que van ser  competidores dunha prensa galega moi tradicional,  cun modelo de

empresa familiar pouco competitivo e escasamente renovador no ámbito tecnolóxico e de

redacción214.  As consecuencias disto no marco mediático galego vanse ver  traducidas

nunha dependencia dos medios galegos do diñeiro público que lles foi chegando nos anos

de goberno Fraga.

Seguindo ao profesor Álvarez Pousa, polo menos as dúas primeira lexislaturas do

PP na Xunta (1989 a 1996) entrarían na que denomina segunda fase da transición. Esta

parte ten unhas características como son a perda competencial por parte do estado, pois

primeiro coas autonomías e logo coa entrada na UE, algunhas políticas deixan de residir

ou de seren aplicadas por Madrid para seren aplicadas desde as cabeceiras autonómicas

e europeas215. 

213ÁLVAREZ POUSA, LUIS: “(...) chegamos á conclusión de que tamén os medios funcionan como un sistema no que
necesariamente se producirán alteracións sempre que varíe un dos seus compoñentes. Os medios forman parte do
subsistema  cultural  que  está  subordinado  ó  sistema  político-económico  dominante  na  sociedade,  pero  teñen  a
suficiente presencia e  influencia social como para manter certa independencia respecto doutros poderes. Velaí por
que poden contribuír tamén ó cambio social. Configurarán un sistema propio na medida en que, para executar esa
función social, se interrelacionan uns cos outros.
Pero non funciona o sistema dos medios como un mero mecanismo transmisor de feitos noticiosos. Crer isto sería
tanto como presupoñerlle unha bondade innata a canto se move ó seu redor, cando de xeito ningún sucede así. Hai
que pensar  no sistema dos medios como a  a priori  do coñecemento da realidade social,  como mecanismos de
construcción das  opinións públicas,  como instrumentos  de creación  de  ideoloxía.  Xa que logo,  os  medios  son
instrumentos ideolóxicos en tanto en canto son constructores e non simples espellos da realidade.”  En  A identidade
fronte á rede, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1999 (pp. 114, 115)

214ÁLVAREZ POUSA, LUIS: “Enfocamos a prensa diaria galega como un subsistema do deficitario e cada vez máis
empobrecido sistema mediático. A transición á democracia trouxo consigo unha nova orde informativa. Non só pola
existencia  dun novo marco  constitucional,  senón tamén porque coincide  co  mometno dos  grandes  cambios  na
industria xornalística. Unha primeira manifestación desa estreada realidade foi a aparición entre o 76 e o 78 de
novos diarios e revistas de información xeral (El País, Diario 16, Egin, Deia, Avui, Teima, Arreu, Andalán, A Nosa
Terra...)  que diversifican a oferta informativa e rompen o monopolio da prensa diaria que ostentaban os sectores
máis conservadores.
Ós factores políticos que se asentan sobre os grandes principios tradicionais da liberdade de expresión, pluralismo e
diversidade, únense ademais outros de carácter tecnolóxico e propiamente comunicacionais que acaban producindo
profundas transformacións nos contidos da industria xornalística nos anos 80 e 90, e,  de maneira especial,  nas
formas  de  presentar  información.  Da modernización  das  estructuras  tecnolóxicas  –  en  conreto  e  sobre  todo,  a
informatización das redaccións – derívase en primeiro lugar un cambio espectacular na forma de acumilar e procesar
noticias;  en  segundo  lugar,  a  transmisión  electrónica  permite  que  un  mesmo  xornal  se  poida  imprimir
simultaneamente en calquera punto do planeta. De aí que a industria xornalística presente ó mesmo tempo catro
grandes retos cualitativos: a) cómo seleccionar información de entre o caudal que satura a diario o ordenador da
redacción; b) cómo facer visible esa información seleccionada, quérese dicir, con eficacia pero á vez con capacidade
de seducción; c) cómo redefinir a noticia máis alá do normal/anormal, na súa máis ampla contextualización, para o
que se precisan xornalistas que se adapten á demanda de novos roles; d) a especialización, que implica cambios na
organización  das  redaccións  e  tamén  nos  procesos  de  producción  xornalística,  e  nos  criterios  de  selección  e
xerarquización informativos.” Op.cit. (pp. 153, 154)

215ÁLVAREZ POUSA, LUIS: “ Segunda fase da transición (1982-1996)
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Todo isto tamén se traduce nuns cambios na prensa diaria, tanto no estado como

na Galiza, que implicarían unha serie de transformacións para facela máis competitiva.

Neste punto é cando entra en xogo a supervivencia da independencia da prensa galega,

pois  ademais  de  factores  propiamente  económicos,  tamén  entran  factores  como  a

competencia  de  novos  medios  que  veñen  desde  Madrid  cunha  maior  capacidade

empresarial,  como  xa  apuntamos  con  anterioridade  (ÁLVAREZ POUSA,  1999)  e  que

poñen en perigo o mercado ata de agora seguro para as cabeceiras galegas216. Así pois:

A lóxica política: a prensa verase influída pola política, e acabará interactuando

con ela en medio dunha relación que, analizada con perspectiva ideolóxica e cultural, será

forzosamente  conflitiva  (axendas  temáticas,  personalización,  filtracións,  sistemas  de

axudas...),  da  que  se  van  derivar  cambios  nas  súas  propias  estruturas  económicas  e

sociais. (ALVAREZ POUSA,  Prensa ameazada,1999: p. 80)

Pero será o sistema de axudas establecido desde a Xunta fraguista, o motor que

sustente en boa parte á prensa privada galega, así como tamén a boa parte de emisoras

de radio e canles de TV local. Como se apunta nun extenso informe da revista Tempos

Novos no seu número de xuño de 2005, pouco antes da data electoral do 19 dese mesmo

mes,  os  investimentos  en  axudas  á  prensa  en  dezaseis  anos  sumaron  unha  cifra

aproximada de trescentos millóns de euros (aproximadamente 50.000 millóns das vellas

pesetas)217. 

Fase A, ou propiamente política: a que se estende durante todo o período socialista ata a volta da dereita ao poder en
1996, sen que se poñan de acordo sociólogos, politólogos e historiadores en concretar en que momento remata a fase
que Morlino definiu como a da instauración democrática, ou en que etapa de consolidación nos atopamos.
Fase  B,  ou  político/institucional: a  que  está  pendente  de  realizar.  Sería  esa  segunda transición  que demandan
determinados sectores  sociais  e  políticos,  identificándoa cos obxectivos que perseguiría  unha nova negociación
política e institucional centrados ien consensuar un modelo definitivo de estado, coincidindo coa perda de soberanía
que conleva a súa voluntaria integración na Unión Europea e coa emerxencia, dentro e fóra del, de novas e non
excluíntes identidades colectivas nacionais.” En Pensa ameazada. Desde a transición ó fraguismo, Edicións Lea,
Santiago de Compostela, 1999 (pp. 37, 38)

216ÁLVAREZ POUSA, LUIS: “Coincidindo coas fases da segunda etapa da transición política (1982-1996):
En primeiro lugar:  a prensa diaria  vese involuntariamente implicada no proceso de creación dunha conciencia
política, imprescindible para que a sociedade galega se sinta partícipe na constitución e na maduración do seupropio
autogoberno, pero á vez ha ter que encarar con lóxicas industriais a primeira e gran reconversión teconolóxica, para
poder  competir  coa  outra  prensa  e  cos  medios  audiovisuais,  especialmente  a  partir  da  ruptura  do  monopolio
televisivo.
En segundo lugar: unha vez realizada esa reconversión, que completará en 1992,  a prensa galega vese abocada de
novo  a  reformular  outras  estratexias  defensivas  e  expansivas,  para  que  se  ve  obrigada  a  utilizar  fórmulas  de
“finanzamento/risco”,  que  son,  á  vez  que  un  instrumento  imprescindible  no  plano  económico  e  propiamente
empresarial, unha seria ameaza contra o pluralismo e a diversidade dos que debe facer sempre gala un xornal como
produto informativo e cultural.” Op.cit. (p. 39)

217GRUPO CIDADANÍA E COMUNICACIÓN (CIDACOM): “Calculando sobre seguro – tendo en conta o resultado
dunha investigación moi exhaustiva relativa ao período que vai de 1989 a 1996 que logrou documentar contra todo
tipo de impedimentos  21.000 millóns das vellas pesetas – pódese aventurar que cando menos, durante estes últimos
dezaseis anos os medios de comunicación galegos repartíronse unha cifra de 50.000 millóns de pesetas. Porque non
só non desaparece o sistema, a todas luces fraudulento, senón que se incrementaron as partidas, toda vez que se
multiplicaron os medios (…) Todo se negocia bis a bis, sen ningún tipo de oferta pública que garanta a igualdade de
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Na  outra  banda  estarían  os  medios  públicos  dependentes  da  administración

autonómica, acusados de estaren ao servizo do poder político autonómico e que servían

como plataforma de lanzamento das diversas iniciativas do goberno Fraga, ademais de

seren  acusados  de  parcialidade,  falta  de  veracidade  informativa218 e  teren  ao  poder

autonómico como o principal cliente219.

Un resumo deste apartado sería que o eido xornalístico na Galiza de Fraga estaba

moi atado polas políticas de finanzamentos e axudas con diñeiro público, ademais dos

orzamentos  destinados  aos  medios  públicos  (CRTVG  na  súa  meirande  parte).  Fóra

destas  axudas  quedarían,  como perfila  o  profesor  Caponera,  os  medios  que  non  se

cinguen  ou  non  aceptan  esta  caste  de  xogo  financeiro-mediático.  Por  tanto,  só  lles

quedaba a exclusión do circuíto de axudas. 

Así o nacemento de publicacións que non entraron dentro da dinámica “axudas da

Xunta”,  foron produto da falta de vehículos de expresión que non foron considerados

útiles polos poderes políticos do momento. O fanzine entraba dentro disto. Ao non ser

unha publicación de tipo profesional, sen depósito legal etc, xa tiña o primeiro atranco

asegurado. Ademais, a maioría destas publicacións ao seren plataformas para colectivos

que  non  se  cinguían  ao  xogo  político-económico-mediático  dos  poderes  públicos  e

privados, non foron tidos en conta para axudas a novas publicacións. Iso por unha banda,

pois tamén houbo colectivos que rexeitaron voluntariamente a demanda desas axudas.

oportunidades e contribúa á obrigada transparencia informativa”. En “Aceptan a chantaxe de Fraga. Corrupción nos
medios” en Tempos Novos,  Atlántica de Información e Comunicación, Santiago de Compostela, xuño de 2005 (p.
34)

218GUERREIRO, ANXO: “(...) uns medios de comunicación públicos que non respectan o pluralismo político e non
practican a veracidade informativa, tal como puxo de manifesto o Informe do Valedor do Pobo diante da Cámara
galega (2004).” En  Tempos Novos,  Atlántica de Información e Comunicación, Santiago de Compostela, xuño de
2005 (p. 24)

219MARTÍNEZ  HERMIDA,  MARCELO  ANTONIO:  “La  excesiva  presencia  de  lo  político  en  todas  estas
consideraciones sobre el  audiovisual  gallego se deben (…) a que la  Xunta se ha convertido al  tiempo que en
mecenas de las iniciativas audiovisuales  en su propio  cliente”. En Televisión y vídeo en Galicia. La intervención de
la  institución  autonómica  en  el  sector  audiovisual,  Tesis  doctoral  dirigida  por  Dr.  Mariano  Cebrián  Herreros,
Universidad Complutense, Madrid, 1994 (p. 101)
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Axudas aos medios de comunicación na Época Fraga. Fonte revista Tempos Novos, xuño de 2005
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6.4-Trazos da mocidade “non-convencional” na Época Fraga

A mocidade que tratamos aquí  non é toda a mocidade do período 1989-2005,

porque senón teriamos un traballo moi abondoso sobre un conxunto da cidadanía que,

aínda minguante ano tras ano. Abrangue un espectro moi amplo da sociedade galega. Por

iso quérese deixar claro que para este traballo vaise recoller un segmento determinado de

mocidade.  Este  segmento  é  aquel  onde  veremos  grupos  de  xente  nova  cunhas

inquedanzas fóra das que serían as recorrentes para a inmensa maioría da xente nova

daquel momento (as “rutas” da música tecno ou disco, a chegada do consumo masivo das

drogas  denominadas  de  deseño,  a  xeración  X,  etc.),  por  iso  a  denominación  “non-

convencional”. 

O segmento ou abano social  interesante para este traballo é minoritario e está

composto por mozos e mozas cunhas preferencias no terreo cultural (musical sobre todo),

político  e  social  pouco  estendidas.  Este  abano  podería  ser  denominado  como

“alternativo”, pero dado que este termo é moi “inestable” preferiuse “non-convencional”,

pois o arco de mocidade tratada era a que non se acollía a uns determinados canons

estéticos, sociais ou culturais aceptados por unha maioría de xente nova. 

Debemos  ter  en  conta  que  na  Galiza  había  unha  serie  de  trazos  que  se

manifestaron  desde  este  segmento  “non-convencional”  inspirándose  en  movementos

extra-galegos.  Ditos  movementos  foráneos  tiveron  un  certo  éxito  dentro  das  súas

posibilidades e tamén unha vida media moi semellante a outros lugares do estado e en

Europa, aínda que fóra das fronteiras do estado, algúns destes movementos sociais xa

viñan de décadas atrás. 

6.4.1-Movemento Okupa

O nacemento  do movemento  okupa na Galiza  é difícil  de  concretar.  Mais  si  é

posible dicir que a ocupación de vivendas baleiras sen uso por parte de familias sen teito,

ou mesmo persoas de maneira individual, é un fenómeno que se perde nos tempos. 

A  aparición  dos  movementos  de  ocupación  de  locais  pola  vía  da  forza  e  o

desenvolvemento  dentro  deses  locais  de  actividades  consideradas  fóra  do  común,

asociais e mesmo anti-sociais, vén de moi lonxe. Nos países da Europa Occidental era un

fenómeno que afundía as súas raíces nos movementos hippies e que logo deron en

chamarse “sqatters” (termo inglés e moi xeralizado) ou “provos” (nos Países Baixos)220.

220COHN-BENDIT,  DANIEL:  “Es  verdad  que  los  Provos  dieron  ciertamente  pruebas  de  una  imaginación
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Non obstante, as iniciativas que logo propuñan estes movementos chocaron de fronte coa

oposición das autoridades primeiro e logo das sociedades máis ben conservadoras deses

países, que non aceptaban de boa maneira a okupación das vivendas baleiras sen os

correspondentes contratos de venda ou aluguer.

O termo “okupa” foi unha maneira de castelanizar, e por extensión de galeguizar, a

ocupación considerada ilegal. O uso da letra “k” pola “c”, foneticamente co mesmo valor,

vén apuntar unha diferenza entre a residencia legal e a ilegal nun inmoble. Con todo, nas

últimas décadas a okupación foi a plataforma para a creación de novos modelos tanto de

convivencia como de expresión artística, social e política221. 

A relación coa edición de fanzines viría desa tentativa de abrir novos espazos de

expresión cultural lonxe dos camiños marcados pola “oficialidade”, como se apunta nas

entrevistas aos participantes nos fanzines Lixo Urbano e Noxxxo (Anexo II):

Lixo Urbano:

Alberte- Os que estaban máis activos eran Rompan Filas (colectivo) e na Okupa 

de Santa Clara (Compostela) que comezou máis ou menos con fanzine. (Anexo 

II)

Noxxxo:

En que época sucedeu isto?
(...)
Jose- Non, por que Loita Autónoma acabou no ano 94. Entre o 90 e o 94. 

Xulio.- Noxxxo estaría no 92. Desobediencia no 90 ata mediados dos 92. Na 
primavera do 92 foi cando nos botaron da Casa da Xuventude e logo foi a asemblea 
okupa.

extraordinaria.  Si  bien  sus  manifestaciones  se  dirigieron  en  principio  contra  los  poderes  locales,  en  seguida
propusieron soluciones prácticas a problemas concretos: así, frente al plan “bicicletas blancas”, la reacción de la
policía  fue  confiscar  las  primeras  bicis  ofrecidas  a  los  contestatarios  de  que  la  autoridad  política  se  expresa
únicamente bajo formas represivas.
(…) A las autoridades les costaba mucho adaptar su réplica a esta efervescencia creadora. Las reacciones represivas
se  volvían  contra  ellas.  Los  Provos  utilizaron  todos  los  recursos  de  la  guerrilla  urbana:  no  llegar  nunca  a  la
confrontación  total  en  “territorio  ocupado”;  no  a  la  guerra  decisiva;  no  a  la  guerra  de  posición;  dispersión,
concentración, dispersión; no dejarse amilanar jamás por las armas del enemigo; provocar al enemigo, obligarle a
atacar y luego desaparecer.” En La revolución y nosotros que la quisimos tanto, Anagrama, Barcelona, 1998, (pp:
66, 67)

221MARTÍNEZ LÓPEZ, MIGUEL: “(...) el movimiento de okupación se puede describir como una forma singular de
participación urbana que ha adoptado medios de acción no institucional. Estos medios comienzan con la propia
okupación y continúan con otras formas de resistencia y movilización ciudadana. En última instancia, se trata de
actos de desobediencia civil a la distribución desigual de la riqueza y a la legislación que la mantiene. En este
sentido,  podemos afirmar  que el  movimiento responde a dominaciones urbanas  específicas,  como la exclusión
residencial y la especulación inmobiliaria, y que ha recogido el relevo de movimientos sociales anteriores, como el
vecinal  y  el  contracultural.”  En Okupaciones de  viviendas  y de  centros  sociales.  Autogestión,  contracultura  y
conflictos urbanos, Editorial Virus, Barcelona, 2002 (p. 135)
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Jose- Loita autónoma sería entre o 93 e o 94. Adoquín para o Desobediencia, 
ponlle que   Adoquín sería para o 91-92.

Xulio- Á parte disto había un programa de radio. (Anexo II)
       

As  okupas  foron  lugares  onde  xermolaron  fanzines,  grupos  de  música  non-

convencional, grupos e movementos sociais, etc. Todo isto tendo en conta que dada a

novidade que supuña o comportamento destas persoas e colectivos, tanto en España e

na Galiza, provocou rexeitamento entre sectores sociais e tamén entre as autoridades

máis conservadoras,  cousa que trouxo a estigmatización tanto das okupas como das

persoas que as levaban para adiante222. 

O exemplo máis claro que podemos ter sobre o vínculo entre okupas e fanzines

neste traballo é o único exemplar de Belvís Tudei,  denuncia do que os okupas da Casa

Encantada de Santiago de Compostela, consideraban un abuso por parte das autoridades

locais, civís e relixiosas (a vella casa okupa da Rúa Castrón Douro era terreo da Igrexa). 

Desaloxo da Casa Encantada, Santiago de Compostela, xuño de 2003

222 NAVARRETE MORENO, LORENZO: “ La palabra okupa es en sí misma un estigma lanzado por la prensa y un
término ambiguo de autoidentificación. “(...)  una palabra equívoca que trata de separarnos,  de excluirnos de la
ciudadanía “normal” y normalizada, del pueblo” [Contra el Poder, nº 1]. A la palabra okupa se le atribuyen todo un
repertorio  de  imágenes  y  conductas  perniciosas:  punkis,  drogadictos,  vagos,  sucios,  ácratas,  violentos  y  hasta
satánicos. 
(…) De ahí se puede observar que, más allá de la lectura autoreferencial que los jóvenes de los movimientos okupa
hacen de sí mismos, las actuales prácticas de okupación, que constituyen el sensor de un más amplio malestar
juvenil en adaptarse a la profunda modificación tanto del  panorama productivo como en relación a la crisis de las
formas de representación, son más bien una tentativa de construir “otras” formas de sociabilidad respecto a aquéllas
propuestas por el circuito de sociabilidad “normalizada”.” En La autopercepción de los jóvenes okupas en España,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Juventud (INJUVE), 1999 (pp. 11, 12)
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O fenómeno das okupas na Galiza chegou tarde, como case todos os movementos

de  mocidade  que  xa  levaban  décadas  en  Europa  ou  Norteamérica,  sobre  todo.  Non

obstante,  é difícil  pór unha data ao inicio das okupas en España para canto máis ás

okupas galegas223.  O caso é que unha das primeiras sería a okupa compostelana de

Santa  Clara  a  comezos  dos  anos noventa,  como din  na  entrevista  aos  membros do

fanzine As Cousas Claras: 

-As Cousas Claras coincidiran co nacemento dalgún centro social,  algunha  
okupa, etc?

Kote- Coincidiu coa okupa de Santa Clara, a primeira de Compostela. (Anexo II)

Tamén declaran o mesmo na entrevista a Lixo Urbano:

Carlos- O que dixeron eles e tamén a motivación de que polo menos a idea era un 

pouco transmitir e plasmar as túas ideas e que a xente o lese e lle dese voltas á  

cabeza. Pensar ou se lle parecía atractiva o que amosabamos. E tamén querer facer 

algo. Eramos activos no antimilitarismo, participabamos máis nas manifestacións. 

Alberte- Os que estaban máis activos eran Rompan Filas (colectivo) e na Okupa de 

Santa Clara que comezou máis ou menos con fanzine.

De que datas falamos?

Carlos- Sobre o 91.

Aberte- Aínda que nos coñeciamos de sempre, coincidiron coa apertura da okupa de

Santa Clara. (Anexo II)

A okupa  de Ourense foi  polos  mesmos anos,  tal  como se di  na  entrevista  de

Noxxxo (véxase o Anexo II).

A irrupción pois do movemento okupa e inicio da vaga de fanzines galegos foron

case da man, polo menos nas cidades galegas como indican tanto as entrevistas como os

datos obtidos na bibliografía consultada (véxase Martínez López, Miguel; 2002). E como

xa  temos  apuntado,  outros  movementos  considerados  como  “contraculturais”  e  que

223MARTÍNEZ LÓPEZ, MIGUEL: “A finales de los años setenta se registran algunas okupaciones de viviendas por
parte de familias necesitadas o con proyectos de convivencias comunales en Mallorca, Madrid (Aluche) y Barcelona
(Gallecs), pero con escaso apoyo, e incluso hasta animadversión, por parte del movimiento vecinal organizado. 
(…) entre 1991 y 1993 señala un mínimo de 20 okupaciones reivindicadas públicamente a lo largo del Estado,
ampliándose  el  triángulo  de  ciudades  descrito  a  Pamplona,  A Coruña,  Ourense,  Sevilla,  Granada,  Valencia  y
Alicante. Por otros medios sabemos también de experiencias en esos años de Vigo, Gran Canaria, Xixón, Burgos,
Santiago  de  Compostela,  Elche,  Cáceres,  etc.  (Alegato,  nº2;  Asemblea  de  Okupas  de  Ourense,  1993;  Lucha
Autónoma,  nº2;  La  Lletra  A,  nº  35,  1992,  Resiste).”  En   Okupaciones  de  viviendas  y  de  centros  sociales.
Autogestión,  contracultura  y  conflictos  urbanos,  Editorial  Virus,  Barcelona,  2002 (primeiro  parrágrafo  p.  141;
segundo parrágrafo p. 146)
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callaron na mocidade galega desde 1975 ata o 2005, chegaron case ao mesmo tempo, é

dicir, o movemento punk nacente ao final dos setenta chegou xunto coas últimas vagas do

movemento  hippie  europeo.  Logo  ao  final  sumáronselles  outros  movementos  máis

conteporáneos  como  o  antimilitarista,  ecoloxista  ou  menos  reivindicativos  como

movementos  musicais,  exemplo  deles  o  rock  máis  potente  que  foi  o  hardcore.  Isto

explícao no Anexo I, Anxo Rabuñal, comisario da exposición “O lado da Sombra”:

-(...)  a  contracultura  e  a  postmodernidade chegaron case ao mesmo tempo a

Galiza. E a primeira, a contracultura, como serodia evolución do realismo, e a

segunda, postmodernidade, como unha corrente internacional da moda. 

A idea é que en Galiza entraron ao mesmo tempo as dúas cousas.  Iso en toda a

península houbo un condicionante moi forte, e é importante que sexa a Península,

porque nese caso Portugal non serviu como referente, porque tamén estaba sometido

á mesma condición que o resto da Península, a da ditadura. As ditaduras serviron con

fenómenos autárquicos, realmente produciron unha perda de contacto con cousas que

sucedían fóra. E ese carácter retardatario que tiñan España e Portugal, era máis grave

no caso de Galiza pola estrutura social e cultural. Entón si que hai un desprazamento,

cando en Galiza e en xeral  en España entra  a contracultura,  xa era un fenómeno

practicamente  vencido  nos  EUA,  que  era  onde  se  articulara.  En  España  entra  a

contracultura por Sevilla  polos grupos daquela época, os Smash, Silvio,  e entra alí

sobre o 1968. En Galiza penso que as primeiras notas que tomei son dos anos 70, que

son Xaime Noguerol e Carlos Oroza, no ano 70. Entón, nese momento era cando xa

desaparecía, nos EUA, entón aquí é cando nace. A primeira comuna galega é do ano

1972, as primeiras comunas alemás son de finais dos anos cincuenta. Entran así de

tarde, pero ao mesmo tempo, o punk entra en Galiza neses mesmos anos tamén, é

dicir,  nos mesmos anos nos que entra unha corrente de moda anterior,  ao mesmo

tempo entra unha corrente de moda do momento.

Por  tanto,  as  okupas  ademais  de  seren  espazos  para  a  expresión  colectiva  e

individual dunha parte da sociedade cansa de estereotipos ou contraria a determinados

comportamentos aceptados cando menos “oficialmente”, tamén son niños para a creación

de vehículos de expresión coa intencionalidade de difundir o parecer deses colectivos e

persoas envolvidas na aparición das okupas224. 

224MARTÍNEZ LÓPEZ, MIGUEL: “El movimiento de okupación, como muchos otros MS (Movimientos Sociales),
empleó  la  diversidad existente (o creada  desde  su seno) de medios de  comunicación alternativos como medio
principal de autoconocimiento; pero creo que ese autoconocimiento espacial, poco profundo (como cuando se habla
con apariencia autocrítica de la existencia de un gueto o,  complacientemente,  de las  buenas relaciones con los
vecinos),  poco  sistemático  (excepto  en  casos  concretos)  y  limitado  únicamente  a  algunos  aspectos:
fundamentalmente el inicio de okupaciones – de tipo CSOA (Centro Social Ockupado), mayoritariamente – y los
acontecimientos  –  simbólicamente  más  llamativos,  las  más  de  las  veces  –  de  desalojos  y  formas  de  protesta
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Casa na que estivo a primeira okupa de Compostela. A seguinte foto mostra as datas de apertura e

peche: “30-11-91 a 6-7-92”. Debaixo das datas e tapado con pintura branca, o símbolo okupa. 

Rúa Santa Clara-Ruela da Estila.

6.4.2-O panorama musical na Época Fraga

Os grandes trazos que definirían o momento vivido musicalmente na Galiza entre

os anos 1989 e 2005 serían: unha certa internacionalización dalgúns artistas galegos que

chegaron a seren recoñecidos con premios internacionais como os  Grammy225. O estilo

premiado con ese galardón era o que se denominou case sempre como música celta,

pero que nos países de orixe deste estilo é denominada música folck (popular). O que se

buscaba era unha mistura musical onde, vertendo ingredientes folck, tradicionais galegos

e sumándolles ritmos doutras culturas e estilos,  puidese facerse unha amálgama que

achégase comercialmente estes tipos de música. Foi o que se denominou “mestizaxe”

durante os anos 90. Deste punto falaremos máis adiante. 

O caso é que na Galiza a industria musical non estaba articulada, sobre todo no

que atinxía aos esforzos independentes da produción musical galega. 

Xosé  Bocixa-  Nós  non  coñeciamos  nada do  que  existía  no  ámbito  da  produción

musical cando empezamos a tocar. No sufrimos frustración porque non desexabamos

nada. Cando puidemos tocar foi cando comezamos a autoproducirnos. Fai quince anos

non tiñamos moita axuda de ningunha empresa nin institución, polo menos no noso

caso. A produción musical é unha industria aínda sen artellar en Galicia. 

pública.”  Op.cit. (p. 234)
225 NÚÑEZ,  CARLOS:  “(...)  A miña  presentación  en  sociedade  que  foi  A irmandade  das  estrelas  e  xunto  cos

Chieftains,  Santiago,  que se convertería no primeiro e ata o de agora único disco de música galega en acadar un
premio Grammy.”  En “A música en Galicia. Tendencias e evolución”.  25 anos coa cultura galega. Vinte e cinco
perspectivas para o século XXI, Sotelo Blanco Edicións, Santiago de Compostela, 2005, (p. 141)
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Francisco  Gil.- A produción  musical  aquí  aínda  non  existe  na  mesma medida  ca

noutros lados. A descuberta da miseria prodúcese xa cando empezas. Nunca vas levar

p chasco porque xa desde o principio ves que é unha miseria. Estamos moito máis

atrasados ca noutros lados. 

Xabier  Díaz-  Eu  penso  que  había  que  investigar  se  eses  anos que  se  chamaron

dourados para a música galega foron tan esplendorosos, mesmo a nivel de cifras.

Xosé Aldea – Por parte de Ouvirmos (produtora musical) destacaría o sen sentido que

supón atoparnos parte do noso patrimonio en chambos, en rastros e en sitios sen valor

aparente: desde encontrar unha zanfona orixinal de 1900 até un estandarte dun coro

de 1921, fotografías e discos de 1904 por tres ou catro euros226. 

O anterior diálogo en Tempos Novos contrasta coa visión máis optimista do músico

Carlos Núñez. É dicir, temos dúas posturas enfrontadas: a dun músico que celebra o éxito

amparado  polas  celebracións  do  Xacobeo  e  unha  promoción  internacional  con  apoio

oficial da Xunta, e por outra parte estarían os artistas e produtores independentes que,

aínda  seguindo  estilos  semellantes,  non  tiveron  as  oportunidades  de  expansión  e

promoción que o anterior artista (véxase o debate completo en  Tempos Novos, nº 99,

agosto 2005, pp. 24-33).

Se nos centramos no que eran as bandas fóra dos circuíto comercial, vemos que o

panorama non era moi óptimo, como se apunta no mesmo número da revista  Tempos

Novos, cun artigo asinado por Carlos Santiago: 

“O problema do rock galego foi sempre non lograr atopar un lugar propio na

cabeza do presidente Fraga. Din que na cabeza de Fraga cabe un estado, aínda que

tamén hai quen pensa que na súa cabeza apenas mal vive un ourizo. O que está claro

é que o rock nunca foi quen de atopar o seu sitio nese mapa neuronal que durante

máis de década e media condicionou a nosa existencia como sociedade.”227

O mesmo autor  nese  mesmo artigo,  sinala  xa  as  maneiras  que  apuntaron  as

bandas de rock galegas para sobrevivir (quen di rock, quere dicir tamén os estilos que se

asemellan a el e que foron considerados como minoritarios), adoptando todas as vías

posibles para saíren adiante228. 

226 VV.AA: “A industria musical galega. Na procura de sinerxias”, revista TEMPOS NOVOS, Nº 99, agosto de 2005,
Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, Santiago de Compostela, 2005 (p. 26)

227 SANTIAGO, CARLOS, “Despois de dezaseis anos de rock´n´roll”, revista  TEMPOS NOVOS,  Nº 99, agosto de
2005, Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, Santiago de Compostela, 2005 (p. 34)

228 SANTIAGO, CARLOS: “Precisamente este subsistir fóra das redes sinápticas do poder político galego, é o que lle
conferiu ao rock do país o seu estatus actual: o de corpo mesmerizado no límite da supervivencia. Non é que nisto o
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Mais convén lembrar que dentro da mocidade galega vinculada dunha maneira ou

doutra a okupas e fanzines, a música consumida por eles e elas non era a dos programas

de TV, privada ou pública. Había, como segue apuntado Carlos Santiago, un estilo que

dominaba na Galiza sobre todo, segundo o autor, no rural: 

“O heavie dominaba no rural, aínda que tiña tamén presenza nos arrabaldes das

cidades, que é onde se mesturan os mundos por aquí.”229

O caso é que en paralelo a este estilo que dominaba maioritariamente no espazo

físico galego (non así non  poboacional, debido ao fluxo de xente do rural cada o urbano),

había estilos semellantes,  como apuntamos, que foron os que máis encheron centros

sociais okupados e as páxinas do fanzine como apuntan nas entrevistas de As Cousas

Claras, Noxxxo, Lixo Urbano e Ramnusia (Anexo II):

Por que credes que cando se fala de fanzines a xente fala de punk, anarquismo e

ideais libertarios? Cal é para vós o nexo de unión entre vós entre o fanzine e estes

conceptos?

Kote-  Todo  depende  das  ideas  de  cada  un,  supoño  que  haberá  fanzines  con

concepcións diferentes.

Suso- Tamén é como o vía cada un. A cousa era romper, o punk rompeu co que había.

Non como facía os hippies, flower power etc. Non, o punk era máis contundente, por iso

aquel estilo de música, tirar moito de cómic.

Susi- Noutros sitios chamaríanlle underground, pero aquí serían máis ben as relacións

entre as persoas que se moven por concertos, vas a xuntazas por isto ou por aquilo.

Moitas cousas do fanzine saían de vernos nos bares, centros moi autoxestionados.

Lixo Urbano:

rock se diferencie demasiado doutras pólas da nosa cultura. Pero é de xustiza que a música rock feita en Galiza é
unha das pólas peor tratada de toda a árbore.
(…) Centos de gravacións gardan o segredo de vinte anos de experimentación misical en Galiza,  desafiando a
humidade e o paso do tempo. Malia o cualificado traballo dalgúns técnicos da casa (Radio Galega), a quen nunca se
lles agradecerá abondo ese labor calado e inútil, poucas desas gravacións pasaron polas orellas do público galego, o
mesmo público que, tal vez sen moita conciencia do asunto, pagou e seguirá pagando esta e outras andrómenas.
(…) Esta maneira de buscarse a vida foi exactamente a das bandas galegas de rock que agromaron no país durante
os últimos dezaseis anos. Ao contrario que noutros lugares do Afastado Oriente,  como Madrid ou Barcelona, a
práctica maioritaria entre as nosas bandas de rock era compor, gravar, producir, editar e distribuir a súa música por si
mesmas. O cal nunca rendeu beneficios extraordinarios pero mantivo viva a cara máis moderna da nosa música
“(im)popular”. Un xeito de facer que sen dúbida vai atopar novas posiblidades na democratización tecnolóxica e na
crecente cultura da autoedición e a libre distribución. Un novo horizonte vital para esa cultura de alto risco propia
destes lares.” Op.cit. (pp. 34, 35)

229 SANTIAGO, CARLOS: Op.cit. (p. 35)
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Por que lle chamades movemento punk?

       Alberte- Porque estabamos arredor de xente vinculada ao punk e hardcore, en concertos. 

                    Carlos- Era a música que nos gustaba. Se quixeras meternos nunha tribu urbana, que 

      daquela estaba moi de moda ser dunha tribu urbana, entre a música, a estética e as ideas   

       identificabámonos máis co punk e co hardcore.

                  Pensades que o punk e o hardcore chegaron tarde aquí?

                  Alberte- Quizais si, pero para nós con 20 anos comezamos a escoitalo, antes 

     escoitabamos   Siniestro.

                  Carlos- Tamén escoitabamos aquilo que chamaban Rock Radikal Vasco (RRV). 

                  Alberte- É que se nos achegamos ao hardcore e ao punk foi através do RRV.

Noxxxo:

   Definide agora as liñas que seguían Noxxxo, Desobediencia...

  Jose- Para Noxxxo sería un estilo de música digamos pouco convencional, punk, hardcore, fóra 

  do mainstream. Á parte das letras con contido político, que a xente estivese implicada en temas 

   políticos, non só que cantasen como canta hoxe un feixe de grupos, senón que esa mesma xente

  tamén tivese unha participación directa no ámbito da política e logo darlle saída a inquedanzas 

  culturais, poesía, relatos, cómics...

  Xulio- Cada quen ía co seu propio estilo. Eu por exemplo era máis seguidor dunha liña musical 

 como era o rock garage, pero iso non impedía que me metese en Comando Estrela Galiza.

Ramnusia:

Se tivesedes que autoidentificarvos con algún movemento concreto, cal sería?

Moncho- Eu creo que en ningún. Todo era moi ecléctico, non era nada concreto. Se falamos

de música, a min gustábame desde Metallica aos Reincidentes pasando por Skornabois e

Negu Gorriak e tamén música clásica...logo lía desde literatura “mainstream” a ensaios de

política ou poesía zen. 

Lois- O mesmo che digo eu. A min gustábame La Polla Records, Rosendo...nunca me gustou

a música que non entendía o que dicía. A min interesábame máis as cousas concretas. Eu que

sei! A min historias de filosofía e política ou rollos así non me gustaban daquela. Pero logo

comecei a preocuparme por temas como a contaminación, a conservación de zonas verdes e

contra a plantación dos eucaliptos. Foi na época que comecei a facer bici polo monte.

Óliver- Eu creo que máis ben as circunstancias personais foron as que empurraron a cada 

un.  A min  non  me  gustaba  a  música  punk,  gustábame  máis  cantantes  como  Sabina,  

cantautores clásicos etc. Ademais, a min o que me apetecía daquela era expresarme de  
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maneira artística. 

Retómase neste punto o conceito  antes mencionado da “mestizaxe”,  fenómeno

musical  que durante os  anos noventa  e comezos do século XXI,  encheu páxinas de

críticas musicais, tentou fusionar ritmos fisicamente nas antípodas uns doutros e quixo dar

nome a variantes ou pretendidos ritmos nacidos dentro desta tendencia: “pachanga”, cos

Mano Negra (liderados por Manu Chao, fillo do xornalista vilalbés Ramón Chao), “sono

mondiale” ou son mundial, unha árbore de enxertos musicais que ao final non fixo máis

que confundir elementos dun e doutro lugar do mundo sen xeito. 

Segundo  a  etnomusicóloga  Isabelle  Leymarie,  a  mestizaxe  sería  unha  nova

tentativa no comezo da última década do século XX, para achegar músicas,  ritmos e

tendencias nun único son universal. Todo isto grazas ás aportacións dos novos medios de

difusión ou novas tecnoloxías, que ademais da tarefa difusora, tamén estarían detrás da

mistura sonora e da creación desta nova amálgama. Mais todo isto podería traer canda si

unha nova caste de “imperialismo musical”, aínda que Leymarie móstrase optimista ao

respeito.230 Este pesimismo ou visión crítica da mestizaxe aflorou tamén dentro dos que

levaban anos dentro da música tradicional galega. Así, vían como esta amálgama, esta

mestizaxe, era produto dun fenómeno moito máis “elevado”: a globalización en todos os

seus aspectos231.

En paralelo  á  “mestizaxe”  que brevemente  describimos,  está  o  fenómeno máis

galego do “bravú”.  Este movemento naceu a comezos dos anos noventa, logo dunha

reunión de músicos no segundo certame do Castañazo Rock na localidade de Chantada.

230LEYMARIE, ISABELLE: “As civilizacións enriquecéronse en tódalas épocas por procesos de préstamo, de plaxio,
de  ósmose  e aculturación.  Coa difusión actual  do audiovisual  e  a  multiplicación dos medios  de comunicación
intercontinentais, os intercambios culturais aceleráronse a un ritmo vertixinoso.
(…) Esta tendencia chamada da “sono mondiale” traería evidentemente o perigo dun certo imperialismo musical,
pero pon de manifesto sobre todo o ardente desexo que esperimenta hoxe a humanidade de abrirse a todos os seus
compoñentes musiciais e culturais que desemboca nesa “terra dos homes” que debe  trascender as ideoloxías e os
estados.” En “Músicas do Mundo”, Correo da UNESCO, Santiago de Compostela, abril 1991, (pp. 9-11)

231SEOANE, ANTÓN: “Mais para que se dea esta mestizaxe virtual, precísase botar man doutra variable necesaria: a
chamada  globalización,  globalizacón  non  unicamente  económica,  senón  do  ben  máis  prezado,  a  información.
Estamos a falar da aldea global de McLuhan, significante ALDEA de feliz utilización en canto espazo simbólico no
que poder contemplar posibles virtudes pero tamén preocupantes interrogantes. 
(…)  O espazo  no  que  esta  aldea  existe  vaise  facendo pequeño,  aldeanizando,  na  medida  en  que  se  expande,
convertíndose, pouco a pouco, nun gran burato negro que atrapa símbolos das culturas periférica para fagocitalas e
cosntruír con eles ese magama uniforme que é a actual mestizaxe.
(…) a globalización ao final é a causa de todo o contrario precisándose cada vez menos chaves mediáticas para
entender un chamado progreso que nos vai levando á uniformidade estelar.” En “A Mitomanía da mestizaxe. A
globalización da cultura”. En  O feito diferencial galego. Música (Volume II),  GRUPO MILLADORIO (coord.),
Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1998 (pp. 242, 243)
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Cartaz do Castañazo Rock do 2013

O bravú quería reunir  baixo esta denominación a todos os grupos galegos que

cantaban en galego. Era, segundo o xornalista Xavier Valiño, un rock produto da chegada

das guitarras eléctricas ás aldeas. Era por tanto, a reunón dos que tentaban facer rock en

galego logo dunha case desértica década dos 80 sen case nada que ofrecer na nosa

lingua.232 Mais tamén, como apunta  Valiño,  o  bravú quixo facer  a  mestura da música

tradicional co rock máis contemporáneo do momento.

Co  paso  do  tempo  moitos  destes  grupos  ou  ben  desapareceron,  ou  seguiron

proxectos individuais ou con novas formacións. No caso dos Diplomáticos de Monte Alto,

grupo emblema do bravú, o frontman da banda, Xurxo Souto seguiu con proxectos en

solitario, outros grupos como O Caimán do Río Tea disolvéronse e Os Skornabois fixeron

o mesmo. 

Resumindo  brevemente  este  apartado,  diremos  que  a  música  na  Galiza  do

momento comezou cun pulo importante dos grupos en galego (movemento bravú). En

paralelo, desenvolvéronse inciativas musicais co apoio institucional dentro dunha corrente

232VALIÑO, XAVIER: “Tomemos com primeira imaxe aquela de que nos 90 chegaron ás aldeas as quitarras elécticas.
Simple, pero efectiva. Pouco despois deron en chamalo bravú. E que é iso?
(…) O concepto, por suposto, a iso imos agora. Bravú e unha expresión que naceu en Chantada entre todos aqueles
grupos que nunha época – principios dos 90 – xurdiron nun lugar -Galicia – cantando nunha lingua – o galego – e
facendo demostración pública de orgullo pola nosa cultura.
Literalmente, bravú é a palabra que empregan nunha comarca de Galicia para designar o sabor e o cheiro da carne 
de caza e, en xeral, de toda a carne sen capar, o mesmo que noutros lugares galegos se coñece como bravío ou 
bravún. 
(…) O caso é que, dende hai un tempo, o bravú vai unido a outra cousa distinta, a música de mestura das raíces
populares co rock, e que comparte co seu significado orixinal a fora e a paixón do que está sen domesticar, do
indomable. 
(…) Se o termo apareceu, aglutinando todas esas bandas que se espallaban por toda Galicia sen coñecerse case entre
eles, non foi por capricho, senón para dar resposta a unha necesidade: a dun sector novo da poboación galega farto
de non encontrar unha música na que mirarse ao espello. Nin o rock cantado en inglés, non os ecos da movida, nin
tan sequera o rock galego dos anos oitenta – agás, tal vez Siniestro Total e Os Resentidos-.” En  Rock Bravú. A
paixón que queima o peito, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1999 (pp. 9-11)
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denominada “mestizaxe” e que pretendía a fusión de todos os sons mundiais nunha caste

de “interlingua” musical. No tocante ao que podería ser unha industria musical en galego,

as  produtoras  independentes  ou  con  visións  máis  alá  das  axudas  oficiais,  non

concordaban coa visión oficial  de estárese vivindo uns anos dourados para a música

galega (Tempos Novos, 2005). E xa por último, a mesma evolución tanto no profesional

como no musical  levou aos diferentes artistas a buscar  novos camiños para as súas

andainas artísticas. 

6.4.3-Servizo militar e insubmisión

Un dos feitos máis notorios na vida da mocidade, tanto galega como española en

xeral, durante xeracións foi o recrutamento obrigatorio para todos os varóns maiores de

idade para prestaren servizo nas Forzas Armadas. Este punto, denominado conscripción,

Servicio Militar Obligatorio ou “mili”, entrou en crise de identidade xa a partires da morte

de Franco no 1975. 

Deste recrutamento forzoso de mozos só se poderían librar os fillos de viúvas ou

quen tivese as facultades físicas ou mentais non acaídas para prestar o servizo militar, ser

obxector de conciencia, ter cumpridos os 30 anos ou ter unha concesión de 6 anos das

ampliacións de prórroga por razóns excepcionais ou interese nacional. Coa chegada da

democracia recoñeceuse o dereito á obxección de conciencia. Isto permitía ao mozo en

idade militar alegar “motivos de conciencia que se opoñan ao cumprimento do servizo

militar”. Para iso era necesario alegar conviccións morais de tipo relixioso, ético, filosófico

ou humanitario ou calquera outro semellante. Se o mozo alegaba isto podería substituír o

servizo  “de  armas”  pola  Prestación  Social  Substitutoria  (P.S.S.).  Esta  prestación

correspondía co envío do mozo a outros sectores como: Protección Civil, conservación do

medio  ambiente,  mellora  do  medio  rural  e  protección  da  natureza,  servizos  sociais,

servizos sanitarios, educación e cultura e programas de cooperación internacional233. 

A obrigatoriedade para todos os cidadáns varóns de prestar “servizo de armas” foi

impopular  case  desde  o  primeiro  momento  da  súa  instauración  no  estado

contemporáneo234.

233BERMEJO, ÁNGEL; CARRERA, JOSÉ LUIS; GARCÍA, FERNANDO; Servicio militar. Objeción de conciencia;
Concello da Coruña, A Coruña, 1ª edición, noviembre 1996 

234AJANGIZ, RAFAEL: “ [El ejército de masas] Fue organizado por primera vez en Francia, 1793, para defender el
nuevo orden surgido de la Revolución Francesa,  sustituyendo con ello a los ejércitos profesionales que habían
sustentado las monarquías absolutas que dominaron Europa durante los 150 años posteriores a la paz de Westfalia.
En  cualquier  caso,  no  puede  hablarse  de  una  correspondencia  perfecta  entre  su  adopción  y  la  superación  del
absolutismo – fue Prusia la primera en seguir los pasos de Francia,  pero para poder combatir a Napoleón -, ni
tampoco se consolida realmente como modelo común hasta finales del siglo XIX y principios del XX, conociendo
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Aínda coa creación no ano 1984 dunha Lei de Obxección de Conciencia (LOC)

para  poder  canalizar  dalgunha maneira  os  desexos  de non prestar  servizo  de armas

dunha parte importante da mocidade, a Prestación Social Substitutoria tampouco foi unha

maneira de evitar o desexo de moitos mozos de non quereren prestar nin servizo militar

nin  PSS.  Así  é  como nace o movemento  antimilitarista  e  pola  paz e  en paralelo,  os

movementos de insubmisión, aqueles que non aceptan nin “mili” nin PSS235. 

No que toca á Galiza, o movemento de insubmisión, praticamente fóra da lei (aínda

que, como apunta Hernández Mouriño (Encrucillada: 1993; p. 181) haxa só repercusións

legais para uns poucos a xeito disuasorio) escolle os camiños máis doados para darse a

coñecer.  Isto  implica  claro  está,  vías  alternativas:  creación  de  publicacións  propias

(revistas  e/ou  fanzines),  uso  de  locais  propios  en  solitario  ou  con  outros  colectivos

(okupas, centros sociais) e o aproveitamento da máis mínima oportunidade para deixar

clara a súa postura236. 

su verdadero apogeo en las dos guerras mundiales del pasado siglo.
(…) Si las Fuerzas Armadas juegan un papel central en la constitución del Estado moderno, lo  mismo podemos
afirmar de la conscripción; no sólo es un componente esencial de este modelo de Fuerzas Armadas, sino también el
imaginario básico del  Estado-Nación. Desde un punto de vista instrumental,  los conscriptos son las masas  que
combaten en las guerras para asegurar la integridad territorial o, e un sentido más laxo, para defender los intereses
nacionales.”  En  Servicio  militar  obligatorio  en  el  siglo  XXI.  Cambio  y  conflicto;  Centro  Investigaciones
Sociológicas (CIS), Siglo XXI de España Editores; Madrid, 2003 (pp. 54, 55)

235HERNÁNDEZ MOURIÑO, ANDRÉS: “As trabas que a LOC e a PSS impuñan ao pleno desenvolvemento do
dereito de obxección de conciencia e de oposición ao SMO e ao antimilitarismo, e as condicións xurídico-políticas
que  estas  ocasionaban,  levaron  a  unha  postura  clara  de  desobediencia  civil  á  conscrición,  en  ámbalas  dúas
modalidades: militar e social substitutoria.
(…) Así desde 1989 ata o momento [1993], máis de 2000 mozos se declararon insumisos, é dicir, ante a chamada do
SMO ou da PSS, devolven os papeis da orde, xunto cunha declaración expresa de negarse a realizalos, acompañadas
das sinaturas de catro persoas que declaran “ter instado e prestado apoio a dita persoa na súa negativa” (chamados
“autinculpados”).
O movemento  acadou pronto non só unha medra numérica,  senón tamén numeros apoios  en  diversos  sectores
sociais, profesionais e mesmo xurídicos e políticos. 
Os intentos de de erprsión selectiva levados a cabo polo Goberno – é dicir, represión aplicada tan só a un pequeño
número de insubmisos,  con pretensións disuasorias,ante a  imposibilidade de procesara a  todos,  polos custos de
popularidade que iso ocasionaría – non deu os resultados procurados.
Co gallo das últimas eleccións xerais, e debido á presión da práctica totalidade de forzas políticas que propuñan
modificacións no SMO, o PSOE lanza o que máis adiante se convertería na Lei de Reforma do Servicio Militar”. En
“A insubmisión. Un movemento pola paz”, revista  Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián,  nº 82,
marzo-abril 1993, A. IRIMIA, Pontevedra, 1993 (p. 181)

236ROMERO LORENZO, MILUCHO: “Neste curto pero intenso período de tempo, a resposta desde o poder foi poñer
atrancos para tentar frear ao antimilitarismo. Primeiro foi a Lei de Obxección de Consciéncia [sic], lei para canalizar
a disidéncia dos que non querían facer a mili; logo, diante da insubmisión, ensaia unha dupla estratexia de pan e
cenoura:  así  pasaba  á  reserva  20.000 obxectores  acumulados  nun intento  de  descabezar  ao  movemento,  como
encarceraba a algúns insubmisos, no que se coñeceu como represión selectiva; diante do fracaso opta por transferir
as causas dos insubmisos dos tribunais militares aos civís, cun  considerábel aumento das penas, para así preservar a
imaxe dos militares. Ao mesmo tempo e co mesmo fin promulga-se [sic] a lei do SM de 1991, coñecida como a
“mili á carta” e “democratización de las FAS”, etc. Son tempos onde se realizan intentos desesperados por implantar
e normalizar a PSS (…), tamén se ordena aos fiscais recorrer todas as sentencias aos dous anos, catro meses e un
día; ingresos masivos de insubmisos en prisión, para logo, diante das presións e da mala imaxe criada, concederlles
automaticamente o 3º grao...; e xa máis recentemente o anuncio de profesionalización do exército e a entrada en
vigor do Novo Código Penal. É de este contexto  de onde partiremos para falar do futuro inmediato do movemento
antimilitarista e da nova táctica de desobediencia: a insubmisión nos cuarteis.” En “O movemento antimilitarista
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A insubmisión  tanto  ao  servizo  militar  como civil  foi,  por  tanto,  unha das liñas

tratadas nos fanzines galegos durante o período que se estuda neste traballo. Lembremos

que o SMO foi disolto no ano 2003, dous anos antes da caída electoral de Fraga.

Ramnusia:

Moncho.  A ver, había moito fanzine circulando por Galicia daquela e sobre todo,  era

unha época na que había moito movemento musical  tamén. Daquela lembro que en

Burela había concertos cada dous por tres. Algunhas bandas só eran cousa de meses,

pero outras como os Skornabois duraron o seu. Tamén era a época do antimilitarismo,

ou mellor dito, dos movementos pola insubmisión total. (Anexo II)

Noxxxo:

Loita Autónoma?

Jose- Foi unha coordinadora de grupos autónomos de Galicia na que estaban xente da

okupa de Ourense, de aquí de Santiago (Autonomía Libertaria) había xente de Vigo   

(Autónomos de Vigo), xente da Coruña, da Guarda. Eran grupos autónomos que deciden

agruparse para dar un paso máis na súa actividade política. Pensan que é necesario ter

un voceiro a nivel informativo, e crean esas noticias para darlle repercusión ás cousas

que eles fan porque a prensa silencia, cuestións como a insubmisión total, que era a

clandestina, nos últimos anos, cando non se mandaba os insubmisos ás cadeas, pasou

ao paso seguinte que era a insubmisión total que era non presentarse a xuízo. 

      Xulio-Iso foi silenciado por moitos medios de comunicación e nós nos dedicamos a  

      manter viva a luz desa loita social que era o movemento de insubmisión. Outro era   

     interpretar ou reinterpretar loitas que acontecían no movemento obreiro en Vigo, loitas 

      nas okupas de toda Galicia, loitas que existían pero que non saían na prensa. Un pouco 

      como no Adoquín pero a nivel galego. 

     (…)  (Anexo II)

Lixo Urbano:

Alberte-  Queríamos  expresarnos,  pois  estabamos  metidos  no  mundo  do  punk,  do

antimilitarismo e viamos que existían os fanzines,  que eran coma revistas pero máis

doadas de sacar porque se podían facer fotocopias e facelo nós mesmos, o tema DIY.

(Anexo II)

 

As Cousas Claras:

galego diante da profesionalización do exército e o novo Código Penal: a insubmisión nos cuarteis”. En  Novos
dereitos:  igualdade,  diversidade  e  disidencia,  Caruncho,  Cristina  e  Mayobre,  Purificación  (coord.),  Tórculo
Edicións, Santiago de Compostela, 1998 (p. 344)
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-Se falasemos de liñas editoriais ou ideolóxicas, cales foron as que seguiron As

Cousas Claras?

Suso – A que tiña cada un. 

Susi- Eramos un conxunto de ácratas na maneira de facer as cousas.

Kote- Si, alí cada un escribía o que lle apetecía.

Suso- O que chegaba publicábase e vía. 

Kote- Si. Despois falábase de todo, música, política, banda deseñada e daquela moito

sobre a insubmisión, coa mili, casas okupas. 

Susi- Influiu moito que viñesemos estudar a Compostela, porque ves cousas novas que

logo queres compartir co resto da vila. 

(…)

       -Despois deste fanzine estivestes noutros proxectos?

Susi- Si en fanzines Kriatura, revistas Andaina e Ar!! (Anexo II)

Se acaso nos cinguísemos a publicacións propiamente antimilitaristas na Galiza,

pero  que  non  gardaban  relación  co  fanzine,  poderían  ser  consideradas  basicamente

revistas underground, tanto polas temáticas como polo seu comportamento a semellanza

de revistas “mainstream”, temos que houbo un número importante delas, ademais das

que trataron o tema de maneira puntual. Entre os exemplos máis senlleiros a revista Ar!

Revista galega antimilitarista  e Aula Ínfima.  Revista  dos estudantes  da Faculdade de

Xeografía  e  Historia,  que  aportaban  información  para  o  debate  sobre  SMO,  PSS  e

insubmisión.

Revistas antimilitaristas galegas: Ar!, e Aula Ínfima (Biblioteca Xeral, USC)
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Capa e contra capa antimilitarista do fanzine As Cousas Claras

Era a insubmisión un fenómeno só galego? Obviamente non, dado que as leis

mencionadas nestas páxinas sobre o SMO e a PSS, así como os procedementos legais

para a persecución da insubmisión eran aplicables para todo o Estado, Galiza estaba

tamén dentro da vaga de accións contra a “mili” a “prestación” social. 

A insubmisión  foi  un  movemento  discutido  en moitas  partes,  e  como se puido

comprobar nesta investigación, tamén sofreu o intento de estigmatización por parte dos

poderes políticos e sociais.  Isto empurrou ao movemento a prol  da insubmisión a ser

parte dos movementos que se consideran á marxe da sociedade, ou das normas sociais

establecidas. A conclusión é que, o mesmo que os movementos culturais e sociais que

non se adaptaban ao canon establecido socialmente, a insubmisión tamén atopou acubillo

dentro  dos  grupos  que  idearon,  crearon,  editaron  e  difundiron  fanzines  para  a  súa

difusión. 

6.4.4-O desemprego na mocidade 

O desemprego entre a mocidade galega na época Fraga foi unha eiva constante

ao mesmo que no resto do estado. A taxa de desemprego entre a mocidade galega foi

aumentando a medida que pasaban as décadas entre a fin da dictadura e ata día de

hoxe.  Casos  semellantes  víanse  mesmo  naquelas  áreas  máis  industrializadas

(reconversión  industrial  na  siderometalurxia,  minería,  sector  naval,  áreas  do  sector

público, etc.). Todo isto trouxo canda si protestas da mocidade e mesmo unha actitude ás

veces apática diante da falta de solucións que percibían os mozos e mozas, ademais da

opción de emigrar. No caso galego a entrada na Unión Europea no 1986 tamén supuxo
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un golpe duro para sectores como a gandeiría,  agricultura e pesca coa reducción de

cotas, desaparción de explotacións agrarias e eliminación de parte da flota pesqueira. 

Neste gráfico podemos ver como foi a evolución do emprego nos menores de 25 anos durante 27

anos en España. A liña que chega máis alto corresponde a España. Entre 1989 e 20005, a taxa

foise reducindo, anos que coinciden coa Época Fraga (Fonte Eurostat,  feito por Javier Sevillano)

Aínda  así,  hai  datos  que  contradín,  se  se  quere  ver  desa  maneira,  a  gráfica

anterior. O desemprego entre a mocidade era case endémico e en cidades como Ferrol,

non había moitas oportunidades. Na seguinte táboa de datos do IGE (Instituto Galego de

Estatística)237, poderemos ver que o índice de desemprego vai aumentando entre a xente

nova. Debemos ter en conta que moitas persoas novas non se apuntan ás oficinas de

emprego ata  que polo  menos finalizan o seu primeiro  contrato  no  caso de quereren

cobrar prestación por desemprego. Outro aspecto a ter en conta, no rural moitos mozos e

mozas  traballan  nas  casas  familiares  atendendo  as  explotacións,  moitas  delas

minifundistas, ata que atopan un traballo fóra delas. O ensino obrigatorio alóngase ata os

dezaseis anos e a economía sumerxida tamén ten man de obra con xente nova238.

237http://www.ige.eu/dba/tabla.jsp?n=1445079920488 
238Este parrágrafo foi contrastado coa única central sindical que atendeu á solicitude do doutorando sobre aspectos

cualitativos do desemprego na mocidade galega. A persoa que verificou persoalmente este punto foi o responsable
de Acción Sindical da Central Unitaria de Traballadores (CUT), Brais González Pérez, quen confirmou estes puntos
como maneira de “maquillar” os datos do desemprego na Galiza. 
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DOCUMENTACIÓN PRODUTOS E SERVIZOS PRENSA  IGE

Indicadores

Series socieconómicas de conxuntura de Galicia. Series seleccionadas: 

1-EPA02H_OCU2024 - 20-24 anos. Ámbolos dous sexos (Ocupados por idade e sexo). [Fonte: Instituto Nacional de

Estadística. Encuesta de población activa. Extraído de: http://www.ine.es] [Unidade: Miles persoas] [Datos dispoñibles

dende 3º Trimestre do 1976 ata 4º Trimestre do 2001] [Datos dispoñibles dende: Os datos desta serie reflicten a nova

metodoloxía da EPA 2002 pero a antiga definición de paro ( ver cambios metodolóxicos EPA 2002)]  

 Ano    Trimestre   (Miles persoas)   EPA02H_OCU2024  

1990 1º Trimestre    93,1

2º Trimestre    96,0

3º Trimestre    95,2

4º Trimestre    86,8

1991 1º Trimestre    88,9

2º Trimestre    87,7

3º Trimestre    91,8

4º Trimestre    92,0

1992 1º Trimestre    87,0

2º Trimestre    84,0

3º Trimestre    83,6

4º Trimestre    77,6

1993 1º Trimestre    71,9

2º Trimestre    71,1

3º Trimestre    71,9

4º Trimestre    76,2

1994 1º Trimestre    66,7

2º Trimestre    66,5

3º Trimestre    70,3

4º Trimestre    73,5

1995 1º Trimestre    74,7

2º Trimestre    74,8

3º Trimestre    76,5

4º Trimestre    70,3

1996 1º Trimestre    68,5

2º Trimestre    69,4

3º Trimestre    72,0

4º Trimestre    69,7

1997 1º Trimestre    69,1

140



2º Trimestre    75,9

3º Trimestre    80,9

4º Trimestre    79,1

1998 1º Trimestre    76,6

2º Trimestre    81,2

3º Trimestre    80,7

4º Trimestre    79,0

1999 1º Trimestre    75,7

2º Trimestre    78,8

3º Trimestre    88,1

4º Trimestre    89,8

2000 1º Trimestre    86,0

2º Trimestre    86,9

3º Trimestre    90,6

4º Trimestre    89,2

2001 1º Trimestre    85,0

2º Trimestre    83,9

3º Trimestre    85,3

4º Trimestre    83,3

Se nos fixamos nos datos que se tiran do IGE, a poboación traballadora entre os

20 e os 24 anos diminuiu en case 10.000 individuos. No informe Mocidade e Emprego da

Central Intersindical Galega (CIG) do ano 2010, temos uns datos comparativos sobre a

evolución do desemprego no sector máis novo da sociedade galega. 

1997 2007 2009

TOTAL    18´4 7´6 12´6

De 16 a 24 anos    35´7 15´9 30´8

De 25 a 54 anos    17´6 7´1 11´6

Máis de 55 anos     7´3 5´1 7´3

Fonte: Mocidade e emprego, CIG, 2010, p. 46

Aínda  que  houbo  unha  década  (1997-2007)239 na  que  o  comportamento  do

239 CIG: “Durante o período alcista do último ciclo económico (1997-2007) a taxa de paro reduciuse fortemente   
en Galiza (ao que contribuiu tanto a creación de emprego como os cambios metododolóxicos introducidos no 
ano 2001). Globalmente o descenso foi de máis de 10 puntos, e no caso da mocidade a redución foi de 19,8 
puntos. 
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emprego coa xente máis nova foi bo, é dicir, houbo un crecemento de postos de traballo,

o  caso  é  que  a  mocidade continuou a  emigrar  e  a  seguir  traballando “en negro”  ou

seguindo planos de emprego que non lle supuñan ás empresas o pagamento ás arcas da

Seguridade  Social,  senón  que  eran  cubertos  por  planos  especiais  da  administración

autonómica (exemplo: FEUGA ou Plan Labora). 

A conclusión que podemos tirar destas poucas aportacións é que a mocidade na

Galiza tivo moi poucas esperanzas de atopar un traballo digno e de calidade. Que coas

reformas laborais dos gobernos Aznar (1996-2004) si houbo un incremento do emprego

(como  recoñece  o  informe  da  CIG),  pero  que  pola  contra  ese  traballo  estivo  moi

precarizado, aínda que os niveis de estudos fosen os máis altos na historia recente da

Galiza.

Estas altas taxas de desemprego entre a mocidade denotan un grave problema  

falla de postos de traballo, xa que a mocidade en xeral conta cuns niveis de 

                   formación superiores ao resto da poboación, e iso é un dos factores que máis 

                   inflúen á hora de atopar un posto de traballo (…)240

As conclusións deste apartado son que, aínda cunha época na que semellou haber

traballo para a xente nova no medio dun comportamento xeral positivo para a creación de

emprego, a porcentaxe de mozos e mozas sen traballo era alta. Por tanto, as necesidades

como unha vivenda propia para independizarse, un salario para o aluguer ou compra desa

vivenda e o pagamento de consumos básicos por parte desta nova xeración, era difícil. 

A falta de oportunidades laborais incidiu poderosamente nos movementos sociais

que os mozos e mozas quixeron emprender na época que investigamos. As okupas como

vía para buscar  un lugar  onde vivir  e maneira de protestar  pola falta  de vivendas.  O

traballo  “alternativo”  (hortas,  consumo  responsable,  artesanía,  etc)  como  vía  de

autoemprego. E cando non era así, na maioría dos casos o traballo chegaba a través da

economía sumerxida. A música como vía de expresión e de escape fronte ao que ven

como alienación do resto da xente nova. A drogadicción e as consecuencias que trouxo.O

fanzine como un dos vehículos para expresar tamén a súa visión sobre a situación vital

que lles rodea. 

Malia esta positiva tendencia, a taxa de paro dos e das de idade comprendida entre os 16 e 24 anos duplicaba a 
taxa media, 15,9% e 7,6% respectivamente. De feito a poboación activa menor de 25 anos representaba en  
Galiza no ano 2007 o 9,2% do total; en cambio, a poboación parada representaba o 19,2% do total de parados 
e paradas.” En Mocidade e desemprego, documento en PDF en 
http://www.galizacig.gal/avantar/files/documentos/Informe%20Mocidade%20e%20Emprego.pdf    (p. 47)

240 CIG; Mocidade e emprego,  Documento sobre mocidade e emprego na Galiza, Santiago de Compostela , 2010 
(p. 48)
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6.5-Comunicación para a construción da cidadanía

Unha cuestión que se debera ter en conta é que o fanzine, así mesmo que os

demais intentos de medios “alternativos” estarían involucrados dentro dos procesos de

construción de cidadanía, é dicir, fornecerían a aparición de novos medios que permitisen

a participación dos diferentes actores sociais en pé de igualdade. Ao final, isto pediría un

esforzo aos medios tradicionais para reubicárense e permitir este proceso, tal e como di o

profesor Álvarez Pousa:

Faise evidente, nestas circunstancias, a necesidade de construir unha alianza

entre  os  medios  de  comunicación  e  a  sociedade  civil.  Contribuiría  decisivamente  a

implementar un sistema cotiá e democrático de relación entre os diferentes compoñentes

da sociedade, no que o sentido real teña que ver coa vixencia dos dereitos plenos dos

cidadáns e cidadás. Para iso é imprescindíbel que os medios se reubiquen no espazo do

público, abríndose á coparticipación de todos os sectores sociais, sen excepcións e sen

consensos  previos  que  desvirtúen  os  contidos  e  consencuentemente  as  verdades

comunicadas, e de paso recuperaren credibilidade perdida.241

A acción inmediata sería a creación de un modelo propio de comunicación por

parte da sociedade civil fóra das axendas titorizadas. Isto levaría a crear medios fóra do

circuíto  político-económico  que  ata  o  de  agora  vén  dirixindo  as  axendas  e  accións

mediáticas, prescindindo do público, agás como elemento decorativo ou consumidor puro

e  duro.  E  cal  sería  o  soporte  que  permitiría  tal  democratización?  Internet  permite  a

interrelación entre emisores e receptores, polo de agora. A rede permite fornecer dúas

institucións  básicas,  que  xa  antes  da  Internet  o  profesor  Robert  Dahl  definía  como

básicas: a liberdade de expresión e a variedade de fontes de información. Coa irrupción

da rede de redes, os cidadáns tomarían conciencia de feitos que lles afectan, expresarían

a súa opinión e logo demandarían e mesmo executarían as opinións expresadas. 

Todo  isto  permitiría  a  operatividade  de  novos  colectivos  sociais  non

institucionalizados ou redes cívicas,  como indica o profesor  Álvarez Pousa.  Grazas á

creación doada destas redes coa Internet,  poderíase pensar  de maneira optimista no

nacemento de iniciativas cívicas de participación popular242.

Os  medios  alternativos  son  elementos  que,  segundo  recolle  o  profesor  Juan

241 ÁLVAREZ POUSA, LUIS. “A Comunicación Alternativa nos Procesos de Construcción da Cidadanía”.  Actas do
III SOPCOM, VI LUSOCOM e II IBÉRICO – Volume II. Lisboa, 2011. (p.87)

242 ÁLVAREZ POUSA, LUIS. Op.cit. (pp. 88-92)
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Zubiarrain: 

Luego  de  la  presentación,  explicando  los  organizadores  la  necesidad  de

auditarnos  e  intentar  mejorar  la  labor  de  los  medios  alternativos,  la  gente  fue

desgranando ideas, y comentaron que para ellos era importante la labor de los medios

alternativos porque "Dan voz a los que no la tienen", abordan cuestiones que los medios

generalistas ni  siquiera  tocan,  ya  sea  migración,  colectivos,luchas sociales,  ecología,

movimientos  sociales  en  otros  países,  alimentación  sana,  música  fuera  del  mercado

comercial, memoria e historia. 243

Isto  traería  a  confirmación de que a alternatividade é un elemento  esencial  se

queremos  articular  publicacións  e  circuítos  de  consumo  para  esas  publicacións,  con

contidos alleos ás axendas mediáticas244 fornecidas e establecias desde os medios máis

xeralistas. 

A respeito  da  Galiza,  con  anterioridade  aos  medios  que  chamamos  fanzines,

existían publicacións que se poderían incluír dentro do adxectivo “alternativo”:  Xa, Can

sen dono,  logo co tempo aparecerían as revistas  máis  xeralistas  pero  sempre cunha

visión lonxe das liñas editoriais da prensa diaria. Un exemplo sería a revista Teima, que

logo da súa desaparición deixaría pegada na publicación Tempos Novos. 

6.6-Aparece o fanzine na Galiza

A aparición do fanzine na Galiza obedece, cando menos, a unha necesidade de

expresión por parte de persoas vinculadas tanto ás artes gráficas, como ás tendencias

políticas  e  sociais  máis  iconoclastas.  Así  o  expresa  Loquis,  autor  de  diversas  follas

voandeiras e o que denominaba “prospectos parroquiais”:

Loquis:

Empezo  a  facer  en  Lugo  unha  especie  de  prospectos  parroquiáns,  que  lles

243 ZUBIARRAIN, JUAN.  “Medios de Comunicación generalistas y alternativos”. Rebelión. 12-08-2015
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1509eb376f421f45?projector=1 

244 MCCOMBS, MAXWELL. “El papel como fijadores de la agenda que tienen los medios informativos, consiste en
su influencia sobre la relevancia de un tema; es decir, sobre si un número importante de personas piensan que vale la
pena tener una opinión del tema en cuestión. Aunque hai muchos temas que compiten por la atención pública, solo
unos pocos tienen éxito, y los medios informativos ejercen una gran influencia sobre nuestra percepción de cuáles
son los temas más importantes del día. No hablamos de una influencia deliberada y premeditada, como la que sale
de la expresión “tener una agenda”, sinó como resultado no buscado de esa necesidad de los medios informativos de
seleccionar y destacar un conjunto de cuestiones como las noticias más relevantes del momento.” Estableciendo la
agenda. Barcelona: Paidós Ibérica, 2006. (p. 25)

144

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1509eb376f421f45?projector=1


chamabamos “Prospectos parroquianos”, onde deseñabamos catro cousas. Imaxina que

non nos gustaba un concerto por exemplo, pois faciamos ese papeliño en papel vexetal.

Faciamos vinte ou trinta que logo repartiamos. Imprimiámolos no mesmo sitio onde se

imprimen  os  planos,  non  sei  se  coñeces  o  proceso.  Deseñas  sobre  papel  vexetal,

imprímelos  no  mesmo  sistema  onde  se  imprimían  antes  os  planos,  que  facían  os

delineantes.  Faciamos  uns  cantos.  Logo  había  xente  máis  avanzada  que  tiña

vietnamitas,  outras  veces  faciamos  cousas  raras  utilizando  gravado  en  madeira  ou

linóleo.

O contido non penses que era moi duro, eran cousas para dicir algo pero que penso que

non chegaban a ninguén. A difusión era moi mediocre, nos tabernáculos en Lugo, era

moi minoritario, unha difusión pobre, como todo neste país. (Anexo I)

A aparición desta caste de “follas voandeiras” en Lugo nos anos sesenta coincide

coas manifestacións dos movementos “post-situacionistas” en Franza (década dos 1960)

e tamén coa chegada do movemento underground ou contra cultural (década dos 1960

tamén) nos EE UU. Mais volvendo ao que declara Loquis,  vemos que os métodos de

reprodución,  agora  para  nós  desfasados,  eran  daquela  a  última  tecnoloxía.  O

aproveitamento de elementos para a reprodución gráfica era a mesma idea que subxacía

nos  movementos  e  creadores  independentes  no  resto  do  coñecido  como  Mundo

Occidental. 

Nos anos 80 é cando comeza a expandirse a creación tanto de fanzines como de

revistas, sobre todo artísticas, focalizándose con forza nas cidades da Coruña e Vigo. Un

dos máis involucrados naquela época foi o artista Xoán Piñón, que con outras persoas

creara o fanzine Uso Externo: 

Cal é a súa relación cos fanzines? Ten algo a ver con El lado salvaje?

A miña relación co fanzine ten a ver coa miña relación coa cultura urbana daquel tempo,

nos anos 80, finais dos 70 e comezos dos 80. Na Coruña houbo unha explosión cultural

impresionante, musical, literaria, pintura e escultura.

Un dos soportes en comunicación alternativa, fóra do que era a prensa oficial,  era o

fanzine.  No  que  dicías  o  que  querías  sen  pasar  por  filtros  de  tipo  político  nin  de

represións nin nada de nada.

Había moita presión naquel momento?

Non, precisamente nese momento comezaba a transición. Hai unha eclosión tremenda,

todo  o mundo se  quere expresar  libremente,  nacen grupos de música,  agrupacións

como Atlántica de pintura e escultura, Novos fotógrafos coruñeses, o Grupo Can Branco.
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Indo  a  outro  mundo,  como o  mundo editorial,  o  mundo alternativo  ao  editorial  é  o

fanzine.  Aquí na Coruña pois  o que tiñamos nós era  Uso Externo  por un grupo de

amigos amantes da literatura e a música, que nos xuntabamos para facelo, con todas as

dificultades do mundo mundial. Porque había que pasar por unha imprenta e iso non é

nada doado. Había que ter unha redacción e unha certa disciplina, cousa nada doada.

Había que redactar, fotografiar e administrar.  (Anexo I)

A cuestión era que naquela época a maioría dos e das creadoras de fanzines (foron

moi poucas as mulleres involucradas neste tipo de creación naquela época), non tiñan tan

claro o de pertencer ou involucrarse nunha determinada tendencia política. Mais, no caso

anterior, Uso Externo, había persoas que si tiñan clara a súa tendencia ideolóxica, como o

expresa Xaime Tenreiro, un dos deseñadores deste fanzine.

  Consideras que a difusión dun fanzine é xa unha cuestión política?

Non política no sentido que se entende política institucional, pero si como acto político.

No sentido de política como actividade cara o público. Entón, nós o que tratabamos era

de expresarnos, non só queriamos quedar no bar e falar entre nós, o que falabamos

entre nós podía ter unha trascendencia. Tampouco era para que a tivese, senón por

xogar un pouco con isto,  ao final  a excusa era tomar algo,  realmente e presentar  o

fanzine nun sitio, nunha discoteca. 

        Logo descubrimos o capitalismo. Que era o capitalismo? Que había moitos anunciantes 

        que se querían anunciar neses fanzines. Entón, cos cartos deses anunciantes    

        pagabamos  aos ghichos das imprentas. (Anexo I)

O caso era expresarse nunha época na que por fin as ideas podían fluír con certa

liberdade garantida pola lei. 

Por que naceu Uso Externo?

Por  esa  vontade  de  expresarnos,  por  facer  unha  cousa  divertida.  Por  unha  banda,

queriamos  expresar  cousas  que  nos  parecían  interesantes.  Mesmo  penso  que

publicamos  algo  de  Derrida,  de  Deleuze,  picabamos  alto,  cousas  de  Panero,  de

Leopoldo. Naquela época Panero era amigo de Deleuze e Derrida. Escribiamos cousas

sobre  a  reconstrucción  na  arte,  na  crítica  da  arte,  como  era  unha  época  un  pouco

transvargada, “he aquí lo bonito”. Leopoldo vivía nun frenopático. (Anexo I)

Non obstante, a historia do fanzine na Galiza é un punto pouco claro as máis das

veces, debido a unha falta de definición dos mesmos medios. Quérese dicir, na época do
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tardofranquismo,  a  palabra  fanzine  era  un  sustantivo  novidoso,  case  sen  uso  ou

practicamente descoñecido. Era un anglicismo. O termo ou sinónimo empregado era o de

“revista”. Fanzine chegou máis adiante, nos anos 80, como di Henrique Torreiro, comisario

da exposición Expofanzines 1990-2003:

Cinguíndonos  ao  espazo  galego,  cando  diría  que  se  comeza  a  traballar  con

fanzines en Galicia? 

Non  teño  datos  específicos  sobre  a  historia  do  fanzine  galego,  xa  que  os  meus

coñecementos  se  cinxen  principalmente  aos  anos  en  que  coordinei  a  Expofanzines

(1990-2003),  e  sobre  todo,  aínda  que  non  só,  ao  mundo  da  banda  deseñada.  Se

falamos de cómic, os primeiros intentos de facer BD galega foron, na maior parte dos

casos, fanzines (como exemplo A Cova das Choias, de Chichi Campos e Xosé Díaz). 

Pero xa digo que debería considerarse que as revistas que dalgunha forma se puideron

dicir ‘independentes’ foron “fanzines”, aínda que o termo non fose coñecido ou sequera

inventado. Eu creo que unha das frontes da investigación sería incorporar, polo menos

como prolegómeno, algunhas das revistas literarias e outras semellantes, como as das

vangardas artísticas. (Anexo I)

Aínda así, proxectos como A Cova das Choias, era e é considerada unha revista ou

cómic, pois dada a lexislación suíza, país onde estaba Carlos Díaz, un dos impulsores da

idea,  era  obrigatorio  ter  depósito  legal  e  cumprir  cuns  requerimentos  impostos  polas

autoridades  helvéticas,  como  di  Alicia  Castro,  participante  no  traballo  d´A Cova  das

Choias:

Á parte de vós, esta xente que estaba na Cova das Choias, que fixeron para editar

isto? Como a trouxeron para Galicia?

A iniciativa veu de Carlos (Díaz), logo dunha visita que fixo no ano 1973, concretamente.

A través de amigos que tiña aquí, comezou a contactar con esta xente, Pepe Barro e

todos estes. Dixo que viña de Suiza, “estou na asociación cultural galega, ocúpome de

asuntos culturais, e estamos interesados en que rapaces novos fixeran algo con nós”.  A

partires de aí,  comezou todo.  E canda un pagou as súas cousas,  porque isto custa

cartos. 

En Suiza había que ter sempre depósito legal?

Si, sempre. A ver, podías editar en clandestino, pero podías ter problemas legais. Esas

eran as normas. Tiñas que pasar por depósito legal. (Anexo I)
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E se falamos do cómic na Galiza,como di o experto Anxo Rabuñal este non tivo

unha implantación como no resto de países europeos  ou nos EE UU:

Son casos distintos. Eu teño a idea discutida, discutible, de que o cómic en Galicia non

entrou como no resto dos países, noutros lugares, onde se funda o cómic moderno que

son  os  EUA,  nace  directamente  asociado  aos  xornais  e  a  unha  cadea  produtiva

xornalística moi forte, con moitos xornais que saen todos os días cunha tira cómica e que

é unha lectura popular. Ese mundo xornalístico nunca existiu en Galiza, e en Galiza non

nace das revistas, de onde nace é dos sectores máis asisados, máis sabedores; dun

grupo de artistas plásticos. Onde nace o cómic en Galiza, se o puidésemos singularizar

sería no encontro de Pepe Barro, Reimundo Patiño e Xaquín Marín en Madrid. E ese

encontro,  aínda  que  hoxe  Pepe  Barro  sexa  un  deseñador  e  Xaquín  Marín  sexa  un

humorista, naquel momento era un encontro de tres pintores. Naquel momento os tres

eran pintores,  Xaquín Marín segue pintado. Pero naquel momento eran tres pintores,

Pepe Barro ía alí a pintar. Entón encóntranse os tres pintores, e o que encontran é a

Raimundo Patiño, xa un pintor vello, sabía moitas cousas, e aí el lle propón a eses dous

mozos unha cousa que el  non ten forzas para facer.  Que é a  na busca dunha arte

popular,  que  era  o  dilema  no  que  estaban  os  artistas  coñecidos  como La  Estampa

Española (EE), que esta EE tivo delegacións ou organizacións territoriais, houbo unha

EE gallega, valenciana, e tiveron sorte dispar, e houbo  un intento de formar a Estampa

Gallega.  Esa  Estampa Gallega  (EG)  o  que  buscaba a forma de  que  a arte  popular

entroncase,  enxertase directamente co pobo, que esa unha das teimas que tiñan os

leninistas e toda a xente que andaba nas ideas revolucionarias, tiñan ese concepto do

metafísico do popular.  Entón buscando unha arte  verdadeiramente popular,  entón foi

cando comezaron a aplicar os afixes, os cartaces, todo este tipo de cousas e buscando

esa arte popular, Reimundo Patiño penso que esa arte tiña que ser o cómic. Entón cando

Reimundo  Patiño  concibe  O  Home  que  Falaba Vegliota,  faino  como  unha  serie  de

cartaces para colar. A idea non era crear unha obra única senón múltiple, non era facer

unha obra arrodeada dunha aura artística, senón que chegase ás rúas e á xente. De feito

os primeiros cómics de Pepe Barro, nacen como afixes de parede que se colaban  nas

feiras,  nas árbores,  funcionaban como funcionan un cartaz.  Cando nace o cómic en

Galiza nace como unha elevación, como un último concepto artístico. (Anexo I)

O caso é que co tempo o sustantivo e o conceito de fanzine fóronse introducindo

na nomenclatura de publicacións no panorama galego. Así e todo, os anos 80 deran saída

a  unha  serie  abondosa  de  publicacións,  que  segundo  algúns  participantes  nese

movemento,  foi   unha  consencuencia  das  vagas  procedentes  tanto  de  movementos

foráneos coma internos, tal como afirma o fotógrafo Xoán Piñón:
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Que circunstancia alimentaron o nacemento de tanto fanzine?

Supoño que sería un fenómeno internacional, o das revistas independentes, en España

concretamente  a  saída  da  ditadura  é  fundamental,  e  da  represión  política.  Iso  é

fundamental, entón a xente quere vivir doutra maneira e expresarse doutra maneira. Iso é

o fundamental, non hai outra. Houbo na Coruña un goberno local con dous concelleiro do

PC,  a  única  vez  penso,  apoiaron  moito  a  cultura,  concertos,  potencian  a  cultura

alternativa, iso dáche forza ao ter unha resposta oficial para facer iniciativas. (Anexo I)

A cuestión é que nesa época, anos 80, a proliferación de publicacións é dinámica,

mesmo  chega  o  punto  no  que  hai  colaboracións  baixo  sinaturas  con  certo  peso  e

relacionadas coa prensa de Madrid, tal como resalta o xornalista Xosé Manuel Pereiro:

En que contexto naceron todos estes proxectos?

Loia  nace cando coincidía que Manolo Rivas e Lois Pereiro, que eran poetas, estaban

estudando xornalismo, un señor de Monforte que era pintor e deseñador, e a súa rapaza

que tamén o era, Menchu Lamas, comezamos a facerunha revista, que din por aí que era

algo fresco. 

Era un intento de posicionar a poesía nun momento,  como aquel,  no que as cousas

chegaban tan tarde, era poñela dentro do aspecto do situacionismo e todo aquilo, ese

tema. Poesía feita con bolsas de té, paxaros con plumas e todo iso feito a fotocopia.

Tiñamos colaboración de Fermín Bouza,  Antón  Lamazares,  unha poesía  que non se

chegou a realizar e logo, tamén había máis xente, Vicente Araguas, tamén escribira algo,

traducira poemas de Ezra Pound. Era unha revista poética.

A Naval,  no  contexto  dos  anos  80,  era  que  estabamos  fartos,  eramos  xornalistas

profesionais, polo menos Iglesias, Romero e eu. Era a posiblidade de meter o que nos

medios non era moi (acaído). E en fin, queriamos un órgano que nos permitise introducir

as reportaxes que nos interesaban e creación. As tres ou catro cousas, participaban dun

espírito  argalleiro,  irónico,  digamos  que  A  Naval era  un  órgano  de  expresión  do

Movemento Atlantista. Somos húmidos, odiamos o sol, as praias etc. Todo iso tiñamos o

resultado na cidade, montabamos ese tipo de coñas, recolliamos o que era a actualidade.

Era  o  momento  álxido  dos  proxectos  urbanísticos  de  Paco  Vázquez,  e  entón

organizamos un concurso para ser na Naval, entre arquitectos,  presidido por Fernández

Albalá, o que era así un pouco o tótem da arquitectura moderna en Galicia e na Coruña.

Hoxe é académico da RAG, total,  puxémolo de presidente do xurado e pedimos aos

arquitectos que presentaran os proxectos. 

Colaborou  Diego  Manrique,  Javier  Rioyo,  Alfonso  Armada,  o  xornalista.  Foi

correspondente  de  El  País en África,  foi  correspondente  de  ABC en Nova  Iorque,  e

colaboraba xente desa caste, faciamos sesións, como propostas de moda. Con actores,

con Morris como gaiteiro armado, con actrices posando vestidas con grelos. As fotos eran
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de Caramés, Piñón ou Lobato. (Anexo I)

Ao final da década, en concreto no 1989, chega a primeira maioría absoluta de

Fraga e parece que o conto acaba, tal como sinala Xaime Tenreiro: 

Por que deixou de existir este movemento de fanzines?

Porque probablemente chegou o verán. Isto estaba moi ligado a actividades escolares,

no verán a xente marchaba. Probablemente nun verán esa xente marchou e xa non se

volveu reunir, por circunstancias da vida. Non sei. Porque son proxectos cunha duración.

Cada quen busca o seu rumbo e como tampouco tiñamos intención de vivir diso, era

unha  cousa  de  expresarse  e  fundamentalmente  tomar  copas.  Hai  que  recoñecelo,

eramos como eramos,  tiñamos o  que  tiñamos e  fundamentalmente  aquilo  era  unha

carallada. (Anexo I)

O  caso  é  que  chega  un  momento  no  que  a  produción  de  fanzines  cunhas

temáticas  que  semellaban  moi  ligadas  ao  que  tamén se  facía  en  Madrid,  deixan  de

editarse e de saír á luz. Os motivos, como se apunta no comentario anterior de Xaime

Tenreiro, cuestións vitais de cada unha das persoas participantes. Cando dicimos Madrid,

referímonos  ao  fenómeno  que  deu  en  chamarse  Movida.  Este  movemento

institucionalizou unhas características dentro das expresións artísticas do momento que

logo ficaron case como canon, segundo apunta A. Rabuñal:

Nos  80  é  cando  se  produciu  a  reordenación  en  Galiza,  a  Xunta  entrou  tarde,

practicamente non houbo goberno autónomo ata despois do 23-F, era moi tardía. Pero

era  un  fenómeno  que  se  estaba  a  producir  en  toda  España,  e  que  tiña  que  ser

representada e que foi representada pola cultura popular. Houbo un proceso polo que o

underground  se  converteu  na  Movida.  Ese  proceso  levou  dous  apoios.  Foi  moi

importante  o  apoio  de  dous  sectores,  un  o  apoio  institucional  e  outro  o  apoio  da

hostalería, que tamén estaba apoiada institucionalmente. A Movida foi un fenómeno moi

curioso porque foi un fenómeno hostaleiro e institucional. Eras as institucións as que

promovían os debates sobre tradición e modernidade, sobre estas cousas. Ese momento

foi no que se tomaron importantes decisións, como por exemplo no campo da plástica,

foi  cando  se  instituíu  o  expresionismo  como  estilo  nacional,  nacional  galego,  e  ao

instituílo  como estilo nacional logo da Exposición Atlántica,  parece que non houbese

antes outro tipo de pintores. N´O Lado da Sombra unha das cousas que rescatamos foi a

experiencia do  FOGA (Fato Onirista Galego) que era un movemento de pintores que

entroncaban cunha tradición surrealista, que por razóns que non veñen ao caso, me

interesaba moito, pola implicación literaria e por outras cousas. E tamén na exposición
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se apunta o traballo de Fernando García Varela, que ten un traballo pop moi interesante.

Entón desde os anos 70 cara os 80, o que se produciu foi unha institucionalización dos

valores, que ían ficar no país. A nivel plástico foron dun carácter, a nivel literario foron

doutro, e ese momento de reordenación, de volta á orde e de institucionalización da

cultura, xa de marcha cara atrás, fíxose nuns anos indefinidos, todo xa estaba máis ou

menos decidido no ano 1986. (Anexo I)

Pero como xa apuntamos, o remate da década dos 80 parece tamén o remate das

ideas ou iniciativas máis “artísticas”  dentro do mundo do fanzine galego e tamén, de

maneira extensiva, do fanzine español. Con todo, a delimitación mediante uso de datas

pode ser  arbitraria,  pois  seguiron  facéndose fanzines unicamente  culturais.  Por  iso  a

relatividade das datas, como tamén apunta Rabuñal:

O das datas é tan arbitrario como todo o dese libro (O lado da sombra), pero o das datas

aí,  quería  afirmar  a  miña  arbitrariedade,  todo  o  libro  é  unha  arbitrariedade.  Quería

mostralo tamén na selección das datas, nisto, quería demostrar que non me gustan os

números redondos. O segundo, as datas son falsas, porque o primeiro traballo que se

recolle aí é do 1968, entón penso que debera poñer do 1968 ao 1989. O que quería

sinalar  coas  datas  de  maneira  simbólica  e  non  precisa,  é  dicir  que  as  datas  están

trabucadas. Dunha maneira simbólica quería sinalar no ano 1971 as revoltas en Ferrol, a

publicación  d´A  Cova  das  Choias  coincide  coas  revoltas  en  Ferrol.  É  un  período

indefinido, todo isto do que estamos a falar son períodos indefinidos, que se estenden e

acurtan  dependendo  do  que  esteas  a  falar.  Pero  aceptando  que  pode  haber  aí  un

período indefinido que pode ser entre o ano 1971 e 1972, que en Galiza fixo un clikc, e

que en Galiza se produciu en varios niveis ao mesmo tempo. Coas revoltas obreiras,

universitarias e coa aparición da Cova das Choias, que significou a aparición da primeira

revista de cómic en Galiza. E tamén tivo ese funcionamento underground, porque foi

impresa no centro galego de Xenebra, creo, e logo traída de maneira oculta para Galiza

e distribuída clandestinamente. (Anexo I)

Nos anos 90 os fanzines galegos parecen tirar a unha posición máis politizada. Son

os anos nos que aparecen con máis forza as okupas, os movementos antimilitaristas e

pacifistas.  Isto  coincide  no  tempo  con  outras  iniciativas  semellantes  no  estado

(MARTÍNEZ  LÓPEZ,  MIGUEL:  2002).  No  que  toca  á  politización  dos  fanzines,  as

opinións son diversas e mesmo algunhas veces non chegan a aclarar moito este punto,

tal como resalta Henrique Torreiro:

Están/estaban politizados os fanzines galegos? 
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Supoño que na mesma medida ou porcentaxe que os de calquera lugar. Non sei se hai

forma de medir iso de forma estatística. Si se poderían detectar, supoño, matices con

respecto a outras zonas (cuestións de defensa da lingua ou máis ou menos próximas ao

nacionalismo, por exemplo), pero non é algo que sexa específico dos fanzines senón da

sociedade en xeral. (Anexo I)

Os fanzines analizados para  este traballo  ofreceron respostas  que tiraban polo

acratismo,  anarquismo  ou  simplemente  non  tiñan  unha  inquedanza  ideolóxica  firme.

Sobre cuestións de lingua e nacionalismo, os fanzines analizados deron como resposta

que o uso do galego era maioritario, non obstante, as inclinacións nacionalistas non eran

moi destacables, como apuntan os mozos de As Cousas Claras de Lalín:

Por que credes que cando se fala de fanzines a xente fala de punk, anarquismo e

ideais libertarios? Cal é para vós o nexo de unión entre vós entre o fanzine e estes

conceptos?

Kote-  Todo  depende  das  ideas  de  cada  un,  supoño  que  haberá  fanzines  con

concepcións diferentes.

Suso- Tamén é como o vía cada un. A cousa era romper, o punk rompeu co que había.

Non como facía os hippies, flower power etc. Non, o punk era máis contundente, por iso

aquel estilo de música, tirar moito de cómic.

Susi- Noutros sitios chamaríanlle underground, pero aquí serían máis ben as relacións

entre as persoas que se moven por concertos, vas a xuntazas por isto ou por aquilo.

Moitas  cousas do  fanzine  saían  de  vernos  nos  bares,  centros  moi  autoxestionados.

(Anexo II)

Puntualizando máis aínda: 

-Se falasemos de liñas editoriais ou ideolóxicas, cales foron as que seguiron  As

Cousas Claras?

Suso – A que tiña cada un. 

Susi- Eramos un conxunto de ácratas na maneira de facer as cousas.

Kote- Si, alí cada un escribía o que lle apetecía.

Suso- O que chegaba publicábase e vía. 

Kote- Si. Despois falábase de todo, música, política, banda deseñada e daquela moito

sobre a insubmisión, coa mili, casas okupas. 

Susi- Influiu moito que viñesemos estudar a Compostela, porque ves cousas novas que

logo queres compartir co resto da vila.  (Anexo II)

152



O  acratismo,  a   non  militancia  directa  nun  partido  tiña  o  seu  contrapeso  na

militancia,  directa  ou  indirecta,  en  grupos  anarquistas  ou  colectivos  cunha  visión

ideolóxica achegada a este ideario:

En cantos proxectos de fanzines estivestes?

Jose-Estiven no Noxxxo, no Desobediencia e no Adoquín se o contamos tamén. Logo

estiven no voceiro da Coordinadora de Loita Autónoma, unha coordinadora de grupos

autónomos  na  que  estaba  xente  vinculada  ao  movemento  ocupa,  xente  de  aquí  de

Santiago, escisións da CNT. Tiñan unha publicación que se chamaba Loita autónoma. Só

noticias e opinión pero breve, tamén gratuíta. Adoquín era o voceiro do Comando Estrela

Galiza.

Xulio- Eu case igual, salvo que estaba en Madrid, ía e viña. Pero as miñas simpatías

eran máis ben anarquistas.

Como  xa  apuntabamos,  o  antimilitarismo  tiña  unha  participación  moi  notable

naqueles tempos, segundo din en Lixo Urbano: 

Apuntaba  Katia  “expresar  as  inquietudes  culturais  e  políticas”.  Como  eran

politicamente aqueles tempos?

Alberte- Estaba moi presente o tema antimilitarista.

Carlos- Xa encadeaban aos insubmisos.

Alberte-  Politicamente  despertoume letras  de  certos  grupos,  o  tema  antimilitarista  e

colaborar con “Rompan Filas”. Estaban tamén outros movementos como o nacionalista e

o okupa, que iso si chegou tarde aquí. Viamos como os gaztetxes existían en Euskadi e

nós fomos os primeiros coa okupa de Santa Clara. 

Carlos.- Habería xente que ocupaba pero de maneira individual.

Alberte- Pero en plan político aquí e unha de Vigo foron as primeiras.

Katia- Logo viñeron as de Coruña. (Anexo II)

Ao mencionar o “gaztexes” entramos nunha das preguntas que este traballo quere

responder: os fanzines galegos eran contemporáneos a outras publicacións semellantes

no estado e/ou fóra del? Noxxxo:

Xulio- Normalmente as fontes eran axencias de contrainformación. En Madrid había unha

axencia que se chamaba UPA e outra era Tas Tas que penso que era de Cataluña (TAS

TAS era unha axencia vasca). Eran axencias como Axencia EFE pero fóra das canles

oficiais. (Anexo II)
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Sobre a ideoloxía que puidese unir ou conectar aos fanzines galegos cos de fóra,

nalgúns casos había xente que distinguía conceptos para afastarse o máximo posible das

forzas políticas, extra ou non extraparlamentarias, como o  mesmo Noxxxo:

Cando falas de tendencias políticas, interpreto que non estades dentro dunha liña

de política oficial. 

Jose- Todos  estes  proxectos  nacen  do  movemento  autónomo,  por  chamarlle

movemento. Colectivos autónomos, que non é que nin estean vinculados ao movemento

parlamentario.  Os  antigos  partidos  oficiais  de  esquerdas,  aínda  que  fosen

extraparlamentarios, a nós nos parecían anquilosados e obsoletos na súa formación e

organización, por tanto nos organizamos doutra maneira. 

Xulio- Por exemplo, a CNT non é parlamentaria pero para nós é unha liña oficialista. A

xente  libertaria  organizouse  á  marxe  da  CNT  creando  por  exemplo  en  Santiago

Autonomía Libertaria, en Vigo Xenreira e Cabuxa na Coruña. (Anexo II)

Con  todo,  algunhas  forzas  políticas  “oficiais”  ou  parlamentarias,  estaban

interesadas cando menos, en coñecer o tipo de xente que había dentro destes colectivos

fanzineiros e ver de achegalos a estas forzas “oficiais”, como relatan As Cousas Claras:

-Tentaron captarvos algunha asociación ou grupo político?

Suso- Houbera ao comezo unha sondaxe por parte de Galiza Nova. Pero nós dixeramos

que non. 

Susi- Dentro da UPG había a consigna de participar nas asociacións do lugar  onde

vives, pero logo fixemos as cousas ao noso xeito. (Anexo II)

A ideoloxía era, dentro do que cabe, unha maneira de crear un nexo de unión con

outros fanzines e colectivos cunha serie de valores semellantes. Isto permitiu nalgúns

casos o intercambio entre colectivos creadores de fanzines.

Lixo Urbano:

Cal foi a resposta que vistes?

Alberte- Ben, porque ao estaer nun ambiente tan reducido como era a okupa de Santa

Clara, pois era un grupo moi receptivo. Compraban copias e logo mandamos algunhas

fóra, Madrid, a un selo de hardcore. A Asturias e Vigo.

Que outros fanzines coñeciades?
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Alberte- Rata Subversiba, de Moncho Tiñáns, un rapaz de Boiro que estaba na ocupa.

Facíao el só, era formato A5 e música, hardcore e política e Hardkorian Blues.

Katia- E uns de Vista Alegre, Rem das Preas. 

Alberte- Trataban música e política e penso que foron antes ca nós. Creo que  vivían no

seu círculo e un deles pasárame unha copia, porque foramos compañeiros na escola.

Carlos- Foi entre o 89 ou 90.

Alberte- Igual no 90. Creo que sacaran dous números. (Anexo II)

Noxxxo: 

Sobre  ese  movemento  autónomo,  había  interconectividade  entre  os  diferentes
grupos?

Xulio-  Había  reunións  periódicas,  había  debates  tanto  políticos  e  ideolóxicos,  como

tamén de que hai que facer, que hai que traballar. Había conexión co resto do estado con

grupos autónomos de Madrid, de Valencia, cataláns, fixéronse accións conxuntas. No

ano  93  contra  da  primeira  grande  reunión  do  FMI.  Coordinamos accións  a  nivel  de

estado,  a  coordinadora  galega  centrouse  en  traballar  desde  Galicia  e  participar  na

manifestación conxunta en Madrid. 

Ramnusia:

Había algunha tendencia política dentro do voso grupo?

Moncho.  Eu polo menos sentíame próximo a ideas nacionalistas ou independentistas.

Pero nese sentido, creo que non me deixei levar por elas cando escribía no fanzine. 

Lois. Eu estaba en contra do que pasaba aquí, así que me acheguei ao BNG e logo

continuei. Aquí os concelleiros do Bloque eran xente normal, traballadores na fábrica e

ademais non tiñan medo. 

Óliver. Non sei, eu creo que daquela eu estaba nun punto de non meterme en política, si

facer cousas, pero non meterme en política. 

Por tanto a ideoloxía, se había algunha detrás da creación dun fanzine, era aquela

que non gardaba moita relación ou ningunha coa postura ou tendencia política maioritaria,

aquela que era elixida nas eleccións (estatais, autonómicas e sobre todo, locais). O caso

é  que,  aínda  que  vendo  moitos  destes  fanzines  editados  en  galego,  a  ideoloxía

nacionalista  non  estaba  moi  presente  detrás  de  cada  autor  ou  autora.  Había  iso  si,

posturas  como  a  insubmisión,  o  ecoloxismo,  a  protesta  contra  accións  urbanísticas

cuestionables e contra a explotación laboral, que xunguían baixo o nome do fanzine a

varias tendencias de pensamento. 

Chegados  a  este  punto  hai  outra  pregunta  que convén responder:  por  que  un

fanzine? Por que un vehículo de expresión como este para dar a coñecer as posturas
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contrarias ao establecido,  ao aceptado por  unha maioría? Busquemos agora fóra dos

fanzines que temos consultado ata o momento. Collamos  Escola de Borregos,  editado

polo alumnado da Facultade de Ciencias Políticas. Nelson Quinteiro, unha das persoas

que estivo detrás desta publicación, contesta de vez, a varias cuestións, entre elas tamén

o por que a elección do fanzine como plataforma de expresión.

O obxectivo de Escola de Borregos era un pouco tirar de ideas de alumnos de

Políticas,  por  cuestión da apatía.  A motivación  era  a  apatía  e  coa  chegada da LOU

transformouse  en  acción.  Entón   por  iso  o  primeiro  número  non  saíu.  Logo  do

movemento, que a xente quedou moi queimada, pois volveuse ao comezo. Finalmente

era  iso,  combater  a  apatía,  había  artigos  sobre  a  apatía  e  saídas  profesionais.  As

colaboracións? Alumnos e alumnas que escribisen artigos desde outros artigos que nos

parecesen respaldados por xente de máis autoridade. Políticos, profesores etc, así como

textos como o de Margarita Riviére, traducímolo e de xente que rematara a carreira para

que falase desde fóra. A Eduardo Romero,  que levaba o movemento asembleario en

Oviedo, nun colectivo chamado Electoduendes e  publicaran na Revista das Xornadas de

Historia de Oviedo. (Anexo I)

Nas  outras  publicacións  escollidas  as  visións  son  semellantes  entre  elas  e  a

anterior resposta de Quinteiro. 

As Cousas Claras:

-Credes  que  o  voso  fanzine  foi  a  única  reacción  que  houbo  contra  das

autoridades?

Susi- Lalín daquela tiña moita actividade política, pero pasou que non se mantivo no

tempo polas circunstancias persoais de cada un. Os que tiñamos ganas de facer cousas

fómonos e os que quedaron pois teñen que roelo e saben que lles vai prexudicar, porque

non  deixa  de  ser  un  lugar  de  caciques.  Foi  morrendo  pouco  a  pouco,  o  fanzine

desapareceu, O Naranxo ten puntualmente tres ou catro cousas, Sobreira o mesmo. 

Kote- Coincdiran que perderon o local.

Suso-  Perder o local  desintegrou todo e se estabas nun movemento tamén estabas

noutros.

-Era difícil crear unha atmosfera de colaboración no local?

Suso- Non era difícil crear un bo ambiente. No caso da Sobreira eu non lembro de ver

que fixeran asembleas. 

Susi- A única xuntanza que lembro foi a reunión cando pasaron a comisaría de policía

diante do colexio. (Anexo II)

A resposta evidencia que, aínda habendo actividade política dentro do concello de
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Lalín, parte da xente máis nova non se vía identificada con dita actividade nin coas forzas

políticas do momento.

Lixo Urbano:

O nacemento do fanzine foi unha resposta a un ambiente concreto?

Katia- Si.

Carlos- Si. 

Alberte- Si, porque era algo que nós quixeramos, que era algo diferente ao que había,

que logo fose unha cutrada, pero a idea estaba aí. 

Carlos- Intentar que a cidade se parecese niso a outras, unha cousa que pode sonar

utópica.  Non  había  moita  esperanza  niso.  Pero  o  feito  de  que  puidese  haber  máis

concertos, cousas como actividades alternativas máis organizada. 

Alberte- Logo tiñamos colegas como os Fame Neghra que xa comezaban a moverse por

fóra de Galiza. Comezamos a ter contactos fóra. (Anexo II)

O mundo do hardcore e do punk era un circuíto en si mesmo como evidencia a

resposta anterior. Ao ser círculos minoritarios buscaban espallarse mediante o contacto

entre bandas. 

Noxxxo: 

Cales son os  principais eixos dos fanzines?

Jose- Desde o meu punto común, un eixo común sería darlle saída a unhas inquietudes

dun grupo de persoas, pretender que esas inquietudes cheguen ao maior número de

persoas,  e  sobre  todo,  tentar  dar  unha  visión  crítica  do que  estabas vivindo  naquel

momento, que era uns anos, os 90, desde o meu punto de vista, convulsos.

Xulio- O desengano cultural tamén, do franquismo ao faino ti mesmo. Pero despois diso

que? As condicións sociais comezan a deteriorarse, isto é o toque de fin de milenio. O

que nos di o hardcore é iso, unha maneira de expresión. 

Jose- E cando esa era dos 80, coa Movida e o rock radical vasco, chega un momento

que se institucionaliza, que non fai dano. É asumido polo stablishment e nada, non dá

cabida a outra opción, é outro obxecto de consumo, aí nace o hardcore, nacen xente

como nós. (Anexo II)

A necesidade de expresarse diante do que se vé e percibe como unha realidade

contraria  aos valores que un considera  xustos,  ecuánimes,  equilibrados e necesarios,

impulsan  neste  caso  á  mobilización,  e  non  só  cunha  publicación  senón  con  accións

encamiñadas a darse a coñecer. No caso de Noxxxo outra okupa.
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Ramnusia:

Oliver.  Foi  un  día  que  estabamos falando  de  facer  algo.  Estabamos aborrecidos  co

ambiente en Xove, era unha atmosfera moi deserta, non digo opresiva, pero si era unha

atmosfera sen aliciente. Sabiamos de xente que quería escribir, contar cousas como o

que acontecía dentro do concello, contaminación, clientelismo e tamén outras cuestións.

Lois. Ramnusia naceu de nós os tres basicamente. Logo viñeron colaboracións doutras

persoas, sobre todo persoas que coñecimos cando estivemos estudando fóra. 

Moncho. O que din Pepe e Óliver é certo. Agora eu falarei de por que lle puxemos un

nome tan estraño.  Ramnusia era a fonte onde se miraba Narciso e onde el  mesmo

afogou por culpa do seu egocentrismo. Nós vimos que era unha metáfora excelente para

o que pasaba en Xove. A xente miraba para o seu embigo e non facía nada por cambiar

as cousas. Iso puxémolo xa no número cero.

Lois.  Si, pero aínda así era un nome moi complicado que a xente non collía. Os máis

novos chamábana polo nome, sobre todo cando sacamos as camisolas, pero a xente

máis vella preguntaba pola “revista”. (Anexo II)

O caso é que temos en  Ramnusia unha resposta que non atopamos nos outros

fanzines. Unha resposta directa. Os sentimentos de baleiro e fastío nas vidas dunhas

persoas novas nun ambiente moi pechado como é o dun concello pequeño, politicamente

absorbido por unha forza política dominante (PP), e unha reacción popular ao fanzine

positiva cando é unha contestación directa ao goberno municipal. O que temos é logo,

unha reacción, ou intento de reacción, diante dun contexto amplamente estendido pola

maioría de concellos galegos: fastío e “calma” social, un case monopolio político por parte

dun  só  partido  e  as  disensións  case  inexistentes.  Só  no  momento  que  comezan  a

agromar ditas disensións, os poderes políticos reaccionan:

 
Ramnusia:

Politicamente, como eran aqueles tempos en Xove?

Lois. Como agora. Gobernaba o PP e punto. Só que daquela era outro alcalde. 

Oliver. Eu hai tempo que non vivo aquí, pero sei que as cousas moito non cambiaron.

Aínda así, había un ambiente de caciqueo que era moi descarado, mesmo a xente nova

estaba dividida entre os que estaban co alcalde e os que non. 

Moncho. Esa era a cuestión, xa non era que houbese militantes do PP, é que eran do

alcalde e esas persoas eran as apuntadas como exemplo para a xente nova, “compórtate

así e serás ben visto”. Logo, cando mirabas en profundidade descubrías que clase de

xente eran. 

Oliver. Eran xente moi vulgar, moi pouco dada a ter aspriacións, só a gastar os cartos
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nun coche grande e caro, a saír ata rebentar e logo meterse na vida dos demais. Non

tiñan inquietudes, eran xente moi amansada. 

Lois. Ademais, o ambiente na xente nova era tan baleiro, tan absurdo, que non vías nada

de iniciativa, só copiaban aos seus pais ou facían por copialos. (Anexo II)

Noxxxo:

Tivestes problemas legais?

Xulio- cando tentabas facer comunicación sobre paredes si.

Jose- Para todas as cousas que se fixeron a nivel colectivo, penso que tiñamos tantos

problemas. (Anexo II)

Lixo Urbano:

PSOE no concello e Fraga na Xunta. Como viades ese marco?

Carlos- Consideramos que ningunha autoridade facía nada por nós nin nos respetaba

nin nada de nada.

Alberte- Era doado que PP e PSOE eran o inimigo, porque eran parte do sistema e estar

nun movemento antiautoritario, chegando a definirnos como autónomos ou anarquistas.

Pero é que non viamos outra alternativa. Calquera autoridade era mala, non había nin o

asomo dun partido nacionalista co que sentirse identificado, nin siquera había que estar

en contra deles.

Carlos- Cousas para estar contra deles, había un motón. Santiago é unha cidade cunha

carga relixiosa importante e con quen meternos sempre tiñamos. 

Por que mencionas grupos nacionalistas?

Alberte- Porque aínda que sempre nos definimos como autónomos ou antiautoritarios,

sempre nos sentimos identificados con cuestións culturais e nacionalistas.  Podía haber

debate na rúa,  pero nin sequera o nacionalismo tiña cotas de poder como tivo máis

adiante. Nin siquera tiñamos que dicirlle nada ao nacionalismo institucional, porque nin

sequera existía. Nós faciamos o fanzine en galego, salvo algunha colaboración. Si que

tiñamos inquietudes identitarias.  (Anexo II)

As Cousas Claras: 

-Houbo algunha confrontación coas autoridades desde que saíu o fanzine?

Kote- Si, si, co alcalde. Moitas cousas que faciamos eran críticas co que acontecia na

vila. Críticas que non saían nos medios, ridiculizamos moito ao alcalde. 

Susi.-  Desde  o  primeiro  momento.  Era  Crespo.  Na  contracapa  do  primeiro  número

puxeramos aquilo de “Pouca Cultura”.

Suso- Colleramos o slogan do concello “Lalín pola cultura” e puxeramos o escudo do
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concello e de baixo “Lalín Pouca Cultura”.

Susi- E ala! Para o despacho.

-Como foi o comportamento con vós?

Kote- Penso que xa nin lles importaba.

Susi- En Lalín tamén é que funciona dentro do PP a idea de “boh, son os rapaces”. E

logo cando es maior e segues coas túas cousas es os do non, os de  Podemos, os dos

outros etc., que lle imos tirar coa estabilidade no concello.

        Kote- Logo fixeramos aquela caricatura do alcalde indo para un faro. (Anexo II)

Con todo isto apuntamos que os fanzines supuxeron unha vía de ruptura contra o

que consideraban inmobilismo social nas súas áreas de orixe. Nalgúns casos, este intento

de ruptura foi moitas veces acompañado de posturas que chocaron frontalmente coa vía

de solución de cuestións e problemas por parte das autoridades locais. É dicir, a irrupción

dun fanzine en ocasións era a ruptura da “pax local”, algo que incomodaba aos poderes

políticos locais. Isto supuña accións por parte das autoridades municipais que, como se

ve nas entrevistas, podían ser expeditivas mediante o uso da legalidade vixente ou coa

intimidación persoal.

6.7-Conclusións deste capítulo

Estamos nunha época, a Época Fraga,  na que os investimentos en medios de

comunicación  e  cultura  son  controlados  directamente  polo  goberno  autonómico.  En

ocasións eses investimentos van parar a iniciativas espectaculares (Cidade da Cultura,

Xacobeos, etc.) esquecendo crear un tecido cultural-industrial quizais menos aparatoso

pero máis centrado nos potenciais que existen no país. Quérese dicir; os investimentos en

creación  dun  sector  industrial  para  a  música,  para  a  prensa  ou  para  outro  tipo  de

expresións que permitan fornecer auténticas industrias culturais na Galiza, non existen.

Só se inxecta diñeiro en eventos máis destacados e sempre baixo a atenta mirada dos

gobernos autonómicos de turno. 

Doutra  banda  os  medios  están  tamén  influídos  pola  forte  chegada  de  diñeiro

público que os pon ao dispor dos poderes políticos. Isto crea un oligopolio informativo que

repite un discurso determinado, sen dar espazo a unha resposta mínima de disenso. 

Os movementos sociais que non aceptan determinadas convencións sociais, caso

do servizo militar, e que por riba tampouco teñen acceso aos grandes medios, crean os

seus vehículos de expresión. No caso das okupas, insubmisión e okupación, xunto con
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outros como ecoloxistas, músicos alternativos, etc., acabaron confluíndo nunha amálgama

que creou a súa propia vía de expresión con publicacións como os fanzines.

Os fanzines por tanto, nacen na Galiza como resposta a unha falta de espazo para

a expresión doutras voces dentro do panorama social, mediático, cultural e político. Aínda

que  nalgúns  casos  houbo  tentativas  de  creación  de  medios  para  novas  expresións

artísticas, políticas, etc., pero non tiveron unha vida moi longa e o seu coñecemento por

parte do grande público é escaso, aínda que tiveron unha certa difusión. 

Os  fanzines  galegos  tiveron  contacto  con  outras  manifestacións  mediáticas,

culturais, políticas e sociais semellantes doutras partes do estado, así como contactos con

países do ámbito europeo. Isto pódese confirmar nas entrevistas realizadas aos fanzines

elixidos para este traballo como representativos do movemento en toda Galiza. Había

coñecemento de movementos semellantes en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, Andalucía

e outras partes. Tamén se tiña coñecemento doutros movementos semellantes en Europa

como testemuña o deseñador Josecho de Dios, colaborador na Casa Okupa de Ourense:

Non obstante fixeches algún traballo para fanzines, como traduccións do alemán
ao galego.
Si, fixen. Traballos si. Traduccións de fanzines. 

Fanzines completos?
Si, pero faría cinco ou así. Tampouco lembro, pasou moito tempo.

Que tipo de fanzines?
Eran políticos fundamentalmente. Sobre casas ocupas fundamentalmente.

De onde eran exactamente?
Un de Berlín, algún de Hamburgo…

Por que facías estas traduccións?
Porque eles tiñan o material que lles chegara e non sabían alemán, entón asumín eu a
tarefa.

Cal é a túa relación co alemán? Naciches en Alemaña?
Non, estudei alemán.

Lembras cal era a liña política que seguían eses fanzines?
Anarquistas  todos.  Todos  os  que  traducín  eran  anarquistas,  en  relación  coas  casas
okupas, sistemas organizativos, de defensa…

Había algo similar aquí naquela época?
Aquí non. En Barcelona si. En Madrid menos.

En Ourense quen che pedira que os traducises?
A xente que estaba neses movementos.

A casa okupa?
Si a xente que estaba nela.

Por tanto, o movemento de fanzines galegos, aínda que ás veces pode parecer
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serodio, foi contemporáneo doutros movementos semellantes. O movemento de fanzines

galegos  era  a  resposta  á  falta  de  espazo  de  expresión  para  voces  diferentes  e  que

reclamaban  seren  escoitados  como  outros   movementos  “aceptados”  por  parte  das

autoridades políticas e sociais. O movemento de fanzines galegos supuxo a apertura de

novas vías de comunicación que achegaron novas maneiras de expresión alonxadas das

canles  principais  ou  oficiais.  O  movemento  de  fanzines  galegos  introduciu  na  Galiza

conceptos  ata  daquela  non  explotados  ou  non  coñecidos:  underground,  alternativo,

contracultural e mesmo o sustantivo fanzine.
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7-Estudos de caso

Os oito fanzines escollidos para realizar o traballo de análise fórono por seren os

máis  representativos  dentro  dos  parámetros  presentados  neste  traballo.  Neles

atoparemos as ideas perfiladas no corpo principal deste documento: 

– a intención de expresar ideas nun espazo propio diante da falta doutros lugares

onde facelo, mostrar ideas diferentes ao que viría sendo a tónica habitual dentro

dun contexto poboacional pequeno,

– creación propia (literaria, gráfica, fotográfica, etc), análise da realidade inmediata

desde perspectivas diferentes ás coñecidas pola maioría (mediante prensa diaria

ou xeralista), 

– intención de crear espazos sen influencia das autoridades (locais,  autonómicas,

provinciais, etc.), 

– mostrar novos puntos de vista sobre temas que afectaban á vida común da xente

máis nova e non tan nova (servizo militar, por exemplo)

– crear o que se chamaría “cultura da resistencia” fronte aos ataques ou accións

contra  destas  iniciativas  por  parte  de  autoridades  e/ou  persoas  individuais  ou

colectivos,

– crear “identidade cultural” pois a xente que se expresaba nestes fanzines tentaron

unir ata certo punto, ás persoas e grupos que tiñan trazos e puntos en común

– tentaron  crear  un  circuíto  de  intercambio  na  medida  que  lles  fose  posible  con

outras iniciativas semellantes,

Por todo isto considénrase estes fanzines exemplos prácticos das ideas vertidas

nas  páxinas  anteriores,  onde  se  espuxeron  os  puntos  que  definían  o  fanzine  e  as

diferentes vagas culturais e sociais que se valeron deles para facer ver novas maneias de

expresión. 
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7.1- Caso Noxxxo (Ourense)

O exemplar que temos diante é o número dous. O número un e logo exemplares do

que  era  unha  separata  Adoquín,  permanecen  en  mans  de  persoas  vinculadas  ao

Comando Estrela Galiza, unha das asociacións que formaron parte da casa Okupa de

Ourense. Esta okupa foi desaloxada a comezos dos 90´s. Os feitos foron narrados nunha

montaxe  audiovisual  por  parte  de  persoas  vinculadas  ao  denominado  Movemento

Autónomo e Fogar Infantil len Ourense. As achegas a este documento son Movimiento

Autónomo (historia), Video Charla Centro Social Fogar Infantil  (92/93) e un dossier de

prensa con fotografías.  O documento  foi  elaborado en  2005 baixo  unha  licenza  anti-

copyright.

O mesmo que os outros fanzines analizados, Noxxxo é contemporáneo da época

Fraga,  máis  aínda,  está  dentro  do  considerado  grande  feudo  do  PP  daquel  tempo,

Ourense. Os gobernos conservadores estaban tanto no concello como na Deputación

(Xosé Luís Baltar). O goberno local, aplicando as diferentes leis tanto autonómicas, como

estatais  e  locais,  foi  creando  espazos  urbanos  que  non  recollían  os  desexos  e

inquedanzas de parte da mocidade ourensá. Despois, os colectivos que formaron parte da

casa okupa de Ourense, foron anteriormente parte da Casa da Xuventude da mesma

cidade. Pero como contan Xulio Cid e Jose Encinas na entrevista do Anexo II, a Casa da

Xuventude, perdera para eles todo signo de libertade democrática ao consideraren que

“houbo manobras para que a dirección da Casa da Xuventude” quedase en mans de

grupos e persoas “vinculados ao PSOE”.

Noxxxo, por outra banda, tamén como se di na entrevista do Anexo II, foi debedor

polo menos no nome, dun fanzine anterior dos anos 80´s chamado Noxxo, agora mesmo

ilocalizable. 

Noxxxo nº2

Capa

Unha verdadeira mostra do que considerariamos un fanzine punk. Desorde, caos,

sarcasmo ácido un tanto naif  como mostra a fotografía  retocada do arcebispo Rouco

Varela  co  símbolo  do  dólar  gravado  na  súa  fronte.  Outro  tanto  coa  fotografía  tamén

retocada de Fraga Iribarne cunha esvástica na fronte. Por outra parte, o nome do fanzine,

en letras grandes e acompañado de dous símbolos, un anarquista non identificable e

outro que é unha estrela cun tirafundas e unha casete. Debaixo disto unha relación de
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temas que se tratan no fanzine: música, poesía, humor = subversión. Prezo 125 pesetas.

Debaixo, no ángulo inferior dereito un texto a xeito de relatorio sobre artigos, entrevistas

textos e asuntos tratados neste número.

 Se non queres ser coma eles, que non che sorteen a vida. Insumisión p. 2

Unha  proclama  contra  o  servizo  militar  (obrigatorio  ata  2002)  e  que  fai  unha

chamada á insubmisión fronte ao servizo militar  e o seu subtitutivo Prestación Social

Substitutoria  (PSS).  É  unha  mestura  de  diferentes  imaxes,  un  verdadeiro  collage  de

persoas como Bush pai, o directo da policía nacional (Cotino) e anuncios con nomes de

diferentes colectivos e fanzines antimilitaristas e tamén das JUGA, Juntas Galegas pola

Amnistía, colectivo a favor da liberación dos presos independentistas galegos.

Artigos p.3

Un artigo moi intimista sobre a posición que debera adoptar unha persoa diante das

vicisitudes da vida. “Que temos que perder? Temos toda a vida por diante”. Acompáñao

unha fotografía que podería vir dunha colección familiar, mostrando un rapaz duns dez

anos  diante  dunha  casa  rural.  Deseños  cómicos  seguramente  extraídos  doutras

publicacións, tiras cómicas como a titulada “Jonás” e logo ao pé desta tira, publicidade de

contacto co colectivo Arya-Yala, de Madrid co seu enderezo postal e coa posibilidade de

pedir o seu catálogo de publicacións. 

¿¡Eiiiiih!? p. 4

Unha  reflexión  dunha  persoa  que  asina  Marta,  contra  a  cota  do  25%  de

representación feminina nos partidos políticos e noutroas instancias públicas. Mostra a

súa discrepancia contra esta medida porque non é igualitaria, porque non vé igualdade

nas cotas. Para ela isto non é liberación da muller, é simplemente seguir coa marxinación

da muller no terreo público. Vai  acompañado dun collage de viversas imaxes sobre a

igualdade, marcas publicitarias coñecidas polo uso sexista da muller e un retrato dunha

muller descoñecida. 

Ghetto pp. 5, 6

Entrevista a este grupo de Vinarós (Comunitat Valenciana) que seguía un estilo

hardcore e que recolle temas nas súas letras desde ideas feministras radicais e contra

temas daquela incipientes como a enxeñería xenética. Vén acompañada dunha fotografía
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que mostas as costas dunha persoa con o que parecen cócteles Molotov na man e nos

petos.  Tamén  hai  uns  deseño  de  pequeno  tamaño  para  encher  espazos.  Na  páxina

seguinte segue a entrevista pero desta volta acompañada dunha fotografía do grupo e

logo diferentes post-its ou engadidos de diversa procedencia: independentistas canarios,

colectivos autónomos e deseños que parecen propios do fanzine. 

Historia dunha okupación p. 7

Artigo escrito a man e fotocopiado tal cal, narra a historia da okupación do Fogar

Infantil, antigo orfanato de Ourense. Escolleron o nome Fogar Infantil para a súa acción e

logo van narrando os diferentes pasos que foron dándose ata a consencución da okupa e

do posible desaloxo. No mesmo artigo avisan que é posible que estean xa desaloxados e

desaloxadas  do  antigo  orfanato.  Vai  acompañado  de  fotografías  do  edificio,  das

actividades que realizaron dentro del, caricaturas sobre okupación e concertos de Fame

Neghra, grupo hardcore galego daquela época, asó como anuncio dun novo disco de Dirty

Barriguitas, tamén outro grupo do mesmo período. 

Publi-reportaje p. 8

Tamén escrito a man, unha visión persoa e anunciando o centenario da editorial

Charles H. Kerr, unha editorial revolucionaria e de esquerdas que estaba para cumpror

máis de cen anos. Neste breve comentario ofrécese tamén o enderezo postal en Chicago.

Na mesma páxina hai Comentarios, unha carta persoal que presenta a distribuidora Trapo

Negro co seu logo publicitario ademais de portadas de discos, fanzines, distribuidoras

alternativas e outras publicacións doutros puntos do estado. 

Entrevistas p. 9, 10

Entrevista ao grupo hardcore Fame Neghra, con diversos collages ao seu redor e

cunha maquetación cando menos curiosa coa entrevista cortada en anacos. O caso é que

a  entrevista  xira  arredor  do  seu  nacemento,  funcionamento  do  grupo  no  tema

finanzamento e cubrir  actuacións e axenda. Doutra banda destaca o detournement no

ángulo inferior esquerdo dunha páxina con personaxes de Bruguera (Mortadelo, Zipi e

Zape, etc.) para anunciar o Noxxxo zine (non usan a palabra fanzine completa).

A entrevista continúa na seguinte páxina con fotografía do batería do grupo e logo

ao pé, ángulo inferior esquerdo, un cadrado que de por si non significaría nada, pero no

medio ten un cadrado cun só punto negro, logo está arrodeado de cadrados cheos de
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puntos negros. O cadrado do medio representa o poder nuclear empregado en Hiroshima

e Nagasaki, os demais o poder nuclear acumulado desde a II Guerra Mundial ata os anos

90´s. 

Artigos p. 11

Unha visión moi persoal sobre o que é o nacionalismo “tradicional e de esquerdas

(do de dereitas xa non paga a pena falar)”, na que se critica as posturas do nacionalismo

galego de esquerdas por velo como un exemplo forza política que busca a recreación de

novas estruturas estatistas semellantes ás que quere abandonar. Por iso pide unha maior

visión  de  independencia  persoal  e  individual  fronte  a  posturas  máis  uniformadoras.

Acompañado de deseños e seguramente extraídos doutras publicacións máis xeralistas e

tamén  unha  declaración,  ángulo  inferior  esquerdo,  sobre  a  postura  defendida  polo

articulista pero reflectida nunha declaración de principios do movemento abertzale. 

Comentarios p. 12

Unha  pequena  reportaxe,  case  unha  crónica  do  que  serían  experimentos  con

animais nas facultades de psicoloxía e que describe a vivisección así como os métodos

para a conservación do corpo dos animais. Crítica a estes procedementos. 

Debaixo do anteior, unha carta dun colectivo vallisoletano que pide colaboracións e

intercambios.  Noutra  parte  da  páxina,  publicidade  doutros  fanzines  e  publicacións

semellantes.

Artigos p. 13, 14

Artigo que fala dos fanzines que hai nese momento por Asturies e que vai relatando

xunto co nome dalgúns dos máis destacados. Debaixo faise publicidade dalgunha destas

publiacións e tamén do fanzine  “No Flag”. Na seguinte páxina continúa coa relación de

fanzines en Asturies e as relacións entre as publicacións e grupos musicais. Debaixo,

publicidade para  Nuclear Mosh,  outro dos fanzines cos que mantiña contacto Noxxxo,

logo  hai  detournement  da  Mona  Lisa,  caricaturas  e  deseños  propios  así  como  un

chamado a buscar a imaxinación, unha sátira dos “Se Busca” do Oeste onde O Poder

ofrece recompensa pola Imaxinación viva ou morta.

Entrevista a MOL p. 15

Entrevista  a  outra  banda  de  música  rock´n´roll.  Acompañados  de  deseños  coa
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efixie de Jim Morrison, anuncios de concertos da banda e unha reseña sobre a xira que

realizaron por cidades do estado. 

Xacobeo do 93. Novo escaparate de mentira p. 16

Artigo que chama a atención sobre o que sería o Xacobeo 93 como unha nova

maneira de investir diñeiro público sen que haxa unha verdadeira política de investimento

público. Existen detournements sobre a fogura do Pelegrín,  mascota daquel  Xacobeo,

caricaturas, anuncios de concertos de grupos hardcore e uso de collage. 

Entrevista a Alloraralaiglesia pp.17, 18

Xunto ao lema do grupo “Haz ruido, les duele más” e o seu logo, unha folla de

marihuana e cunha cabeira con tibias cruzadas sobre unha cruz e debaixo a letra dunha

das súas cancións, está a entevista a esta banda tamén valenciana. Na entrevisgt deixan

claro que as súas cancións, a súa postura é unha cuestión política. Na seguinte páxina

temos a  letra  doutra  canción  ademais  do  enderezo da banda e  un anuncio  contra  o

maltrato animal. 

Comentarios p. 19

Unha  máis  que  crítica  visión  sobre  o  maltrato  animal,  metendo  dentro  desta

denominación  a  caza,  as  touradas  e  o  uso  de  animais  como  elementos  para

experimentación científica.  Acompañan unha fotografía  dun raposo morto,  debuxos en

collage.  A columna  da  dereita  fala  sobre  Rumble,  un  grupo  do  estilo  straight  edge

(hardcore, vexetarianos, contra as drogas, o tabaco e o alcol).

Halloween p. 20

Artigo estenso sobre o grupo punk norteamericano Dead Kennedys. Unha rápida

visión sobre esta banda nacida en California e os diferentes enfrontamentos entre o que

fora  un  dos  cantantes,  Yellow  Biafra  (norme  artístico  de  Eric  Reed  Boucher)  e  as

autoridades. 

Artigos p.21

Co título “Qué fue de aquell*s niñ*os y qué será de est*s?” hai unha visión, por

suposto persoal, sobre o que é o desenvolvemento do ser humano ata a maioría de idade.

Considera que o verdadeiro problema para a infancia son os adultos e as súas maneiras
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de  educar  á  infancia.  Tamén  tén  en  conta  o  intento  de  uniformización  das  persoas

mediante diversos procesos creados no seo da sociedade como é o servizo militar. 

Artigos p. 22

Pezas sobre diversos temas. A primeira sobre a educación libertaria, unha maneira

de combater  ou de establecer  novas relacións educativas  fóra  do sistema imperante.

Debaixo: Comentarios. A xeito irónico A Opinión Pública Galega reivindica a propiedade

do chan que ocupa o Golf do Maio mediante o que consideran abuso de poder. Ao pé

unha fotografía do campo de golf. 

Desphases múltiples p. 23 

Entre collages, fotografías recortadas e un fondo caótico, temos poemas, reflexións

varias e ideas que só poderían ter saída nunha publicación como esta. 

Contra-capa

Diversas imaxes de diferentes situaciósn angustiosas que ao final queren resumir

coa frase “O mellor dos mundos” cun cargado ton sarcástico.
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Análise

En si, Noxxxo é un paradigma do que sería un fanzine que segue os canon básicos

para estas publicacións. 

Primeiro  é  unha  idea  que  levaron  adiante  un  grupo  de  persoas  sen  relación

ningunha cos medios  de comunicación  e  por  tanto,  botaron man da imaxinación  e  o

amateurismo máis absoluto para crear este fanzine. 

Na  redacción  de  textos  ou  no  uso  das  imaxes  impera  o  caos  e  o  desexo  de

desfacer a orde do que sería unha publicación diaria ou  convencional. 

As  collages,  mestura de vairas imaxes,  forman por  si  mesmas unha mensaxe

segundo o contexto do artigo ou opinión impresa, o mesmo sucede coas entrevistas. O

detournement é usado obviamente para facer ridículo o que é aceptado como canónico

dentro  da  imaxe,  dos  usos  sociais  e  das  convencións.  Todo  o  conxunto  icónico

representado  en  Noxxxo  exemplifica  o  que  sería  unha  visión  fanzineira  da  imaxe.  A

deturpación ou desintegración da mesma para ser  recomposta nun intento de ofrecer

unha nova interpretación.

Os textos usan a linguaxe da rúa entre xente nova. Os artigos en si, son elementos

con certa elaboración, pero que non deixan de ser elementos de xornalismo amateur e
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con intencionalidade divulgativa sobre temas como antimilitarismo, ecoloxismo e contra o

maltrato animal así como igualdade entre xéneros. 

Noxxxo é por tanto un  paradigma do que é un fanzine. Amateurismo levado á

práctica e con moitas ganas, indo na liña de resistencia cultural, política e social, dándolle

voz a colectivos sociais que pretendían romper o que consideraban era o silenzo das

autoridades locais, provinciais, autonómicas e estatais. 

 A repercusión que tivo sobre a poboación ou o marco onde se asentou o fanzine

foi  espallar  noticias  e  posicionamentos  contrarios  ao  establecido.  Por  outra  parte,

realmente a vivencia viña sendo o que se desenvolvía na casa okupa do Fogar Infantil de

Ourense, que foi a verdadeira expresión dos colectivos que estaban detrás do fanzine. A

mobilización contra do desaloxo foi o último paso na vida da okupa e tamén de Noxxxo. 

Por tanto Noxxxo cumpre coas liñas teóricas que distinguen un fanzine: 

– Libre albedrío na selección de temas, deseño e redacción. Custos mínimos para

cubrir gastos.

– Foi plataforma de expresión para grupos sociais que non se sentían representados

nos órganos oficiais: punks, independentistas, anarquistas, ecoloxistas, músicos de

estilos non comerciais 

– Crearon ao seu redor unha comunidade autoidentificada que tivo comunicación con

outros colectivos semellantes ao seu (axencias de fóra da Galiza, outros fanzines

doutras comunidades)

– Autoeditaban eles mesmos o fanzine e tamén o distribuían

– Foron  voceiros  dos  colectivos  de  mozos  e  mozas  antimilitaristas  e  okupas  de

Ourense e denunciaron a falta de espazos propios para este colectivo

– Os anuncios doutros fanzines dentro dos números de  Noxxxo mostran que este

fanzine seguía unha liña semellante aos diferentes exemplos do resto do estado

Por tanto,  a  conclusión final  sobre Noxxxo é que temos diante un fanzine que

cumpre  coas  regras  teóricas  que  definirían  unha  publicación  deste  tipo.  Amateur,

gratuidade  ou  prezo  só  para  cubrir  custes,  establece  círculos  e  comunidades

autoidentifidadas e diferenzadas (identity culture, cultura da resistencia),  fronte ao que

consideran un tratamento inxusto por parte das autoridades. Ofrecen unha nova visión

sobre temas que case non se tratan nos grandes medios, ou son ofrecidos como pasos a

seguir obrigatoriamente pola mocidade. 
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7.2-Caso  Desobediencia nº 2  (Ourense)

Este fanzine tamén involucraba ao Comando Estrela Galiza, pero desta volta case

en  exclusividade.  Nese  sentido  quere  dicirse  que  este  exemplar  que  temos,  único

sobrevivinte, é un xogo en si mesmo. Dividido en dúas partes, con dúas capas que xogan

a ser a capa dun mesmo número pero diferente ao mesmo tempo. Unha está invertida no

sentido da outra e os contidos dos dous estremos están maquetados de maneira que só

son recoñecibles por estaren invertidos a respeito do outro número. 

De clara tendencia anarquista, o símbolo da anarquía aparece na A do nome do

exemplar. Este número é de agosto do ano 1991. 

Desobediencia nº 2 (1ª parte)

Capa

Fotografía dunha parella de nenos que van por un camiño nunha fraga ou bosque.

En fotomontaxe, unha frase: “Están tolos istes maiores”

Catálogo p.2

Unha mestura de diferentes deseños que son logos, marcas, enderezos e siglas de

diferentes colectivos ligados ao movemento anarquista o libertario. 

Komando Estrela Galiza Distribuidora pp. 3, 4

Declaración  de  intencións  no  tocante  á  adquisición  de  produtos  denominados

“alternativos” e que serían fanzines, discos de grupos, revistas, libros etc., dos que hai

unha mostra como fondo do texto, que está dividido en tres seccións a xeito de collage.

Ao final, na páxina 4 vén o contacto onde se pode facer o pedido Casa da Xuventude

Celso Emilio Ferreiro, onde tamén está Radio Bemposta.

La Farsa 92 p. 5

Declaración en contra dos fastos ou celebracións do ano 1992, V Centenario e

olimpiadas  en  Barcelona.  Denuncian  que  estes  acontecementos  están  traendo  un

aumento da represión  policial  e  política  e fai  un  chamado a mobilizarse contra disto.

Acompaña unha fotomontaxe dun home cun neno nos brazos e unha fotografía no que

parece un barrio marxinal.
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El Kinto centenario, un insulto para los indios supervivientes p. 6

Artigo acompañado de foto dun nativo americano e unha caricatura grotesca dun

misioneiro e un conquistador. Considera que se está a cometer un acto que enmascara a

verdadeira orixe das actuais circunstancias que envolven América Latina e a situación que

vive España nese momento. Considera que os nativos americanos que viven actualmente

en América non deberían participar desta que consideran os autores, “farsa”.

Introducción pp. 7-10

Estamos diante dun artigo estenso e acompañado de imaxes, algunhas sen ter a

ver co tema, sobre a situación en Barcelona no 1991, a poucos meses de que comecen

as Olimpiadas. Faise un percorrido polas diferentes entidades e empresas que andan a

traballar na remodelación da Cidade Condal e das diferentes manobras realizadas para a

compra  de  terreos,  desprazamento  de  barrios  e  vivendas  e  as  variacións  no  poder

adquisitivo  en  distintas  áreas  da  cidade.  Acompañan  fotos  de  manifestacións,  Cobi,

mascota das olimpiadas e a dun home sentado na rúa (non cremos que sexa en relación

ao artigo). Na última páxina faise mención a unha serie de prohibicións como o consumo

de drogas na rúa e a implantación de novos modelos de DNI. Por outra parte, tamén se

critica a postura das centrais sindicais maioritarias CC OO e UGT, que non deron mostras

de preocupación por temas laborais en canto ás condicións das persoas que traballan nas

olimpiadas. Acompaña un texto de George Orwell, e tres viñetas sobre brutalidade policial

e división na clase traballadora. 

Reflexións carcelarias pp. 11-16

Amplo informe sobre a situación de diferentes colectivos de presos, que pretende

intentar mostrar as diferentes causas que levaron a estas persoas a estar en situación de

privación  de  libertade.  Na  primeira  páxina,  vemos  estractos  dunha  noticia  sobre

investimentos  para  o  Plan ZEN (Zona Especial  Norte),  plano  de acción  antiterrorista.

Segue unha relación de enderezos para os presos e presas idependentistas galegos, así

como a situación na que están naquel momento (dispersión). Segue unha páxina sobre os

presos e presas do GRAPO. Dáse conta dos nomes e lugares onde están retidos e a

protesta de avogados penalistas que piden a reunificación dos presos GRAPO. Segue

outra páxina sobre presos anarquistas, GRAPO e doutros movementos. Hai un destaque
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sobre  unha  folga  de  fame  que  dura  un  ano,  logo  veñen  nomes  e  enderezos  para

contactaren con eles. Seguidamente un mapa e unha serie de nomes e máis enderezos

de  presos  e  presas  vascas.  O  último  colectivo  nomeado  son  os  presos  e  presas

autónomas  que  están  vinculados  e  vinculadas  a  movementos  de  diversa  afinidade

(ecoloxismo,  libertarismo,  insubmisos,  etc).  Tamén  hai  unha  relación  de  nomes  e

enderezos. 

Desobediencia nº2 (segunda capa) destaca que na primeira capa o prezo era

150 “pelas” e nesta 100 “pelas” (pesetas)

Capa 

Fotomontaxe  dunha  manifestación  de  persoas  todas  cubertas  con  cascos  ou

puchos de traballaro e unha camioneta no medio. 

Güenas p. 2

Caste de editorial falando do número en si e da necesidade de difundir o mesmo.

Abaixo, unha lista de nomes e agradecementos por parte do colectivo autor do fanzine. 

Non ao desaloxo de Minuesa pp. 3, 4

Carta dun colectivo de mozos e mozas de Vallecas que están comprometidos e

comprometidas coa ocupación da finca Minuesa. O seu obxectivo é que non tiren un

edificio que logo dará paso a manobras de especulación urbanística e todo relacionado

con fastos do 92.

La otra noche, Gargantas y lágrimas, Habla el poeta p. 5

Textos poéticos achegados por diferentes autores e maquetados a xeitod e collage.

Insubmisión pp. 6-8

Un dos grandes temas tratados polos movementos autónomos ou libertarios,  o

antimilitarismo e a insubmisión tanto ao servizo militar como á PSS (Prestación Social

Sustitutoria). O texto é unha clara chamada ao desacato e desobediencia das leis que

obrigan  ao  servizo  militar  obrigatorio  e  ás  alternativas  propostas  polo  Estado.

Acompañadas  por  fotografías  de  manifestacións  antimilitaristas  e  deseños  tanto  de

persoas  anónimas  como  deseñadores  recoñecidos  pola  súa  militancia  antimilitarista
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(Azagra),  faise unha presentación da insubmisión, da postura contra o militarismo e o

estar contra a PSS. 

Carta p. 9

Con tres viñetas de Mafalda, unha suposta nai ou un suposto pai fala con que sería

o fillo ou filla logo de cumprir os 18 anos, por tanto, a maioría de idade. Estrañamente

parece que é alguén que quere comunicar algo, por iso deixa dous números de teléfono,

posiblemente sexa en relación ao artigo anterior. 

Fame Neghra pp.10-11

Unha entrevista  a  este  grupo  galego  de  hardcore  e  que  está  acompañada  de

ilustracións e as preguntas e respostas, con moita imaxinación, cortadas e pegadas de tal

maneira que forman unha composición com mesmo deseño e a fotografía do grupo. 

Están fodendo o ecosistema pp.12

Advertencia sobre o que se está facendo en Galicia no aspecto ambiental,  coa

creación de proxectos que pouco ou nada teñen que ver  coa preservación do medio

ambiente. Destaca os intereses económicos que hai detrás. 

Radio Bemposta p. 13

Unha aclaración desta radio libre que explica por que deixaron de emitir durante

varios días. Descansos, cambios no local e sobre todo a legalización da radio para poder

afrontar novos proxectos. 

Komando Estrela Galiza p. 14

Deseño con dous soldados americanos en Vietnam, un vietnamita pide algo para

comer e un dos soldados di: “Non tes nada para darlle? A min acabóuseme o napalm”,

debaixo o lema: “A mili, os exércitos e a cona que os pariu”

Quen puxo estas barreiras? p. 15

Cómic realizado para mostrar actitudes antisistema ou anarquistas. As frases son

sacadas dunha canción do grupo La Polla Records.

Insubmisión p.16
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Cun xogo de imaxes, faise unha denuncia sobre a actitude do goberno do PSOE ao

seguir enviando á cadea a insubmisos. 

As dúas capas do número 2 de Desobediencia

Análise

O mesmo que Noxxxo, Desobediencia é un fanzine que segue os puntos básicos

que distinguen a estas publicacións. Mais neste caso temos un xogo creativo entre dúas

publicacións  nunha  soa.  O  que  sen  dúbida,  fai  posible  mostrar  a  imaxinación  e  a

capacidade creativa dos colectivos denominados autónomos e quen os apoia, para facer

atractivo un produto que non ten un círculo moi amplo de lectores, aínda que os contactos

con outras publicacións de fóra de Galicia dirían o contrario. 

Os elementos que definen Desobediencia son obviamente:

– Traballo  amateur,  cuns  textos  sen  unha  redacción  elaborada  e  onde  están

vertidos os pareceres individuais do ou da autora

– Detournement,  collage e  mestura  de  estilos  de  deseño  así  como o  uso  da

fotomontaxe como elemento  expresivo  dun inconformismo ou expresión  dun

pensamento contrario á mensaxe primeira do deseño orixinal

– Xogo creativo coa edición: capa e contra-capa non se distinguen, non se sabe
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cal é unha e cal é outra, unha licenza creativa que só publicacións como esta

poden facer sen que haxa unha reacción negativa desde o público lector e que

repercuta na súa edición

– Tratamento agresivo ás veces, poético outras, en tal caso libre albedrío cando

toda falar de temas que afectan á mocidade

– Prezo que cubre gastos

– Bilingüe na procura dun maior público receptor e aproveitando tamén ser lido

noutros lugares do estado

– Peso  de  ideais  anarquistas,  antiautoritarias,  contrarias  á  especulación

urbanística, contra a política institucional e buscando achegar entre si diversos

colectivos que estarían baixo ese paraugas antiautoritario

– Pesan as ideas que non se vén reflectidas na prensa diaria ou comercial

– Autoedición e posturas persoais nos artigos e traballos editados
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7.3-Caso   As Cousas Claras (Lalín)

Este   fanzine  que  imos  analizar,  facémolo  na  procura  de  elementos  con

intencionalidade  de  mobilización.  En  As  Cousas  Claras,  de  Lalín,  descubrimos  as

motivacións  que  tiveron  estas  persoas  na  súa  adolescencia  para  tirar  adiante  cunha

publicación  que,  asombrosamente,  chegou  a  ter  sete  números,  unha  condición  nada

común entre os fanzines atopados durante o traballo de campo e recopilación para este

documento.

No  seguinte  apartado  tentaremos  dar  unha  serie  de  respostas  ás  cuestións

fundamentais  que  envolveron  a  creación  e  difusión  deste  fanzine.  Neste  sentido,

describiremos as peculiaridades comúns dentro das publicacións que tratamos e canda

elas  as  menos habituais.  Entre  estas  últimas estarían  o  engadir  prezo,  engadir  unha

maquetación ou deseño interior  máis convencional  que o de outros fanzines e temas

tratados.

Números

En total  foron sete números que abranguen o período entre febreiro de 1992 e

setembro de 1994, é dicir a primeira metade da década dos 90´s. 

Prezo 

Entre as 100 pesetas o máis barato ás 250 para o máis caro.

Temas Tratados

Portada: Fotografía en b/n dun grupo de policías antidisturbios, fotocopia, co que a

calidade da imaxe non é moi boa (na mesma portada anúnciase que é un fanzine)

Titulares:

Autodeterminación e independencia

Reportaxe sobre a OKUPACIÓN

Movida musical lalinense

A explotación obreira

Historia do Rugby

Anti-Militar

Os indios
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Editorial

É unha proclamación de principios onde se di que queren ofrecer ou mostrar

as cousas que non se din ou non se queren mostrar noutros medios e que ocorren entre

“xente como nós”.  Declárase unha revista (sic)  aberta para que a xente colabore con

diferentes aportacións, e tamén declara que é unha revista sen ánimo de lucro. Non se

menciona nome, só un apartado de correos de Lalín. 

A movida musical lalinense

Artigo sobre dúas bandas de rock: Doble Vida, Los Vagos, Dhais e Froitos do

Deza, as fotografías que acompañan son de membros das bandas

Fotografía  a  toda  páxina  na  que  podemos  ver  dous  policías  e  un  deles

batendo coa perna no que parece ser unha porta. Debaixo desta imaxe lese: Aplicación

da lei Corcuera 

Dereito a teito

Este artigo analiza a situación das casas okupas ou lugares deshabitados que

son reocupados por persoas que normalmente non teñen a propiedade deses lugares. 

O artigo comeza coa definición do okupa, como persoa e como acción e unha moi breve

historia do movemento okupa. Este artigo fai unha análise do fenómeno en Compostela,

centrándose nunha das primeiras okupas da cidade, a da rúa Santa Clara. Realmente é

unha cronoloxía  de feitos  primeiro,  descrición  do lugar  logo  da acción  de  ocupación,

relatorio de problemas legais e o itnento de conversión do espazo en centro cultural. As

fotografías  que  acompañan  este  artigo  son  da  okupa,  imaxes  recollidas  doutros

momentos e okupas e unha fotocomposición onde se ve ao ex presidente George H. W.

Bush,  (pai)  ao  pé  doutra  imaxe  da  Casa  Branca  e  debaixo  o  pé  de  foto:  “Algunhas

persoas empregan sistemas moi complicados para conseguir unha vivenda”.

Un poli dos de aquí

Cómic realizado por Tolo, os “os” do nome son o símblo do movemento okupa.

Unha  banda  deseñada  moi  primeiriza,  seguindo  un  estilo  de  “faino  ti  mesmo”,  coa

evidente falta de calidade por culpa do sistema de fotocopiado. Temos o que semella

unha historia dentro do que sería a vida dunha vila ou cidade durante unha noite  de

“marcha”  e  os  enfrontamentos  entre  xente nova e os  posteriores enfrontamentos  coa
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policía. A violencia entre mozos e mozas nas noites de fin de semana ou calquera noite

cando saen, é o detonante da historia. Durante unha liorta entre mozos aparece a policía,

que semella  coller  un  culpable  ao chou.  De seguido,  nunha serie  de viñetas,  parece

denunciarse o abuso policial  mediante a violencia gratuita dun axente contra un mozo

arrestado. A acción continúa coa aparición de parentes e amigos do mozo que comezan a

discutir  cos  policías  que  aparecen  no  lugar,  denunciando  o  abusos  por  parte  da

autoridade. Nun xulgado decídese que o policía pague unha multa de 1000 pesetas e o

pai do rapaz supostamente agredido 100.000 pts. Nas catro últimas viñetas, un policía

bate coa porra a alguén. Aparece o que sería un dos supostos agredidos polo mesmo

axente, que ameaza ao rapaz pero este responde disparando unha arma de fogo contra o

axente.

O relato acaba cunha frase a pé de páxina: “Este é o fin do poli”

Destaca unha linguaxe moi de rúa e cunha sintaxe moi simple ademais de ter

faltas  de  ortografía.  O  caso  é  que  isto  último  sempre  foi  unha  das  bandeiras  de

movementos  sociais  anti-sistema  ou  de  posiconamentos  anti-autoritarios  e  mesmo

anarquistas. 

América: Historia dunha masacre

Artigo sobre a colonización en América e a aplicación das políticas contra os

nativos americanos por parte dos gobernos dos diferentes países americanos. Faise un

percorrido pola historia dos pobos indíxenas americanos,  centrándose sobre todo nas

tribos de América Latina. Falan de casos concretos como México e tamén fan mención en

contra do V Centenario que se celebraba nese ano de 1992.

Na páxina 21 hai unha especie de poema que fai unha parodia de oracións

cristiás como o Credo ou Xesusiño da miña vida, asina Otus Rei

Rugbi

Artigo sobre a historia do rugbi en Galicia 

Ten Sentidiño pasa da Mili

Unha breve proclama contra o servizo militar obrigatorio ou Mili, na que se fai

lembranza dun preso insubmiso, ademais de preguntarse para que serve o servizo militar

e por que tes que identificarte cunha bandeira que non di nada, así como obedecer ao
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que denominan “diminuidos mentais”? Tamén mostran a súa repulsa á Prestación Social

Sustitutoria, que sería a alternativa “civil” ao servizo militar, pero que tamén tén carácter

obrigatorio. Diante desta disxuntiva, votan pola insubmisión tanto ao servizo militar como

civil. As imaxes son unha viñeta de Xaquín Marín e dous deseños parodiando un arresto

por parte da policía militar e outro dun neno usando un casco militar como ouriñal.

“O galego serve para comunicar-se con 200 milhões de pessoas” 

Unha  páxina  que  ten  como  obxectivo  o  cahamamento  ao  uso  do  galego

partindo da base de que é a lingua coa que te podes comunicar en varios lugares do

mundo. Usan un mapa cos lugares do mundo onde se usa o portugués

Autodeterminación/independencia

En  principio  estamos  diante  dun  artigo  que  avogaría  polo  dereito  de

autodeterminación de Galicia e mesmo a súa independencia. Non obstante, hai que dicir

que  este  artigo  mostra  nalgunhas  das  súas  liñas  unha  caste  de  argumentación  moi

simplista, cando non racista, en concreto contra o daquela presidente do Goberno Felipe

González e mesmo usando argumentos como: por que nos ten que gobernar un andaluz

que está máis perto de Marrocos que de Galiza? Tamén usa argumentos como “botar fóra

os invasores españois”. As imaxes son caricaturas de Fraga Iribarne e Felipe González. 

Na páxina 30 hai unhas viñetas que son a recreación dun chiste ou brincadeira

con alto contido sexual ou sexista.

Na páxina 31 un poema sobre o xenocidio indio

Explotación obreira

Artigo analítico sobre a economñia sumersa en Lalín. Recóllense testemuñas

de  traballadores  e  traballadoras  que  pasan  horas  en  exceso  no  polígono  de  Botos.

Apúntanse renovacións de contranro que realmente son finiquitos, ou abusos no lugar de

traballo.  Desenvólvese sobre todo no ambiente da industria  textil.  As imaxes mostran

entregas de roupa en vehículos para as fábricas e a recollida das casas particulares

dalgunhas  traballadoras.  No  artigo  mesmo  denuncian  a  postura  do  alcalde  do  que

recollen: se hai tantas cousas de economía sumerxida por que non aparece ningunha

denuncia?” segundo este artigo,UGT, único sindicato presente en Lalín, non pode facer
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nada por falta de apoio desde os traballadores. Denuncian mesmo corrupción dentro da

inspección de traballo “oir o parte da administración central, o apoio non é maior. Ante

calquera  irregularidade denunciada polos  indicato o goberno manda un inspector  nun

coche con amplo maleteiro que soe vir baleiro e marcha cheo de xamóns e bos queixos”

Por que romper co pasado?

Un artigo con fotografías de Lalín tanto contemporáneas da época (1992) como

fotos  antigas  do  Lalín  histórico  facendo  unha  comparación  entre  dous  momentos  da

mesma vila. Con isto pretenden denunciar a degradación das zonas vellas e tamén que

sendo Lalín unha vila vella, non conta cunha zona vella de verdade, pois desapareceu

logo das obras que eliminaron restos de calzadas romanas e edificacións xa centenarias.

Tamén  contan  cunha  proposta  de  zona  vella  para  Lalín.  Por  último  como  separata,

aparece un texto que usando só os infinitivos dos verbos, tenta facer ver aos skinheads

fascistas que non paga a pena ir pola vía que van.

Hai  publicidade  neste  fanzine  con  anuncios  vendendo  elementos  electrónicos  e  na

contracapa aparece o escudo de Lalín co lema “Concello de Lalín Poca Cultura”, variación

ou detournement do lema “Concello de Lalín pola Cultura”.

Capa e contra-capa do nº1 de As Cousas Claras. Na contra-capa podería verse a caricatura ou o

detournement sobre o concello de Lalín e o slogan Concello de Lalín Po(c)a Cultura, no canto de

Pola Cultura
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As cousas claras nº2 maio de 1992

Capa de cor marelo e cos titulares:

Movida local

Estupefacentes

Tauromaquia?

O.T.A.N (I parte)

Relixión?

E tamén poesía, relatos, banda deseñada, debuxo e anuncios

Editorial (p. 2)

Nesta parte desculpan o atraso na chegada deste segundo número. Esperan

ter boa acollida como tivo o primeiro e logo piden máis colaboracións para encher as súas

páxinas

“Movida nocturna lalinense e os seus templos etílicos” (pp. 2-6)

Reportaxe  na  que  aparecen  os  nomes  tanto  de  locais  como  os  seus

propietarios como alternativa de ocio dentro da vila de Lalín. Moita imaxe dos ámbitos

nocturnos e descricións breves dos locais. Ao final aparece unha relación dos lugares. 

“Estupefacentes” p.p. 7-9

Un  resumo  moi  curto  das  diferentes  sunstancias  coñecidas  como

estupefacientes  ou  drogas,  o  caso  é  que  pretende  ser  un  achegamento  a  estes

elementos. Acaba cun poema.

“Cabeza de Manzaneda, 31 DYCiembre” p. 10

Páxina  con  seis  viñetas  sobre  un  chiste  de  dous  individuos  perdidos  en

Manzaneda na noite de fin de ano e que, botando de menos o alcol, ven chegar un can

sanbernardo con coñá, elemento ao que denominan o mellor amigo do home.

“O recanto do poeta” p. 11

Un poema intimista
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“A relixión” pp. 12-15

Unha visión  moi  persoal  do  que se  entende por  relixión  e  o  que entende

debera ser o mesmo autor. Fala de salarios de curas e bispos, usa citas bíblicas tentando

exemplarizar  con  elas  o  estado  que  segundo  o  autor,  vive  a  igrexa.  Fai  tamén  un

percorrido polas diferentes vías de ingresos para un cura e un bispo así como usa imaxes

tanto prestadas (cartaz de “se busca” do Cristo hippy como fotos de bispos na Guerra

Civil  ou  tira  de  cómic  que  parece  de  autor  descoñecido,  así  como  de  Summers  en

Hermano Lobo)

Obxeta, tío!  Parodia do cartaz US want you!, da Primeira Guerra Mundial

cunha clara mensaxe anti militarista p. 16 (detournement)

“Tauromaquia”   p. 17

Brevísima introducción sobre a tauromaquia e a posición do autor ou autora,

contra desta manifestación. Deseño e foto sobre tauromaquia 

Debuxo na páxina 18

“Un video radiofónico por CAMPI” P. 19

Unha irónica presentación que non é doado identificar, foto 

“ A OTAN, I parte” pp. 21-23

Estamos diante dun artigo extenso para ser un fanzine sobre o que é a OTAN

e tamén seguindo a liña antimilitarista deste fanzine, como foi no número anterior ao tratar

a  mili  e  favorecer  o  dereito  á  insubmisión.  Neste  artigo  faise  unha  apoloxía  da

neutralidade de España e a súa saída da organización atlántica expresando isto  nun

decálogo que vén ao final do artigo

Poesía p. 24

“EXPOR EL 92”  p. 25

Un cómic de oito viñetas con carga irónica e satírica contra das celebracións

do V Centenario en 1992 e na que asasinan a Curro, mascota da Expo 92 de Sevilla.

184



Anuncios p. 26

Contracapa

Detournement do logo do V Centenario  “500 anos de resistencia indíxena e popular”

Capa e contra-capa do número 2 de As Cousas Claras. Capa, variación sobre a portada do disco

Dead Kennedys da banda punk do mesmo nome. Na contra-capa vemos a parodia do logo do que

foran as conmemoracións do V Centenario do descubrimento de América. Debaixo os orixinais.

185



As cousas claras nº 3  xuño de 1992

Portada

Especial Algarabía

O.T.A.N II parte

Bandas deseñadas

Críticas e queixas

Poesías

Editorial p. 2

Fan anuncio de que neste número inclúen un especial  sobre a celebración

Algarabía, ademais de tratar os temas que veñen tratando nos a anteriores números

Puteo social sustitutorio pp. 2-5

Extenso artigo sobre a Prestación Social Substitutoria no cando de facer a mili.

Neste artigo podemos ver un traballo elaborado sobre información e cadros que falan das

diferentes situacións legais que poden atopar os obxectores de conciencia, modelos de

solicitudes para pedir a PSS ou os casos e circunstancias que poden respaldar a quen

pida a PSS. Non obstante, o artigo mostra a súa disconformidade tanto coa mili como coa

PSS, así como fai unha comparación entre as dúas como elementos cativadores dunha

época na vida das persoas. Dan datos como que naquel ano, 1992, o número de persoas

que facían a PSS en Silleda era de 8 obxectores. Imaxes de caricaturas e viñetas.

Viñetas antimilitaristas p. 6

“O.T.A.N II parte” pp. 7-10

Segunda achega do artigo sobre a OTAN e que nesta ocasión segue facendo

unha análise  dos diferentes  aspectos  da organización  militar.  Realizan unha serie  de

valoracións sobre o que implica estar baixo o mando dos EE UU e tamén cal sería o

desenvolvemento dun conflicto hipotético con outra organización semellante. Así, tamén

ofrecen as súas conclusións sobre o feito de vivir  nunha sociedade neutral e de paso

acaba cun poema titulado “Quen vai gañar?” fotografías de arquivo e deseños de arquivo.
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Poema pacifista  p. 11

Algarabía (especial) pp. 12-27

Especial sobre diversas manifestacións artísticas que se recollen no que se

denomina Algarabía. Neste sentido ofrecen unha serie de reportaxes sobre as actividades

desenvolven no que é o 9º aniversario desta manifestación cultural e social. Aparecen

imaxes de edicións anteriores nas que se mostran diferentes estadios e actividades onde

participaban tanto xente nova, como nenos e maiores. 

Cómic en oito caricaturas sobre o xacobeo 93, XA TE VEO (vir) 93  p. 28

Poema p. 29

Texto que podería ser denominado prosa poética p.30

Viñetas humorísticas p.31

O recanto do poeta, con poema p.32

Cómic “El está colgao” en 17 viñetas fálase da mala vida dun peón ou

obreiro que traballa a reo por un salario escaso e sen moitas opcións de mellorar a

súa situación. p.33

“Anarquía” pp. 34, 35

Breve texto introdutorio sobre o concepto anarquía e as súas orixes. 

Críticas, queixas pp. 36, 37

Como indica o seu nome, estamos diante dunha sección onde se recollen

diferentes aportacións sobre temas diversos, desde o propio fanzine a elementos da vida

cotiá da vila 

Anuncios p. 38 

Contracapa:  deseño  antimilitarista  dunha  bomba  da  que  sae  unha  flor  e

anteponse unha pomba branca
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Capa e contra-capa do número 3 de As Cousas Claras, xuño 1992

As cousas claras nº 4

decembro de 1992

Portada

Xuízo ao primeiro insubmiso galego

entrevisa a Xosé Rodríguez Taboada

Ollo, veneno! HITLER!

Saíndo das tebras

Willy: O outro arte

Banda deseñada

Este número ofrece un cambio moi importante a respeito dos anteriores. Ten

un tamaño máis reducido, cunha cuberta e contra capa de cor, vermella neste caso. A
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fotografía é máis clara e e vese nítidamente. Por outra parte, pasa de valer 250 pesetas a

valer 175. Hai unha  mellora notable na calidade da impresión e mesmo nalgúns textos

así como nos cómics do seu interior. 

“Editorial” p. 2

O cambio de formato só é apuntado brevemente, fan fincapé no tratamento de temas

como insubmisión, música, etc. 

Sumario p.3

Hai que dicir que nesta parte, onde se fai unha relación de artigos e traballos

editados neste número, fan un apuntamento, hai un sina (unha man apuntando co dedo)

que significa que o traballo é dunha persoa allea ao colectivo As Cousas Claras.

“Ollo, veneno” pp. 4, 5

Faise unha análise do que era a figura de Hitler, usando para isto frases de

Eric Fromm do seu libro El corazón del hombre 

“Algo da historia de España, do que fixo o clero, inxustamente” pp. 6-11

Temos diante un texto que desde unha perspectiva moi persoal, usando unha

linguaxe moi asequible, ás veces carente dunha visión máis científica, por así dicilo. Non

obstante, expresa desde unha rabia visceral unha postura anticlerical moi basesada nos

estereotipos de usura, imposición, intolerancia etc. Todo isto faise en relación coa visita do

papa Xoan Paulo II que se faría no ano 1993 co gallo do Xacobeo 93. Sobre a posición do

autor, mesmo aparece unha carta dirixida a el no ano 1991, que é a mesma persoa que

asina o texto Xosé Rodríguez Taboada.

“Insubmiso ≠ criminal”  pp. 12-14

Temos aquí un artigo sobre a insubmisión, tema que naqueles momentos e ata a

supresión do servizo militar obrigatorio, foi motivo de xuízos a persoas que rexeitaban o

tanto o servizo militar como a PSS. Nes caso falan do primeiro xuízo contra un insubmiso

galego  César  García,  nas  fotografías  aparecen  César  García  e  Marcos  Arranz,

insubmisos ambos os dous. Viñetas e fotos a favor da insubmisión e dos xulgados por

esta causa 

189



Ilustración a favor da insubmisión p. 15

“Saíndo das tebras” p. 16 

Un espazo onde queren que se  presenten os  diferentes  grupos ou bandas de

música do panorama local. 

“Absobed” p. 17, 18

Un artigo sobre a música que realiza o grupo con este nome e que seguen o estilo

death.

“Bandas deseñadas” pp. 18-29

Dez páxinas con diferentes bandas deseñadas ou cómics, onde aparecen historias

como O xoven vingador, unha historia dun home cun obxectivo, vingar as mortes dos seus

pais e atacar todo tipo de delincuentes. A segunda historia titúlase Retazo de Letargos,

unha historia entre o erótico e o pornográfico. O ke é merda, en merda segue; en merda

segue o ke é merda, alegoría en viñetas sobre o desprezo ao diñeiro. Ultimos suspiros da

serie Novo catecismo, onde un cura aplica a descarga mortal a un condenado a morte.

Como Deus  manda!  Unha  parodia-crítica  ao  estado  da  igrexa  ou  ao  que  consideran

hipocresía da mesma. Barrio Sésamo, unha descarnada crítica ao alcalde de Lalín Xosé

Crespo  cunha  serie  de  fotomontaxes  e  caricaturas  do  mesmo  e  outros  políticos  do

momento. Game Over, crítica da adicción aos videoxogos. Facendo Homes, unha crítica

ilustrada ao que era o servizo militar. 

“Entrevista a Xosé Rodríguez Taboada” pp. 30-32

Entrevista a un veciño de Lalín inventor autodidacta. 

Poema p. 33

“Antón Taboada, Willy, outra forma de entender o arte” pp. 34-39
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Artista que expresa novas maneiras de facer traballos artísticos 

Contra-capa

Lalín 2000, unha crítica ao que pode ser unha vila contaminada e poluída.

Portada do número 4 de As Cousas Claras, decembro 1992

As cousas claras nº5  febreiro de 1993

Portada-capa 

1 ano de As cousas claras

Entrevista: Armindo Salgueiro

As Ratas do Pontiñas

Bandas Deseñadas

Saíndo das Tebras

Críticas e Queixas

“Editorial” p. 2

Celebran o ano de vida do fanzine, o que para eles significa superar as críticas
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de quen predicía unha vida máis curta para este fanzine. Logo disto, fan unha revisión de

problemas que van saíndo na vila de Lalín, como vertedeiros incontrolados e entrevistas.

Sumario p. 3

“1 ano de As Cousas Claras” pp. 3-8

Faise un repaso ao que foi a vida do fanzine ata este número 5. Recollen as

diferentes  capas,  contracapas  así  como  fotografías  do  traballo  que  fan  as  persoas

implicadas neste proxecto. O caso é que tamén contan nunha ampla redacción, como

nace a idea e os pasos que foron dando ata chegaren a este último número, o do seu

aniversario. Mesmo falan do abandono do piso onde tiñan situada a redacción. Contan

que as fotocopias eran moi caras en Lalín e por iso foron a Compostela para a copia dos

fanzines. 

Ilustración p.8 

“Mordor” pp. 9, 10

Un artigo de presentazón do grupo Mordor, grupo de Cerceda e que ofrece

unha visón do que era o momento no estilo death en Galicia.

“Armindo Salgueiro” pp. 11-17

Ampla entrevista ao pintor Armindo Salgueiro (Vila de Cruces) con fotos do

autor e dalgunhas das súas obras, para recoller as manifestacións artísticas do Deza,

segundo reza o desexo dos redatores.

Banda deseñada pp.  18-28

Son dez páxinas adicadas á creación duns cómics que segundo cada autor,

reflicten diferentes visións. 

-Real como a vida mesma: unha visión crítica ao respeito do tratamento por parte das

autoridades policiais aos diferentes movementos xuvenís

-A sus órdenes camarero: postura moi crítica, mesmo escatolóxica, contra os abusos en

prezos nos locais de hostalería

-Barrio Sésamo: destaca a parodia e crítica ao daquela conselleiro de Obras Públicas da

Xunta, Xosé Cuíña Crespo

192



-TBO  en branco e negro: alegoría anti-racista

-Joe Malaspulgas:  Joe vai  a  misa:  dobre páxina  adicada a  un personaxe fictício  que

atraca e rouba na igrexa para acabar na cadea.

-Reagge  conection:  visión  lúdica  sobre  un  naufraxio  nunha  illa  tropical  onde  nace  o

reagge coa aportación musical de dous náufragos. 

-XXV Aniversario Feira do Cocido: xunto con titulares recortados de xornal e tamén a

imaxe do alcalde Xosé Crespo. Denunciarían así o custe da celebración (un millón de

pesetas) como que case a metade dos convidados (120) comerán de maneira gratuita.

“As Ratas do Pontiñas” p.p. 29-32

Temos aquí un artigo sobre a incidencia da polución sobre un curso de auga

natural. Poderíamos dicir que é un artigo de denuncia, onde as palabras usadas denotan

rabia fronte a unha situación de risco para a saúde das persoas. Neste sentido, a linguaxe

empregada  mostra  unha  clara  animadversión  contra  a  situación  do  curso  de  auga

contaminado e o uso como “cloaca” que fai a veciñanza do mesmo. As fotografías usadas,

amplas  e  moi  explícitas,  cun  intento  de mostrar  de  maneira  gráfica  o  estado  do  río.

Denuncian  a  posibilidade  de  infeccións  e  a  aparición  de  roedores  que  poden  ser

transmisores de enfermidades. 

“Críticas e queixas” pp. 33-35

Abordan temas como o estado lamentable do aparcadoiro do auditorio,  os

vertedeiros incontrolados, o incivismo da xente ao tirara en calquera parte envases de

refescos de marcas coñecidas, críticas tamén ao que se entende hipocrísia da xente ao

vestir de maneira chamativa cando acoden á misa, e por último, un chamamento para que

a xente okupe casas baleiras.

Na páxina 36 piden colaboración co lema: esta páxina tes que enchela ti, As

cousas claras. 

Na contracapa unha ilustración dun aparato de TV devorando a unha persoa e

logo lese: “As cousas claras...e que non che coman a cabeza”
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Capa e contra-capa do número 5 de As Cousas Claras, febreiro de 1993

As cousas claras nº 6   setembro de 1993

Portada-capa

Banda deseñada

A PSS en Lalín

Críticas e queixas

Saíndo das tebras

Deus diñeiro

(o prezo pasa a ser 100 pesetas)

“Editorial” p. 2

Piden desculpas pola tardanza en saír  á rúa,  en tal  caso anuncian algúns

cambios na presentación do fanzine e mesmo que moitas das persoas implicadas no

proxecto abandonaron. Inda así, animan a enviar colaboracións.

“Sumario” p. 3

“Deus diñeiro” pp. 4-6

Un  artigo  crítico  co  fenómeno  do  diñeiro,  unha  caste  de  análise  sobre  o
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diñeiro, o seu uso, as súas implicacións desde un punto de vista particular. 

“Saíndo das tebras” pp. 7-10

Alon. Un artigo sobre o grupo feminino Alon.

“Banda deseñada”  pp. 11-17

-6.j: visión moi particular sobre as campañas electorais e a intensidade que

envolve a propaganda electoral

-Joe Malaspulgas: un delincuente común asasina un policía que estaba a bater na xente

dunha manifestación que pedía traballo

-Barrio Sésamo: caricaturas de M. Fraga. Xosé Cuíña, J. M. Aznar e Xosé Crespo, sobre

a romaría do monte do Faro.

-Historias de Adolfito: en dúas viñetas tentan facer unha caricatura dun Adolf Hitler neno,

que lle corta as ás a un paxaro para que non escape

“A PSS en Lalín” pp. 18-21

Un artigo  sobre  a  Prestación  Social  Sustitutoria  na  vila  de  Lalín.  Ofrecen

mesmo os pasos e consellos para facerse obxector de conciencia e obxección fiscal. Ao

final ofrecen uns enderezos de colectivos pro-obxección. 

“Críticas e queixas” p. 22

A sección ofrece unhas queixas relativas ás malas condiciósn do rugbi na vila

e tamén que non se recibiron máis queixas para este número. 

“Ventas por correo” p. 23

Unha parodia da venda de armamento, que usa agora o sistema de venda

por correo. 

Contracapa

Unha mira telescópica apunta unha pomba da paz e pode lerse debaixo Fogo!!
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Capa e contra-capa do número 6 de As Cousas Claras

As cousas claras nº 7 setembro 1994

Portada-capa

A profecía

Banda deseñada

O día do deporte

Saíndo das tebras

Algo de historia e...

(prezo 125 pesetas)

“Editorial” p.2

Nesta parte aclárase que pasou un ano desde o último número. Seguen coa

mesma liña editorial. Non hai “Críticas e queixas” pois non recibiron ningunha desta volta. 
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“Sumario” p.3 

“Algo de historia e biografía das guerras que houbo durante o que vai

deste século” pp. 4-7

Este artigo pretende ofrecer unha visión do que foron as guerras durante o

século XX e as implicacións de diferentes colectivos políticos e sociais nelas. Isto fano

desde unha perspectiva antimilitarista. A visión é persoal, de Xosé Rodríguez Taboada, un

persoeiro que conta a súa vivencia da Guerra Civil. 

Publicidade p. 8

Ofrecen portadas doutros fanzines que poden atopar nun dos bares la localidade

“Saíndo das tebras” p.p. 9,10

Artigo sobre o grupo Cans sen Dono

A páxina 11 está baleira

Publicidade p. 12

“Banda deseñada” pp. 13-19

-Por que?: un alegato antimilitarista desde a perspectiva dunha persoa allea

ao exército que é recrutado 

-Un día calquera: crítica social, baseada nunha historia dun sen teito que mata un parrulo

no parque para comer e é condenado por un xuiz que logo vai de caza cun amigo

-Historias  de  Adolfito:  trasnadas  dun  neno  trasunto  dun  Hitler  na  súa  infancia  que

assasina a unha veciña para regalarlle á súa nai unha lámpada

-páxina 18 en branco

-O home do buraco: alegoría dunha persoa que está nun burato e que non consegue ser

rescatada

Na  páxina  20  hai  unhas  frases  de  Galeano  e  uns  consellos  sobre  a

solicutude da PSS
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Na páxina 21 hai datos sobre América latina e os indios do continente así

como da Amazonía

“O día do Deporte” críticas ao día do deporte, celebración do concello

para distintas manifestacións deportivas e que desde o fanzine consideran un acto

hipócrita pp. 22, 23

Unha  chamada  de  atención  sobre  o  estado  dos  indíxenas

latinoamericanos e da situación histórica na que viven, remata cun poema  pp. 24 ,

25

“Críticas e queixas” p. 26

Non hai elementos 

Ilustración  sobre  a  obxección  de  conciencia  e  as  comparacións  coa

escravitude p. 27

Contra capa

TV un medio de comunicación, mostra unha familia pai, nai e fillo cos ollos moi

abertos diante dun aparato de TV co que se querería mostrar a hipnose deste medio

sobre a xente.

Capa e contra-capa do número sete de As Cousas Claras
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Análise  As Cousas Claras

As persoas involucradas neste proxecto eran Susi Guerra, Suso Rivas e Kote, que

é o alcume co que se deu a coñecer, mesmo nas súas actividades actuais de artista. Na

entrevista realizada a este grupo (Anexo II), coinciden apuntando o nacemento do fanzine

polas escasas posibilidades de expresión que vían as persoas máis novas no concello de

Lalín.  Así,  quen  mostraba  un  mínimo interese  por  temas  como a  ecoloxía,  posicións

críticas a respeito de relixión, servizo miltiar, etc., non atopaba como expresar as súas

dúbidas, ideas ou opinións. Chegado o momento, creouse un Centro de Asociacións de

Lalín (CAL). Este local era compartillado por varias organizacións, todas ellas vinculadas

a  movementos  ou  posicións  ácratas,  libertarias,  ecoloxistas  ou  simplemente  que

buscaban un espazo libre onde poder moverse sen seren influídos polos partidos políticos

“convencionais”.  Desta  maneira,  houbo  un  intercambio  de  pareceres  e  mesmo  de

membros entre os colectivos alí reunidos. Desta maneira, un grupo de persoas crean un

grupo que dá por resultado o fanzine As Cousas Claras (micromobilización segundo Chihu

e Máiz) para logo buscar unha resposta por parte da cidadanía.

Una análise máis técnica fainos ver que por exemplo, estilisticamente os titulares

son na súa maioría expresivos e apelativos, buscando unha implicación da persoa que

le245.  

“Ten Sentidiño pasa da Mili” 

“As ratas do Pontiñas”

“Deus Diñeiro”

“Puteo Social Sustitutoio” 

No tocante a outros aspectos identificativos, os gustos musicais e as tendencias

antiautoritarias dalgúns membros deste grupo, crean o que segundo Bartel, Duncombe,

Castells e Atton se denomina “resistencia” (cultural, política e identitaria). Son xente nova

que  usa  uns  determinados  símbolos  e  signos  (Eagleton)  para  autoidentificarse  e

autoafirmarse fronte a unha maioría que os marxinaliza e intenta invisibilizalos (Bartel,

Castells) e que pretenden abrir unha fenda informativa dentro do que consideran unha

estrutura nada favorable aos valores que eles pretenden mostrar.

As consecuencias das actividades ligadas a este fanzine foron para esta xente, a

conexión con outros fanzines e outras persoas involucradas en iniciativas semellantes. No

245 ARMENTÍA VIZUETE,  JOSÉ IGNACIO;  CAMINOS MARCET,  JOSÉ MARÍA,  Redacción informativa en  prensa,  Ariel
Comunicación., 2009 (p. 151)
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tocante  á  mobilización  política  e  á  resposta  dos  medios  no  sentido  de  quereren

contrarrestar a información que aparecía en As Cousas Claras, os mesmos entrevistados

declaran que non pasou de ser unha iniciativa e que non houbo mobilización social. En

canto aos grandes medios ou medios xeralistas consumidos na área de influencia do

fanzine, non cambiou nada nin durante nin despois das súas actividades.

Cumpre esta publicación cos puntos teóricos dun fanzine? A resposta é si.

– É  unha  autopublicación,  autoeditada,  elaborada  polas  mesmas  persoas  que  a

distribúen, maquetan e que a idearon

– Tocan temas non visibilizados na prensa diaria ou xeralista. Isto quere dicir que hai

temas nas súas páxinas que, ou ben son incómodos de tratar para uns intereses

determinados, ou hai unha caste de silencio social arredor deles. Isto motiva que

as persoas involucradas no fanzine decidan expoñelas ao público lector

– Outros  temas  como  insubmisión,  antimilitarismo,  antiautoritarismo  e  presuntos

abusos policiais forman parte da liña editorial da maioría do que son os fanzines,

sobre todo no resto do estado

– Teñen prezo, pero como din na entrevista as persoas implicadas (Anexo II), é un

prezo para cubrir as necesidades de fotocopiado e impresión a cor

– Crearon unha comunidade arredor do fanzine, cousa que implicou ofreceren un

posicionamento lonxe de liñas políticas establecidas no concello de Lalín e que os

levou a autodefinirse como ácratas, anarquistas ou antiautoritarios

– Son exemplo de resistencia identitaria, queren definirse como grupo sen arredarse

dun  grupo  máis  amplo  e  tamén ofrecen  resistencia  cultural,  pois  son  quen  de

mostar valores e comportamentos diferentes aos da maioría social no seu entorno

máis inmediato (Lalín)
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7.4-Caso Pedras Contra Balas, Lalín (2004)

O fanzine que presentamos a continuación naceu con moita posterioridade ao As

Cousas Claras  en Lalín. Ambos os dous comparten teren sido fillos do asociacionismo

nacido nesa vila logo de que aparecesen asociacións de tipo ecoloxista como O Naranxo

ou Revuelta en el Frenopático, da cal naceu o fanzine que presentamos de seguido. A

produción foi mínima, un só número, elaborado grazas aos coñecementos de deseño da

persoa que entrevistamos, Ángel Calvo, o único dos membros ao que tivemos acceso

para entrevistar e sacar conclusións sobre esta publicación. 

Pedras contra Balas – Revista Cultural e de Conta-Información

Capa

Mediante un deseño que deixa en negro as figuras duns guindastres portuarios

sobre  fondo  verde,  esta  capa  énchese  con  titulares  como:  “Lalín,  unha  vila  de

especuladores”, “Fartos de vivir en Marbella”, “Ricos empresarios, políticos e comidas cos

nosos cartos”. 

Ademais, vemos unha breve relación de contidos que reza:

Artigos

Opinión

Contra-Información, non temos nada que perder

Arrancamos!!! p.2

Editorial dos autores e autoras sobre a falsa democracia que para eles e ellas está

exemplificada na figura do alcalde (daquela Xosé Crespo) quen é satirizado facendo unha

fotomontaxe coa súa cara sobre o noneco do Monopoly e que conta cun lema: “Facendo

de Lalín un Monopoly”.

O que hai que oír p.3-5

Desta volta o que temos é unha crítica directa a concelleiros da corporación local,

desde PP a PSOE, por outorgaren subvencións como deporte ao tunning (redecoración,

redeseño e engadido de pezas novas así como pintar de novo un coche para facelo máis

atractivo e máis competitivo esteticamente). Xunto a isto tamén se lles fai unha crítica

persoal a algúns membros da corporación sobre a súa época de maior “progresía” e como
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cambiaron agora pasados uns anos. Os ataques son directos, como exemplo nomean a

Ramiro Ruibal e que foi o artífice da subvención. Os grupos Tiro na Testa e Skarmento

envíanlle  un comunicado mediante o fanzine para criticarlle  a  súa postura diante dos

grupos de rock. 

Se os tiburóns (tabeiróns) fosen homes pp. 5, 6

Reprodución dun texto atribuído a Bertol Bretch do ano 1949.

Deseño dun obreiro  cunha bandeira  (b/n)  baixo  o  lema “Os tiburóns pequenos

sempre perdemos”

Matando a música? p. 7, 8

Unha achega sobre as accións antipiratería que desenvolvía daquela a SGAE, e

como estaba afectado ao mundo da música, sobre todo no tocante aos prezos, canons e

impostos culturais. 

Faixe unha listaxe das porcentaxes que levan cada institución e persoas individuais

por cada CD ou disco vendido. Critican a actitude das grandes empresas e das grandes

distribuidoras musicais e os intentos de xuízo ás baixadas gratuitas de música que ao final

quedan como baixadas privadas. Hai un deseño que mostra a un home co dedo corazón

e un CD insertado nel. O lema “O CANON DA SGAE? POR AQUÍ”.

Opinión p.9

Opinión. Cando o deporte pasa a ser política e a cacicada diaria. 

Este artigo é unha visión persoal sobre as diferentes maneiras en que o deporte

pode “amansar” á xente, ao público. Como exemplo usa acontecementos ocorridos dentro

do equipo local de fútbol e como a directiva do mesmo é unha directiva cooptada polos

poderes políticos que gobernan a vila de Lalín.

Entrevista a Noam Chomsky: “ É marabilloso arruinar a festa dos poderosos

e dos privilexiados” pp. 10-13

Unha entrevista ao lingüísta americano traducida para o fanzine desde unha das

webs relacionadas con Chomsky.

Benvidos á Europa dos 455 millóns de consumidores e explotados pp. 14-17

Análise crítica sobre a situación que se precibía do que ía ser a Unión Europea
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logo das incorporacións de novos socios. Móstranse diferenzas os integrantes da UE e as

súas rendas así como as consecuencias da perda de axudas por parte dalgúns países no

caso dunha nova ampliación da unión.

O artigo íntegro de Jesús Cacho sobre a voda real que censurou o director do

xornal El Mundo pp. 17, 18

Un artigo que non fora publicado por El Mundo co gallo da voda entre Felipe VI e

Letizia Ortiz. 

Na  páxina  19 unha  esixencia  de  reapertura  do  cine  de  Lalín  así  como  unha

declaración de intencións do fanzine que seguirá no vindeiro número. Deixan un apartado

de correos.

Contra-capa

Montaxe deseñada coa efixie  de Fraga Iribarne simulando ser o O Grande Ditador

de Chaplin, da revista Por Favor, coa lenda en galego: Heil Fraga! Xubilación Xa!

Capa e contra-capa de Pedras contra Balas
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Análise de Pedras contra Balas

O mesmo que As Cousas Claras, este fanzine que analizamos aquí e para o que

entrevistamos  a  Ángel  Calvo  (Anexo  I),  un  dos  seus  impulsores,  é  un  exemplo  de

micromobilización na tentativa de romper o que para os e as autoras da publicación sería

o inmobilismo e o silencio dentro do concello de Lalín. Seguen os mesmos cauces que os

seus predecesores,  é  dicir,  crear  unha publicación  propia  para  poder  expresar  unhas

opinións  e  visións  moi  persoais  sobre  os  aconteceres  diarios  da  vila  e  a   contorna

municipal.

– Aínda que autodefinido como “revista” é un fanzine, pois por exemplo, a súa vida

foi efémera, só un número

– É un fanzine porque o feito de non ter unha distribución ampla, pero si dentro duns

círculos determinados de persoas potencialmente lectoras do mesmo, fai que esta

característica o inclúa na definición de fanzine

– Tén un prezo baixo, o que fai pensar nunha intencionalidade como é a de cubrir

gastos de impresión e maquetación 

– Os temas tratados son os que seguía o antecesor no mesmo concello,  As Cousas

Claras, desde a insubmisión ao clientelismo político

– Tenta ofrecer novas visións sobre o mundo das ideas (a entrevista a Chomsky) 
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7.5-Caso Escola de Borregos

O  fanzine  que  presentamos  a  continuación  estaba  ligado  a  estudantes  da

Facultade de Ciencias  Políticas  da USC.  O nome era  unha metáfora  do que Nelson

Quinteiro, persoa entrevistada para esta análise, vía como un amansamento das persoas

que asistían ás aulas ou que non tiñan motivación ningunha para facer cambiar as cousas

dalgunha maneira. Isto nunha época na que cadraron a aprobación da Lei Ordenación

Universitaria (LOU) e a creación do Espazo Educativo Europeo. Por outra parte, tamén

aparecen  artigos  ligados  ao   sentimento  espertado  por  movementos  como  o  EZLN

(Ejército Zapatista de Liberación Nacional) e unha análise do que sería o futuro ou  as

saídas profesionais da carreira de Ciencias Políticas. 

Escola de Borregos

Capa

Sobre fondo branco unha imaxe icónica dos 90,  a imaxe da ovella Dolly, a primeira

ovella nacida por clonación mirándose nun espello.

Contidos e agradecementos p.3

Agradecementos a diferentes persoas que aportaron axudas para sacar adiante

este fanzine e en plano humorístico a elementos da noite e tamén brincadeiras internas

da facultade de CC PP. Ao pé destes agradecementos a relación de títulos que enchen

este número.

Escola de Borregos nº 2 pp. 4,5

Esta  é  unha narración  dos  motivos  polos  que  nace o  fanzine.  Tamén inclúe  a

historia do fallido número 1 que quedou no aire, todo motivado polos cambios que houbo

ao abeiro das mobilizacións contra a LOU. Así, ese primeiro número non veu a luz pero o

seguinte  exemplar  nace  como  número  2.  Explícase  tamén  que  o  Colectivo  Borrego,

creador da iniciativa primeira,  desaparece e pasa a ser o fanzine mesmo. Ao final  do

artigo dáse un contacto de teléfono e de enederezo electrónico. 

Politicum politoglogae.L p.5

En clave sarcástica e cun fondo de incerteza diante do que sería o futuro que

depara a  licenciatura  de CC PP.  Logo pasa a ser  unha visión do comportamento do

estudantado desta disciplina en Compostela que, segundo o autor ou autora, non difire
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moito do comportamento do estudantado doutras facultades e disciplinas.

Ignóranse os movementos sociais no noso plan de estudos? p.6

Unha reflexión sobre a posibilidade de abordar dentro dos planos de estudos de

CC PP os movementos socias, sempre tendo presentes os movementos como EZLN  e

outros, tal como apunta Nelson Quinteiro na entrevista (Anexo I). O que piden é ampliar

as marxes de coñecemento máis alá de autores e referencias clásicas como a politoloxía

norteamericana  para  tratar  a  doutros  autores  e  autoras  alleos  procedentes  doutras

latitudes e contextos sociopolíticos diferentes. 

Anacos de realidade, pp. 7, 8

Este  é  un  dos  artigos  máis  interesantes  do  fanzine.  Mediante  a  reunión  de

pequenos  textos  por  parte  de  alumnos  e  alumnas  licenciadas,  contan  as  súas

experiencias logo da licenciatura e tamén dos inicios no mundo laboral. Establécese así

un nexo co segundo artigo ao falarse da carreira e as posibilidades de saída que tén.

Acompaña un anuncio publicitario. 

Internet, a rede cautiva pp. 9, 11

A visión das que daquela eran aínda incipientes relacións coas TIC e a rede de

redes.  Abordan  neste  artigo  as  relacións  na  rede,  a  intimidade  da  mesma  e  as

posibilidades de adicción na mesma rede ao non dar saída ás necesidades de relacións

interpersoais cara a cara. Acompaña outro anuncio publicitario.

A música tradicional galega p.12

Un artigo sobre música en Galicia que quere dar a coñecer os “enfrontamentos”

entre as diferentes visións sobre o que sería música tradicional. O redactor fai memoria

dos  acontecementos  en  diferentes  congresos  sobre  o  tema  e  as  tendencias  nacidas

deles.

Apatía colectiva ou a pel de touro pp. 13-15

Un artigo sobre o cumio de ministros do Interior celebrado en 2002 en Compostela.

Este é un artigo sobre as nacentes políticas de interior no seo da UE así como a presenza

de  forzas  de  seguridade  nun  número  considerado  desproporcionado.  Tamén  é  unha

crítica aos medios de comunicación cando falan sobre esta reunión e a falta de cobertura
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para outras informacións como son o gasto en educación e cultura. Acompañan o logo do

cumio de 2002, unha fotografía de Delmi Álvarez dous policías arrestando a unha señora

maior (anos oitenta) e un debuxo sobre agricultores. 

Socialismo (ou chamemos ás cousas polo seu nome) p. 16

Visión  persoal  sobre  o  que  é  o  socialismo,  que  para  quen  escribre  o  artigo

tradúcese nun máis moderno PSOE, partido de emprendedores, capitalista e tamén sobre

a calidade dos horarios e dos postos de traballo. Unha visión pois, crítica con quen se

autodenomine socialista votando ao PSOE.

O valor da Utopía: revitalicemos algo ausente na nosa facultade pp. 17, 18

Achega persola sobre o que é a utopía como modelo de pensamento e os posibles

valores que se lle poden atribuir. Un intento de mostrar a valía de sermos utópicos na vida

e no desenvolvemento das nosas posiblidades. Acompañado de deseños posiblemente

estraídos doutras publicacións. 

Herdanza envelenada pp. 19, 20

Un artigo de Margarita Riviére publicado na edición catalana de El Pais. Debido aos

movementos  estudantís  en  protesta  contra  a  LOU,  a  xornalista  fai  un  artigo  sobre  a

mocidade e o futuro incerto que lle espera dado o inseguro que está o mundo laboral,

social  e  mesmo  as  posibilidades  de  desenvolvemento  persoal  da  xente  nova.  Vai

acompañado de deseños e un anuncio publicitario. 
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Análise:

Mirando a entrevista a Nelson Quinteiro (Anexo I), debemos ter moi en conta que o

fanzine nace nun momento moi determinado. As protestas contra a aprobación da LOU,

reunión de ministros do Interior da UE e as posibilidades (logo confirmadas) dunha guerra

de invasión en Irak, o debate sobre a política laboral do goberno presidido por J. M. Aznar,

outra volta un goberno autonómico presidido por Fraga e a sensación de que as cousas

non se movían. 

Segundo a entrevista, Escola de Borregos, nace dunha inciativa de alumnos pero

instigados polos mesmos profesores e profesoras da facultade de CC PP que, segundo

Quinteiro, insistiron máis dunha vez en que o alumnado debera facer algo máis que asistir

ás aulas e tomar apuntamentos. Así,  esta  publicación  reflicte  ideas  e  pensamentos

propios do estudantado como a incerteza que os espera logo de finalizar os estudos. Hai

unha dose importante de posicionamento en canto interese pola carreira en si, pedindo

por exemplo unha ampliación das marxes de estudo, non só seguir o camiño marcado

pola escola norteamericana.

– Estamos diante dun fanzine ao non ter prezo e ao ofrecerse como plataforma para

as opinións de calquera que desexe publicar nel

– Estamos diante dun fanzine porque a súa vida foi  efémera, un dos trazos máis

definitorios destas publicacións

– Os temas tratados serían aqueles que non teñen entrada no programa de estudos

da facultade de Ciencias Políticas

– As ideas expostas van contra a liña política do goberno tanto autonómico como

estatal do momento

– Creouse  arredor  do  número  que  analizamos,  unha  comunidade  ou  círculo

autodefinido e autoidentificado, estudantes da Facultade de Ciencias Políticas, co

obxectivo de mover á xente para actuar e facer “algo”

– O diñeiro recadado foi para cubrir gastos de impresión e edición, a distribución era

de man en man ou vendíase en locais previamente pactados
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7.6-Caso  Belvís Tudei

A aparición do  Belvís Tudei,  foi como apunta Xavier Patiño na súa entrevista no

Anexo I, foi un intento de darlle voz aos colectivos agrupados baixo a denominación de

Casa Encantada, a manifestación do movemento okupa en Santiago logo da experiencia

na rúa dos Loureiros ou tamén chamada Santa Clara. Este fanzine, cun só número, quixo

tamén ser unha das contribucións do movemento denominado “alternativo” en Santiago

para ofrecer unha nova vía de expresión fóra das canles xa coñecidas, como eran os

xornais diarios, as radios e as cadeas de TV con información local. 

Logo do desaloxo e peche da Casa Encantada na rúa Castrón Douro, en Santiago

no 2003, os colectivos que formaban parte desta iniciativa, decidiron instalarse no que

fora a vella curtiduría de Belvís, xunto ao regato chamado Cancelón, que nace na Praza

do  Matadoiro.  Durante  dous  meses  a  okupación  do  lugar  deu  paso  a  diferentes

actividades, entre ellas o deseño e impresión da publicación que analizamos aquí. 

Belvís Tudei O Jornal dependente da Casa Encantada 2

Segundo  podemos  ler  no  seu  subtítulo,  é  unha  publicación  ligada  á  Casa

Encantada, unha iniciativa okupa en Santiago de Compostela. O de número 2 parece ser

unha das moitas notas humorísticas que inzan este exemplar, pois segundo a entrevista

realizada a Xabier Patiño, non houbo nin anterior nin posteriores números. Isto confírmase

cos datos que apuntan: ano doze, número nada, data hoje. 

Na portada tamén podemos ver un deseño que representa un cabalo de Troia a

rodas, co lema “A Casa Encantada continúa”. Debaixo podemos ver unha “advertencia” na

que  avisan  da  parcialidade,  subxectividade  e  resposta  a  intereses  propios  xunto  ao

permiso para copiar e reproducir para ser espallado entre o público. Na parte dereita da

capa vemos unha relación de contidos. 

Editorial p.2

Un editorial que recolle o sentir dos diferentes colectivos que forman parte da Casa

Encantada logo do desaloxo do lugar en Castrón Douro. Acusan de desinformación aos

diferentes medios e ás autoridades ao diciren que os colectivos da Casa Encantada son

violentos, sobre todo acusan ao daquela alcalde Sánchez Bugallo. Este editorial é asinado

polos diferentes colectivos coas súas correspondentes siglas. 
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Desde a Casa Encantada 12 horas antes do lanzamento p. 3

Un artigo sobre as últimas horas antes do procedemento de desaloxo da Casa

Encantada. Acusan ás diferentes forzas políticas representadas no concello compostelán

de seren cómplices do desaloxo. 

Por fin desaloxaron a esas andraxosas pp. 4, 5

Con dúas fotografías de tamaño reducido, temos aquí un artigo persoal pero sen

asinar, sobre o sentimento íntimo dunha persoa diante do desaloxo da Casa Encantada.

Con ironía, pois di que o lugar sempre estivo cheo de xente rara, vai describindo o interior

do local así como as diferentes actividades que se realizaban diariamente nel. Usando a

mesma ironía, denomina escoura ás persoas que compartillaban o espazo okupado. No

entanto,  estamos  diante  dunha  peza  crítica  coa  acción  das  autoridades  locais  de

Compostela.

Bugallo Flambed a la Nitroglicerine p. 6

Unha peza irónica, unha caricatura do alcalde Sánchez Bugallo como elemento

irónico e reproducido como un animal cociñado “a la nitroglicerine”. O título vén do antigo

alcume de Bugallo  “Nitro”,  sobrenome co  que era  coñecido  durante  a  época  na  que

participaba nas protestas estudantís en Compostela.  A representación quere ser unha

visión  o  máis  sarcástica  e  brutal  do  que  consideraban  era  o  inimigo  das  iniciativas

acollidas na Casa Encantada. 

Un desaloxo, outra okupación temos un lugar... pp. 7-10

Relación  dos  feitos  que  aconteceron  o  dous  de  xullo  de  2003  logo  dunha

manifestación na praza do Toural e que remataron coa okupación, ou acampada segundo

se vexa, da curtiduría de Belvís. Faise unha relación de acontecementos das xornadas

previas á okupación en Belvís. 

Xunto ao artigo hai unha carta de P.R.E.SOS sobre as declaracións do daquela

tenente  de alcalde  Toxo Ramallo,  quen declarara  que as  persoas vinculadas á Casa

Encantada ían ocupar vivendas privadas. No artigo, denominado Carta Aberta a L. M.

Toxo Ramallo, recoméndaselle que non faga declaracións desta caste, pois poderían ser

constitutivas de delicto. Logo da carta segue a relación de actos e respostas por parte das
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autoridades locais ata a chegada a Belvís. 

Inmobiliarias, constructoras e bancos seguen facendo negocio a costa de todos e

todas nós co consentimento dos políticos que non queren pór freo a tanta especulación

(por algo será que proliferan por toda a xeografía Tamayos e Bugallos, non si?) p. 11

Con este longo titular dáse paso a unha reflexión sobre o momento vivido naqueles

anos sobre o prezo da vivenda e axudas para vivenda protexida. 

Coñece a nosa fauna do Cancelón (en fichas coleccionables) p. 12

Con moito sarcasmo, esta é unha peza sobre a contaminación do regato Cancelón

que  pasa  por  Belvís.  A  contaminación  máis  destacable  é  a  de  chutas  ou  agullas

hipodérmicas usadas polos toxicómanos e abandonadas no lugar, co conseguinte risco de

accidentes que podan causar contaxio de doenzas (VIH, hepatite, etc) 

El Sociolisto p. 13

Unha recollida de noticias da prensa diaria coa que realizan unha visión xeral sobre

diferentes feitos que consideran relacionados co seu caso, directa ou indirentamente.

Outras loitas, a mesma loita p. 14

Relación  de  noticias  sobre  feitos  semellantes  noutros  lugares  do  estado  como

Barcelona ou Madrid. 

Atopa as 7 diferenzas p. 15

Comparación  entre  Bugallo  e  Tamayo  (tránsfuga  do  PSOE  que  debido  á  súa

ausencia na investidura de presidencia da Comunidade de Madrid, deu a presidencia a

Esperanza Aguirre  e non a Rafael  Simancas,  tamén do PSOE,  posteriormente houbo

novas eleccións nesa comunidade que deron a victoria ao PP de Aguirre).

A continuación “Para todas, feliz vrao”, unha sorte de desexo de bota vontade para

todas as persoas que apoiaron e estiveron cando o desaloxo de Castrón Douro. 

Contra-capa

Mestura de diferentes deseños que caricaturizan o desaloxo e logo publicidade

doutras  publicacións  que  realmente  non  existen,  só  forman  parte  da  idiosincrasia

humorística do fanzine.
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Capa e contra-capa do Belvís Tudei

Análise

Belvís Tudei só foi un salouco dentro do que fora o movemento okupa de Santiago.

Logo  de  anos  okupando  (con  k  para  diferenciar  o  movemento  do  verbo)  a  casa  de

Castrón Douro, as autoridades deciden que é o momento de desaloxar o lugar, derrubar a

casa de pedra con case 200 anos, propiedade da Igrexa, e no seu lugar, edificar unha

serie de edificios que hoxe, nalgúns casos están baleiros. 

– Edición elaborada e o prezo foi só para cubrir custes

– Caricaturas e humor ácedos

– Denuncia da especulación urbanística, así como da pasividade das autoridades
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– Voceiro dunha comunidade: okupas de Compostela da Casa Encantada

– Conciencia  de  grupo  que  quere  resistir  e  crear  unha  comunidade  con  trazos

propios dentro dunha comunidade máis ampla (creaban identidade cultural)
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7.7-Caso Lixo Urbano (Santiago)

Fanzine nacido a comezos dos noventa, estivo vinculado á okupa de Santa Clara

ou Loureiros, a primeira que houbo en Compostela. No que toca á súa temática, era unha

miscelánea de temas que ían desde a música rock, hardcore e punk a tratar temas como

maltrato, militarismo e drogas. 

Só existiu un número e que se saiba só existe un exemplar que foi ofrecido para a

entrevista no Anexo II. 

Lixo Urbano

Capa

Deseño propio “Cultura para o povo” con evidentes símbolos anarquistas e unha

relación de temas que se tratan no número.

Artigos p.2

Temos un conxunto de opinións e unha relación de temáticas escritas que van

desde a  opinión  máis  persoal  ao  que son declaracións de intencións (antimilitarismo,

insubmisión, música, etc).

Por unha sociedade non patriarcal p.3

Artigo  antipatriarcalismo que vén  acompañado dunha fotografía  contra  o  uso e

venda de xoguetes bélicos así como publicidade de locais e concertos. 

Parrafadas antimilitares p. 4

Este é un texto que segue a tónica do antimilitarismo e a oposición a calquera tipo

de substitucións do servizo militar. Tamén os deseños son propios e outros sacados de

revistas de humor da época. 

Okupa Vigo p. 5

Artigo sobre a okupa de Vigo,  os movementos que se acubillaron nese local  e

sobre todo, as posturas que os enfrontaron ás autoridades locais. 

Malos tratos p. 6

Reflexión  sobre  o  que  serían  os  malos  tratos  dentro  do  ámbito  familiar  e  non
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familiar, a xente adulta e a nenos e nenas. Búscase concienciar sobre o que é o maltrato

sobre todo aos máis débiles e o que supón a longo prazo para estas persoas. Acompaña

unha foto dunha nena chorando e publicidade de grupos musicais e outros fanzines. 

Compostela Dereito a Teito p. 7

Textos breves sobre o significado da ocupación, do estado de especulación que

vive a cidade xa naquela época e a necesidade de espazos para xente nova onde podan

realizar actividades que non fan noutros lugares. Tamén se fala do peche da okupa de

Santa Clara (aínda hoxe ten a data de apertura e de peche gravado no cemento).

Intolerance pp. 8, 9

Traballo sobre este grupo de rock hardcore e que foi unha das poucas entrevistas

feitas a unha banda deste estilo e procedentes de fóra do estado. Acompañan fotos da

banda. Na páxina seguinte hai un engadido de imaxes e unha crónica dun concerto de

Fame Neghra. 

PRAP´S pp. 10, 11

Unha  entrevista  ao  grupo  Prap´s,  unha  banda  considerada  no  seu  momento

straight (non ás drogas, non ao alcol, non ao tabaco, vexetarianismo e deporte). Nela van

desfiañando os puntos clave do que é a banda e as cargas ideolóxicas que a impregnan.

A entrevista vai acompañada de logos do grupo, viñetas de humor e publicidade. 

Psychic possesser p. 12

Outro traballo sobre outro grupo de música hard e a maneira de ver a realidade que

teñen os seus compoñentes. Hai publicidade de varios grupos e fanzines. 

Contra-capa

Deseño propio para anunciar concertos de grupos com Fame Neghra, Fraguel Core

e Intolerance. 
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Capa e contra-capa de Lixo Urbano

Análise 

Estamos diante doutro exemplo dun fanzine propio dos anos noventa e ademais,

feito para unha distribución case exclusiva en círculos propios da música hardcore. Isto

quere dicir que os temas, artigos e entrevistas foron realizados para dar a coñecer este

tipo de música. 

Os deseños son ou ben propios ou sacados e  inseridos en collage para facer

composicións que acompañen os textos. Estes textos, cunha linguaxe propia da mocidade

polo  menos  daquela  época,  e  que  tentaban  abrir  unha  escena  en  Compostela  onde

coubesen os estilos musicais menos comerciais do momento. O harcore, que xa estaba

morrendo nos EE UU e na Europa Occidental aquí estaba chegando aínda. 

O mesmo acontecía coa okupa, un fenomeno vivido lonxe de Galicia que chega á

capital da man das persoas deste colectivo. Co tempo, Lixo Urbano foi unha distribuidora

de discos e libros de escasa difusión. Por outra banda, o fanzine, en b/n como todos ou

case  todos,  era  debedor  das  tecnoloxías  do  momento,  maquetación  rudimentaria  e

fotocopia que facía perder o valor engadido dos deseños e da maquetación. 

Tiña prezo, pero era para a cobertura de gastos de producción e distribución, aínda

que estes últimos non eran realmente gastos, pois a distribución era feita polos membros
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do grupo. Todo o relativo á redacción segue as pautas habituais nun fanzine: titulares

apelativos  ou  expresivos  e  tamén  textos  onde  se  reflicte  a  pouca  autocensura  no

momento de transcribir palabras que noutros medios non sairían. 

A incidencia de Lixo Urbano non foi tal, simplemente foi unha iniciativa que

quedou no intento pero que se focalizou noutros terreos como a música e a distribución

de libros e discos. 

– Era unha iniciativa dunhas poucas persoas

– Foi unha plataforma para expresar posturas persoais sobre temas como música,

antimilitarismo, okupación e antiautoritarismo

– O prezo só era para cubrir custes

– Distribución de man en man

– Círculo reducido de persoas que o seguiron

– Efémero, só un número editado
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7.8-Caso Ramnusia (Xove)

Ramnusia, o fanzine aparecido en Xove (Lugo) entre os anos 1998-2002, o mesmo

que a maioría de fanzines, tivo unha vida curta e chea de colaboracións, tanto propias

como alleas. O nacemento desta publicación tivo unha acollida ampla tanto dentro como

fóra  do  seu  concello  e  mesmo  recibía  boas  críticas  polos  seus  contidos.  Entre  os

colaboradores figuran desde persoas entrevistadas (só deron o seu alcume por motivos

persoais)  e  tamén  colectivos,  autores  e  autoras  que  viron  neste  fanzine  unha

oportunidade de expresárense fóra de círculos máis restrinxidos. 

O paso do tempo, os compromisos de cada quen, mesmo algunha caste de presión

por parte de autoridades municipais e o esgotamento dos involucrados, fixo que o fanzine

deixase de publicarse no ano 2002. Había un número preprado para o 2003 con motivo

do afundimento do “Prestige” e da guerra de Irak, pero ao final non saiu. O número 1 que

está en poder deste doutorando ficou incompleto, pois os exemplares esgotáronse e a día

de hoxe non se sabe quen nin onde pode andar alomenos un número completo. 

Sobre  a  edición  temos  que  dicir  que  foi  dos  primeiros  que  se  saiba  usaron  a

maquetación por computador, logo, como xa se explicou no capítulo “Como é un fanzine?”

e como corroboraron Meso Ayerdi  e  mesmo Bartel,  as fotocopias foron rebaixando a

calidade das impresións así como das ilustracións. Este fanzine tiña prezo: a vontade, dez

pesos (50 pesetas), vinte pesos (100 pesetas), todo destinado a cubrir custes.

O nome do fanzine tamén é cousa de mencionar: Ramnusia, como se explica no

número 1, unha das poucas pezas salvadas, di que era a fonte onde se mirou reflectido

Narciso e nela afogou. Isto era a metáfora exacta do que acontecía en Xove para as

persoas envolvidas na creación do fanzine. O narcisismo ou conformismo das persoas

que vivían no seu arredor que os levaba a un inmobilismo moi común en concellos do

mesmo  tamaño  e  poboación.  Todo  grazas  á  máquina  de  clientelismo  acadada  polo

alcalde daquela época (PP, logo independente durante dous anos ata perder as eleccións

municipais de 2007, volvendo a gobernar o PP desta volta como forza máis votada sen

maioría absoluta). Nese sentido, a mocidade de Xove, concello que durante anos fora un

dos  de  maior  renda  per  cápita  do  Estado,  víase  obrigada  a  marchar  pola  falta  de

oportunidades e o termo municipal ía rebaixando o seu número de habitantes pouco a

pouco por falta dunhas políticas públicas que facilitasen o asentamento de familias. 

Neste marco, a micromobilización feita por este fanzine (Chihu, 2006 e Máiz, 2004)
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déuse a ver coa recepción do mesmo por parte de público xeral que vía nas páxinas de

Ramnusia outra vía  de información sobre acontecementos ligados á vida municipal  e,

sobre todo, polo ton irónico, sarcástico e mordaz das caricaturas e fotomontaxes.

Ramnusia nº0

Na portada vemos unha figura cun alto falante anunciando temas que se tratan no

número: Poesía, Música e Opinión. O prezo é a vontade.

Introducción p.2

Explicación do que é o nome do fanzine, cales son os obxectivos da publicación e o

seu desexo de cambiar as cousas.

Poesía pp. 2 e 3 (hai que dicir que están mal numeradas comezando a 1 no que

debera ser a páxina 2)

Entrevistas pp. 4-7

Entrevistas aos grupos Kashbad e Skornabois no que fora o festival de música no

festival Punteiro Rock 97, en Vilanova de Lourenzá.

Ramnusia p. 8

Esta  é  unha peza que explica  en clave  de conto  a  orixe  do nome  Ramnusia,

collendo estractos de poemas. 

Biobrafía do grupo Pé-De-Boi p. 9

Una introducción do que sería o grupo Pé de Boi e do que prensaban os seus

membros do que era o seu traballo como músicos

Somos únicos p. 10

Critícanse unha serie de concertos guiados polo artista Alberto Comesaña e que

para o autor non é máis que unha maneira de malgastar o diñeiro público. 

Contra-capa

Montaxe  co  panfleto  franquista  que  sinalaba  como  bárbaro  a  quen  non  falase

español durante a dictadura. 
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Capa e contra-capa do número 0 de Ramnusia

Ramnusia nº 1

O número 1 que está no poder deste doutorando sería a capa e contra-capa á

parte das ilustracións interiores e un texto.

Capa

Fotocomposición co rostro do anterior alcalde do concello e unha imaxe de Franco

onde se pode interpretar que os pensamentos do dictador son os mesmos que os do

alcalde.

Sumario p. 2

No sumario faise unha relación de temas e seccións así como unha introducción á

figura de Narciso

Última páxina

Debuxos de Castelao sobre a emigración 
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Contra-capa

Unha visión humorística e moi sarcástica sobre a pretendida policía municipal do

concello  que  non  é  tal,  senón  un  grupo  de  persoas  con  atribucións  de  vixilantes  de

seguridade e sen competencias policiais.

Capa e contra-capa do nº 1 de Ramnusia

Ramnusia nº 2 

Portada 

Ábre-te  Sesamo!!  unha  denuncia  do  que  xa  daquela  se  consideraba  que  eran

manobras escuras co orzamento municipal.  Ademais avísase de que está permitida a

reprodución do exemplar. 

Contidos p. 2

Poesía pp. 3, 4

Dous poemas asinados con pseudónimo

Declaracións de intencións p.5

Texto  poético  sobre  diferentes  ideas  que  van  desde  apoio  ao  EZLN  (Ejército
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Zapatista de Liberación Nacional),  ata as mostras de resistencia persoal en diferentes

momentos da Historia. Asina Caneliñas.

Declaracións de intencións p.5

Do mesmo autor e co mesmo estilo enfía unha tea de frases que son expresións de

vontades propias a xeito de texto literario poético. 

Entrevista ao Carrabouxo pp. 7-13

Entrevista ao caricaturista, debuxante e humorista O Carrabouxo que fala desde a

situación que vive Galicia ata a súa historia persoal como deseñador. Faise un percorrido

pola súa traxectoria profesional e persoal dentro dos diferentes movementos artísticos e

políticos polos que pasou. 

Sucesos no Concello de Xove pp. 14-16

Relátanse unha serie de sucesos que acontecen no concello, desde vertidos a ríos,

contratacións a dedo, política lingüística, telefonía, vivenda, saúde. Unha polémica daquel

ano: a posible creación dun campo de golf impulsado polo goberno municipal. Denúnciase

manipulación sobre noticias laborais na TVG por parte do concello, critícase canle de TV

de  pago  para  oficinas  municipais  e  as  poucas  manifestacións  culturais  consideradas

escasas.

Residuos sólidos urbáns pp. 17-19

Estenso artigo sobre o tratamento dos RSU. Faise unha descrición dos diferentes

procesos que se  xeneran arredor  do  tramento  destes  refugallos.  Finalmente  ofrécese

unha opinión sobre estes procesos de tratamento. 

8 de marzo, Día Internacional da Muller p.20

Unha páxina adicada ao Día Internacional da Muller mediante dous textos curtos

sobre o significado da data, figuras femininas prominentes en diversos campos da ciencia

pero  con  escaso  recoñecemento.  Así  mesmo,  tamén  se  fan  unhas  reflexións  sobre

diferenzas salariais entre homes e mulleres así como a cousificación das mulleres en

determinados ámbitos laborais e sociais. 
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Galiza contra os gastos militares p.21, 22

Un repaso do que era daquela o movemento antimilitarista e unha visión do que

para  moitos  e  moitas  era  o  excesivo  gasto  militar.  Úsanse  imaxes  como torturas  de

soldados belgas a poboación civil en Somalia e a do expresidente do Goberno José María

Aznar subido a un vehículo militar. 

Comer p. 23

Unha sección sobre como debemos alimentarnos e que consecuencias ten o gasto

alimenticio supérfluo nestes días, así como as consecuencias noutros lugares do mundo. 

Cancro de Cerebro p. 24

Esta é a presentación dun colectivo social mindoniense cunha pretensión de darlle

visibilidade  a  todo  aquilo  que  na  sociedade  non  era  ben  considerado.  Desde  o

movemento LGBT á legalización das drogas.

Música p. 25

Introducción ao grupo de rock hardcore Os Túzaros.

Rogos e preguntas p. 26

Pídense  colaboracións,  pasar  a  outra  xente  o  exemplar,  aportar  ideas  e  pedir

números atrasados.

Hipótese estrafalaria p. 27

Unha visión moi persoal sobre a orixe etimolóxica dos nomes dalgúns lugares do

concello de Xove.

Chile alén do 73 pp. 28-35

Unha estensa reportaxe sobre o que foi o golpe de estado do 1973 en Chile así

como aportacións poéticas daquel momento e a explicación dos motivos e consecuencias

do golpe. 

Contra-capa

Portadas de discos dos anos setenta sobre Chile.
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Capa e contra-capa nº2 Ramnusia

Ramnusia nº3 

As páxinas están mal numeradas.

Capa

Unha grea de porcos pequenos maman dunha porca nai  que leva  impresa no

lombro Concello de Xove. Cada  porco pequeño leva un interrogante no lombo, símbolo

todo isto de que non se sabe ben que acontece cos orzamentos millonarios do concello e

a opacidade das operacións cos mesmos. 

Sumario p. 2

Relación de temas e contidos do número.

Poesía pp. 3-6

Recóllense poemas de Manolo Pipas coñecido antimilitarista e militante de diveros

movementos sociais e políticos en Vigo e tamén de autores que asinan con pseudónimo.

Estes últimos mostran pareceres sobre a guerra, patriotismo, política, etc.

Nosotros también somos Pinochet p.7

Fotomontaxe que mostra un dos gobernos Fraga cunha pancarta co lema que lle
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dá o título á imaxe satírica.

Opinión p.8

Unha visión moi persoal dun autor anónimo sobre como se sente un mozo ou moza

adolescente ou non tanto, cando é xulgado nun lugar tan pequeno como é Xove só polo

seu aspecto.

Opinión pp. 9, 10

Co título Arredor de nós” critícase a actitude do público seareiro do Deportivo da

Coruña cando cantou La Rianjeira. En “Na Casa do Concello” faise unha crítica aos que

están como concelleiros ou membros do goberno local só por posibilismo e sen ningún

tipo de iniciativa política.

Opinión p.11

Pesimismo,  é  o  título  dunha  reflexión  sobre  o  bloqueo  que  sofría  Irak  naquel

momento e que non permitía a chegada de alimentos ou medicamentos. 

Opinión p.12

Continuación do artigo no número anterior sobre topónimos.

Ecoloxía pp. 13-15

Diferentes aportacións sobre ecoloxía e plantas invasoras asó como datos sobre a

deforestación en Europa, os incendios forestais e gastos en materias primas. Logo unha

serie de consellos sobre o uso do papel reciclado. 

SOGAMA un fato de mentiras pp. 16,17

Unha aportación sobre o  que era e  é SOGAMA no tratamento de residuos en

Galicia e os contratos desta sociedade coa empresa FENOSA.

71 cacicadas no plan de desemprego municipal p.18

Coa  famosa  foto  de  Fraga  durmindo  no  Parlamento,  explícanse  as  diferentes

axudas que o concello de Xove concede en conceito de axuda ao emprego municipal.
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Xove pp.19-22

Diversas noticias relativas ao estado xeral do concello que vai desde a concesión

das vivendas sociais ao aumento de efectivos no corpo de vixilantes de seguridade mal

chamados “policía  local”.  Denúnciase que o campo de golf  é  unha iniciativa para ter

contento ao daquela ministro Rodrigo Rato. Denúnciase o impedimento para entrar nos

plenos do concello así como pagamento de canles de TV. Tamén chama a atención a

denuncia no atraso nas obras do centro de saúde. Denuncia dunhas xornadas forestais

nas que participa unha empresa pantalla Silvanus acusada de estar subvencionada con

diñeiro público. 

Primeiro contacto coa Mariña pp. 23-25

Artigo asinado  polo “Sobriño de José Cuíña Crespo” e que fai  unha reportaxe

sobre a primeira visita que fai o asinante ao norte e costa da provincia de Lugo. Un repaso

polas  características  que  envolven  o  lugar:  industria,  plantación  de  eucaliptos  e

desenvolvemento irregular. 

Con coñecemento de causa pp. 26-28

Unha  sarcástica  visión  do  día  en  que  un  rapaz  entra  no  cuartel  para  facer  a

instrucción no Servicio Militar ou mili. 

A detenzón pp. 29-31

Unha descrición do que se debería facer diante dunha posible detenzón por parte

da  policía.  Cales  son  os  dereitos  do  detido,  as  reclamacións  que  pode  facer  e  que

acontece cando se trata de menores ou persoas con discapacidade. 

Antimilitarismo pp. 32, 33

Nova visión persoal sobre gasto militar, uso da poboación civil na industria miltiar e

posicionamento do autor sobre estes temas.

Celtia (música) p. 34

Presentación deste grupo de Valadouro 

Contra-capa

Carteis sobre medidas de emprego do goberno autonómico
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Capa e contra-capa do número 3 de Ramnusia

Ramnusia nº 4

Capa 

Caricatura do xeneral Pinochet daquela pendente de ser extraditado a España 

Limiar p.2

Dáse conta das seccións deste número

Do libro O Alquimista p.3

Un estracto do libro O Alquimista de Paulo Coelho

Poesía pp. 4-9

Diferentes poemas cunha montaxe satírica sobre o Xacobeo 99 na páxina 5

Opinión pp. 10-19

Baixo  este  epígrafe  recóllense  diferentes  traballos  sobre:  cadeas  ou  o  cárcere
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aportación  do  colectivo  PRE.S.O.S.  “A  morte”  é  unha  transcrición  do  programa  O

Sabichón da radio libre Radio Kalimera, que fala da vida dentro do contexto laboral. “Do

alcade  ou  Deus”  unha  reflexión  sobre  a  figura  do  alcalde  na  política  local.  Despois,

asinado  por  O  Pensador  de  Rodin,  unha  reflexión  identitaria  recorrendo  aos  tópicos

habituais. En “Para que serve traballar?” temos outra reflexión sobre o acto de traballar e

sobre a clase traballadora no mundo post-guerra fría.  Ademais ofrece unha visión do

traballo  como modo de  incitación  ao  consumismo.  “Ignorancia!!”  é  unha  composición

sobre a adolescencia e mocidade inmóbil e sen ningún tipo de motivación.

Ecoloxía pp.20-24

Desde a páxina 20 á 22 vai unha reportaxe sobre eólicas e o seu conceito como

“nova praga” , debido aos investimentos realizados en tecnoloxía que máis tarde poderá

invadir terreos protexidos. 

Da páxina 23 a 24 trátanse temas relativos a ecoloxía como venda de madeira

tropical, reciclado de papel e reciclado de sólidos. 

Xove pp. 25-30

Caricaturas  de  Xaquín  Marín  para  satirizar  a  clase  política  e  felicitacións  ao

concello  por  inciar  as  obras  do  centro  de  saúde.  Diversos  titulares  sobre  cursos,

subvencións ao fútbol e á cultura mostrando a diferenza de cantidades destinadas a cada

un. Bolsas do concello para estudantes así como satirización ao novo tenente alcalde.

Reprodución dun estrato dunha entrevista ao alcalde en La Voz de Galicia o 24 de xuño

de 1999 sobre como selecciona aos membros das brigadas contra o lume. Logo unha

comparativa de salarios de alcaldes onde o de Xove (daquela 3600 habitantes) cobraba

case medio millón de pesetas ao mes, xunto a outros como o de Monforte que cobraba

700.000 ao mes con case 20000 habitantes. 

O látigo fotosensible p.25

Fotomontaxe onde se satiriza a izada dunha bandeira azul por parte do tenente de

alcalde e coa presenza de dous axentes de seguridade vestidos como policías locais así

como un busto coa cara do alcalde nunha praia. 

Primeiras impresións (subxectivas) sobre a política pp. 32, 33

Unha visión da política por parte dunha persoa que a analiza desde a súa posición
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como cidadán e estudante. Logo engade datos sobre a débeda dos partidos aos bancos. 

Fotocomposición denunciando o bloqueo a Irak p.34

Alimentos transxénicos pp. 35, 36

Unha reportaxe sobre o que é un alimento transxénico e a composición que leva a

obter un destes elementos. Crítica ao sistema de investigación que permite a creación

deste tipo de alimentos. 

A Detenzón II pp. 37-39

Segunda parte de como se debe actuar diante dunha detención policial, os posibles

estados nos que estará o detido e os documentos que solicitan as forzas de seguridade  e

como se deben facer os rexistros persoais. 

Contra-capa

Un detournement sobre un cartaz da pelícua Muertos de Risa (Alex de la Iglesia,

1998) coa fotomontaxe de Fraga Iribarne e o alcalde de Xove xunto con outros membros

da corporación. Diferentes lemas e slogans contra estas persoas.

Capa e contra-capa do número 4 de Ramnusia
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Ramnusia número 5

Capa

O futuro que nos deparan as cartas

Tarot do PePe

Fotomontaxes coas caras do alcalde e tenente de alcalde con imaxes de baralla

española

Sumario p.2 

Relación de temas tratados neste número

Poesía pp.3-6

Poemas de autores relacionados co fanzine e outras colaboracións como Manolo

Pipas.

Publicidade enganosa pp. 7-9

Unha visión moi incisiva contra a publicidade turística sobre a Mariña Luguesa e so

bre todo do estado no que están algunhas das construccións que o concello de Xove usa

como reclamo turístico. 

Rosalía xa o dicía pp.10-13

Unha denuncia  elaborada sobre  o  estado lamentable  dos ríos  en toda Galicia.

Vertidos  ilegais  e  incontrolados,  encoros,  denuncia  de  intereses  privados  sobre  os

públicos así como unha descontrolada maneira de aproveitar os cursos de auga. 

A Morte pp. 14, 15

Reflexión sobre a madurez desde unha perspectiva intimista sobre o feminismo e o

sometemento da muller en todas as culturas: occidental e non occidental. Céntrase no

abuso da ablación en mullres adolescentes como parte de ritos pseudorelixiosos. 

PRE.S.O.S.: QUEN SOMOS? pp. 16, 17

Unha presentación deste colectivo de apoio aos presos que pretende denunciar

abusos contra eles nas cadeas españolas e deixa un enderezo de contacto. 
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Contra-ponto pp. 18, 19

Cun deseño de alguén mirándose reflectido na auga e cunha pluma atravesándoo,

esta é unha reflexión intimista sobre o narcisismo e as faltas de espectativa, así como

contra do inmobilismo.

Galeguiza o teu nome p. 20

Achegan aquí un aviso para facer saber ao público que xa se pode galeguizar o

nome legalmente.

O látigo fotosensible p. 21

Fotografía irónica coa combinación dun cartaz electoral do PP “Hechos” e debaixo

un do Gadis “¿Tantos?”

Ilusorio pp. 22-24

Unha nova reflexión sobre os diferentes puntos de vista dunha persoa que vive en

XeLoGon (acrónimo de Xesús López González, alcalde de Xove) e como nun hipotético

futuro a democracia non resolve nada, como se fose un Porto Rico dominado polo Grande

Imperio. 

Xove pp. 25-29

Queixas sobre o mal  uso dos aparcadoiros e do aparcamento de vehículos en

zonas prohibidas que tivo como consecuencia un atropelo a un menor. Falta de material

para manter limpas zonas verdes, denuncias de ameazas para presionar a familias por

cuestión de votos, bolsas de estudos denunciadas como intento de mercar votos, denucia

de falta de rigor na aplicación da lei de Normalización Lingüística, vivendas sociais aínda

sen construir e as dúbidas sobre remate de obras do novo parque municipal. Denuncia de

nepotismo coa creación de postos para exconcelleiros, denuncia de roubo de fanzines en

locais onde están expostos e denuncia de gastos en festas e banquetes do diñeiro local.

Denuncia de carretaxe de persoas aos mitíns do PP, maquinaria de obra parada nunha

nave industrial, protestas sobre o uso inapropiado de vehículos oficiais do concello e uso

da ambulancia local condicionado polo alcalde.
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Ecoloxía pp.30-35

Estenso traballo sobre especies arbóreas e uso da auga así como un tratamento

especial sobre o eucaliptos e os efectos nocivos que presentan para o terreo. Ademais

dáse conta dos efectos sobre a fauna e flora locais así como favorecer a desaparición das

mesmas. 

O tráfico de armas do estado español p. 36

Relación de diferentes clientes da industria do armamento español así como os

beneficios que esta dá a diferentes empresas. 

A Detenzón III pp. 37-39

Unha relación de supostos na detención dunha persoa e os diferentes tratamentos

que pode darlle esa persoa á súa detención.

Contra-capa

Cunha fotomontaxe, fálase de como é a política do concello a respeito da xente

nova e acaba coa frase “Non pases polo aro”

Capa e contra-capa do número 5 de Ramnusia
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Análise  Ramnusia 

A análise e conclusión que se pode tirar da entrevista aos tres membros principais

(porque logo houbo outros) deste fanzine debe ter en conta varios factores. 

O primeiro, os tres daquela xa tiñan estudos medios acabados e podían ter acceso

cando non á Internet (case en cueiros daquela) si a bibliografía e a revistas, así como

arquivos  creados  nos  fondos  do  concello  de  Xove  e  tamén noutras  bibliotecas  onde

estudaban dous dos membros deste equipo. Por tanto, non estamos a falar de persoas

sen instrucción ou só cunha instrucción mínima. Eran persoas con coñecementos que lles

permitían facer unha interpretación do seu entorno tanto inmediato como doutros nos que

desenvolvían a súa vida profesional ou académica. Iso permitíulles facer comparacións

entre o que vían fóra e dentro do seu lugar de nacemento. 

En segundo lugar, xa se apuntou que estas persoas tiñan acceso á rede mesmo

cando  non  era  aínda  un  medio  masivo  como  é  agora.  Isto  fixo  que  nalgúns  casos

puidesen acceder  a  información para  a  redacción  de artigos  sobre  ecoloxía,  asuntos

legais, etc., e tamén a infografías, o que lles permitiu aumentar o grafismo do fanzine e a

calidade do mesmo.

Terceiro,  Ramnusia nace  dentro  dun  dos  concellos  lugueses  con  maior  renda

percápita. Non obstante, a riqueza que debera ser máis visible no seu reparto, non se vía

reflectida en iniciativas para xente máis nova, para persoas de idade comprendida entre

os 20 e os 30 anos e case sempre eran iniciativas só referidas ao folkclore, iniciativas

para nenos e a xuventude media non vía reflectidos os seus gustos en iniciativas propias

para este público. O caso é que o fanzine nace tamén a causa das condicións clientelares

que se daban no concello á hora de ter un traballo, de ter unha saída profesional e tamén

ao constante abuso de autoridade nese terreo por parte do alcalde. 

Cuarto,  a  iniciativa  nace  só  de  tres  persoas  pero  o  contacto  deles  con  xente

doutros  lugares,  ámbitos  académicos,  iniciativas  como P.R.E.sos  ou  outros  colectivos

como  ecoloxistas,  insubmisos  etc.,  que  lles  permitiron  achegar  esta  tipoloxía  de

movementos aos veciños e veciñas do lugar de orixe deste fanzine. 

Quinto.  O  feito  de  ser  un  concello  pequeño  fixo  que  Ramnusia  tivese  un  eco

inmediato ao segundo número (número 1).  Isto  tivo implicacións que os entrevistados

declaran como un intento de denuncia, unha certa persecución por parte das autoridades

locais (denunciadas nas páxinas do fanzine)  e o intento de aillar  socialmente a quen

andara envolto na creación ou redacción do mesmo.

Sexto.  Usáronse  informacións  da  prensa  diaria  para  logo  facer  unha  caste  de
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contra información sobre noticias relativas a bolsas para estudantes, creación dun centro

de saúde, contaminación, contratacións irregulares, etc. 

Sétimo. Ramnusia era amateur, totalmente amateur, pero había unha necesidade

de recadar diñeiro a base de cobrar un prezo simbólico primeiro e logo máis “oficial” para

cubrir  os  gastos  de  impresión.  Isto  tamén  trouxo  a  creación  de  material  como  eran

camisolas  co  nome  do  fanzine  (material  agora  case  que  desaparecido),  creadas  e

deseñadas para sufragar gastos. 

Oitavo. Dentro do grupo de persoas que estaban no fanzine había un eclecticismo

no  tocante  a  gustos  tanto  literarios,  musicais  e  demais  expresións  artísticas,  o  que

permitiu  que  diferentes  sensibilidades  confluísen  e  aportasen  pensamentos  variados,

artigos de toda clase o que orixinou unha miscelánea de temas que poderían abranguer

todo tipo de público lector.

Noveno. O uso das novas ferramentas informáticas permitiu o uso constante da

parodia gráfica, do detournement, da fotomontaxe e fotocomposición buscando ou ben o

lado irónico e sarcástico ou a crítica pura e dura. 

Décimo. A falta de tempo, os novos compromisos e as propias derivas vitais de

cada un dos membros fixo que estes fosen abandonando pouco a pouco o proxecto e que

ao final o último número, programado para 2003 non saíse á luz.

– Os motivos para o nacemento deste fanzine son praticamente os mesmos que para

os demais fanzines analizados neste documento: falta de espazos para expresión

da xente nova, falta de publicacións que intenten reflectir  outros estilos de vida

para os máis novos que non sexan os ofrecidos polas autoridades ou a hostalaría

– Hai unha intencionalidade política nalgúns artigos pero sobre todo, hai intención de

mostrarlle  ao  público  lector  que  existen  vías  alternativas  ao  consumismo,  á

inacción, ao servilimos e ao proselitismo político imperante no concello

– O prezo é para cubrir gastos

– A distribución é de man en man e tamén nalgúns locais 

– A vida deste fanzine foi longa en comparación con outros, non obstante, outra das

constantes deste tipo de publicacións, a periodicidade irregular, foi  un elemento

presente durante os anos que se mantivo a publicación
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7.9-Puntos extraídos destas análises:

As publicacións analizadas anteriormente son fanzines en tanto en canto respectan

as ideas básicas que definen estas publicacións:

– amateurismo

– detournement

– círculos  sociais  afastados  do  común,  maneiras  de  vivir  alternativas  onde  son

distribuidos

– xente  nova  preocupada  por  temas  escasamente  tratados  na  sociedade  ou

conxunto social máis achegado a eles: insubmisión, ecoloxía, denuncias de abuso

de autoridade, denuncia de clientelismo político e especulación urbanística

– recadación de diñeiro mediante un prezo fixo ou non, que ía dirixido a cubrir só os

gastos de impresión, maquetación e ás veces, distribución

– contacto con outros círculos e fanzines, ben dentro da Galiza ou fóra, pero con

puntos e aspectos comúns

– crean identidade no seo do grupo editor,  no grupo lector  e,  aínda que menos,

noutros círculos receptores que os len

– a  xente  que  está  detrás  é  normalmente  xente  nova,  estudantes,  xente  nova

desempregada ou con traballos precarios, viven coas súas familias ou iniciaron o

camiño de independizarse da familia

– esta xente nova quere dar a coñecer os seus gustos: musicais, literarios, plásticos;

as  súas  posicións  ideolóxicas:  anarquismo,  nacionalismo,  antiautoritarismo,

antimilitarismo, ecoloxismo, etc.

– os fanzines son unha maneira de romper o que a mocidade do lugar considera o

silencio e inmobilismo da sociedade na que viven

– o  fanzine  sérvelles  tamén  para  expresar  ideas  propias,  persoais,  íntimas  que

doutra maneira non poderían aparecer nunha publicación

– vida efémera destas publicacións, os períodos máis longos foron de catro anos

– non teñen depósito legal

– preiodicidade irregular

– permítese a libre reprodución

– finalizan cando as persoas involucradas van afrontando cambios vitais
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8-Conclusións

No momento de comezar a redacción deste  documento os obxectivos aos que

queriamos chegar eran dous: ter clara a definición de fanzine e por outra banda, se os

fanzines durante a época Fraga foron capaces de romper o monopolio da mensaxe que

exercían naquel momento diversos medios de comunicación. Para este punto quedamos

cos  medios  de  comunicación  impresos  e  que  daquela  tiñan  difisuión  sobre  todo  nas

grandes cidades a maioría e por toda Galicia sobre todo La Voz de Galicia. 

8.1Definición de fanzine

Tomando as diferentes aportacións de autores foráneos como Gunderloy (1988),

Bartel  (2004),  Atton  (2002),  Triggs (2010)  e  Duncombe (1997-2004),  e  as  de autores

españois (Dopico, 2005), Babas y Turrón (Caycedo e Conde) (1995),  Cal (1987) e as

diferentes  aportacións  realizadas  nas  entrevistas  para  este  documento,  chegouse  á

conclusión de que todas as aportacións coincidían en varios puntos. 

1- O termo fanzine procede da contracción das palabras inglesas Fanatic (fan) =

seguidor/a  e Magazine =  revista.  Nun primeiro  momento foron publicacións feitas por

seguidores  e  seguidoras  de  ciencia-ficción.  Co  paso  do  tempo  comezaron  a  recoller

outros temas e isto fixo que nos anos 80 se chegase á distinción entre “fanzine” e “zine”.

O termo “fanzine” quedaba para estas publicacións pero no sentido máis clásico, é dicir,

ciencia-ficción  ou  monotemáticos.  O  termo  “zine”  quedaba  para  as  publicacións  que

inserían temas máis achegados á realidade do momento (política, vivenda, música, artes

plásticas, ecoloxismo, etc.). Isto no ámbito anglosaxón, pois dentro do estado español a

palabra “fanzine” quedou para todo tipo de publicacións coas mesmas características e

usando a letra “z” para mostrar así a súa diferenciación do resto de revistas convencionais

e as orixes anglosaxonas.

2- O fanzine é unha publicación non profesional (amateur), realizada a maioría das

veces por voluntarismo da persoa ou das persoas involucradas na súa creación. Pode

estar confeccionada por profesionais dos medios de comunicación, pero non son medios

masivos ou “mass-media” nin teñen vocación de selo. A maioría de persoas envolvidas na

confección de fanzines non teñen relación nin profesional nin académica co mundo do

xornalismo.

3- O fanzine non é unha publicación que busque o ánimo de lucro ou que dea

rendemento económico. Moitas destas publicacións teñen un prezo, pero dito prezo é,
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como aseguran varias das persoas entrevistadas (Anexo I e Anexo II e tamén autores

como Bartel  e Gunderloy,  ademais de Caycedo e Conde),  unha maneira de cubrir  os

gastos de impresión ou fotocopia. A distribución moitas veces é de man en man ou venda

directa  en contextos  como concertos,  festas,  reunións,  feiras  ou manifestacións entre

outros. 

4-  Os  fanzines  son  medios  de  expresión  e  comunicación  que  poden  ser

monotemáticos ou politemáticos. Poden cinguirse a un só tema ou tratar varios temas nun

mesmo número. No primeiro caso estarían os fanzines clásicos que abordaban o tema da

ciencia-ficción,  mais  co  tempo  houbo  fanzines  que  trataban  en  exclusiva  o  tema  de

xénero, antimilitarismo, antirrepresión ou ecoloxismo.

5- O fanzine pode ser unha publicación dun só autor ou ser unha obra participativa

con diversas colaboracións. No primeiro caso, pode crear ao seu redor unha pequena

comunidade  ou  público  (Dumcombe,  1997)  e  no  segundo  caso  pode  crear  unha

comunidade máis ampla, máis ecléctica e con diferentes valores ou  posicións (Atton,

2002; Duncombe, 1997; Bartel, 2004). 

6- A vida dun fanzine é efémera, curta. A maioría non pasan dos dous ou tres anos.

Hai casos excepcionais onde podemos ver que prolongan a súa existencia máis alá dos

catro, pero son contados os casos (un coñecido é Monográfico, onde aparecen autores da

escena do cómic actual e que leva xa case vinte anos editándose con algunhas paradas

polo medio). 

7- A vida dos fanzines tamén está ligada á súa periodicidade que é irregular. As

diferentes personalidades, os diferentes estilos de vida, os cambios vitais nas persoas

involucradas no fanzine, o esgotamento e/ou as diferenzas que nacen dentro dos grupos,

fan que os espazos temporais de aparición dun número a outro sexan variables, desde

meses a anos.

8- Os fanzines crean comunidades arredor de si. Moitas destas comunidades son

grupos  con  intereses  comúns  que  vén  como as  súas  visións  propias,  os  temas  que

preocupan a eses colectivos, non saen nos medios masivos. Isto lévaos a deseñar as

súas estratexias comunicativas e unha delas é a creación de medios impresos. Estes

novos medios van unidos a unha serie de signos, símbolos e linguaxes case exclusivos

que os identifican tanto aos medios mesmos, como ás comunidades que están detrás da

súa creación. Estas comunidades poden establecer unha serie de trazos ou maneiras de

actuar que poden ser definidas como “resistencia identitaria” (Castells, 1997) fronte ao

que consideran unha agresión contra os seus valores por parte dunha sociedade contraria
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aos mesmos. Tamén se pode dicir que exercen unha “resistencia cultural” (Duncombe,

1997,  Bartel,  2010),  pois  os  valores  relacionais  co  entorno  chocan  frontalmente  cos

valores relacionais da maioría ou adoptados pola maioría.

9- A día de hoxe, o fanzine en papel segue existindo, moitas das veces como unha

expresión puntual dun determinado acto (un encontro poético, unha iniciativa dun grupo

moi concreto) ou nas vellas formas. Non obstante, hai que dicir que as novas tecnoloxías

están actuando de tal maneira que o  papel do fanzine está sendo asumido polas redes

sociais, blogs (agora máis en desuso) e os denominados e-zines, ou páxinas web que

pretenden realizar o mesmo que os fanzines en papel só que en soporte dixital (Meso

Ayerdi, 2009)

8.2-Ruptura do monopolio da mensaxe informativa na Época Fraga

A creación dunha rede de axudas públicas para a prensa escrita en Galiza desde a

chegada de Manuel Fraga ao goberno da Xunta en 1989, (Álvarez Pousa, 1999), fixo que

os  medios  escritos  entrasen  nunha  espiral  de  repetición  do  discurso  das  axendas

programadas desde o poder autonómico. 

Diante  desta  situación  e  a  semellanza  doutros  lugares  do  Estado,  na  Galiza

comezaron a aparecer movementos xuvenís que pedían unha nova maneira de facer as

cousas, novos espazos para comunicárense entre eles e comunicar aos demais. Tamén

novas posibilidades de expresión que mostrasen á sociedade que a xente nova en Galiza

tiña máis ideas que as supostamente mostraban os grandes medios de comunicación. 

Nese  sentido,  se  tomamos  as  ideas  de  comunidade  que  apuntabamos  con

anterioridade,  poderiamos dicir  que os colectivos de mozos e mozas na Época Fraga

tentaron de maneira semellante a outros lugares do Estado, crear colectivos e medios

como voceiros dos mesmos para teceren redes de comunicación entre eles (un exemplo

sería Noxxxo e Desobediencia en Ourense e as súas colaboracións con fanzines do resto

do estado).  Se seguimos a Castells e os seus grupos de resistencia identitaria, estes

nacen en marcos sociais e políticos concretos. A Galicia de Fraga era un marco partillado

en micromarcos (concellos, provincias) onde pequenas comunidades de mozos e mozas

tentaban realizar  algo  diferente  ao ofertado polas  autoridades autonómicas e  estatais

(micromobilización) (Chihu, 2004).

Estas  micromobilizacións  buscaban  a  ruptura  do  silencio  que  envolvía  aos

colectivos de mozos e mozas, comunidades en si, que non se sentían representados e

reflectidos  nos  grandes  medios.  A cuestión  é  que  temos  diante  movementos  sociais,

238



pequenos,  pero  movementos  sociais  (Tarrow,  1997)  que  buscan  a  mobilización  da

sociedade fronte ao que consideran unha agresión ou ameaza. É cando aparecen estes

movementos sociais o momento no que nacen as iniciativas como os fanzines. 

Estes movementos sociais non son conservadores, polo menos como di Castells

en La Ciudad y las Masas (Ariel: 1986, p. 368): 

“No en el  sentido  de que  alteraba fundamentalmente  las  pautas culturales

dominantes  de  la  vida  urbana,  sustituyendo  la  soledad  por  la  comunicación,  la

agresividad por la solidaridad, y el monopolio del mensaje que ostentaban los medios

de comunicación por las costumbres locales”.

Os costumes locais no caso que nos toca, serían a simple reunión de persoas que

buscaban compartir opinións de maneira escrita no canto de falada. Así o nacemento de

fanzines  respondería  ao  que  se  consideraba  a  necesidade  de  recuperar  a  voz  das

persoas  máis  novas,  a  súa  opinión  sobre  temas  que  a  maioría  non  trataba.  Facer

concertos de grupos hardcore, punk ou metal; crear fanzines; organizar festas populares

etc., eran vías para romper o monopolio tanto da mensaxe como da expresión popular

que tentaban monopolizar as autoridades locais e autonómicas. 

8.3-Conseguiron os fanzines romper o monopolio desa mensaxe durante a  

Época Fraga?

A resposta é non. Os motivos que confirman esta resposta poderían son:

1- Os fanzines por si mesmos non eran considerados como fonte de información

pola maioría do público. Considerábanos como simples argalladas de xente nova que non

tiña outra cousa que facer. Eran elementos case anecdóticos para a maioría.

2- As comunidades creadas arredor dos fanzines eran grupos pequenos que en

moitas ocasións só tiveron unha presenza relativa nos seus marcos sociais: concellos,

parroquias, comarcas, provincias, barrios, etc. Aínda que os grupos de xente nova fixesen

ruído (entendamos ruído: protestas, iniciativas contra determinadas accións dos gobernos

locais, provinciais,  autonómico ou estatal),  as súas accións acabaron case sempre no

esquecemento  colectivo  ou  simplemente  foron  silenciadas  ou  ignoradas  nos  medios

masivos diarios. 

3- No caso de temas como a obxección de conciencia ou a insubmisión, estes

temas deixaron de ter relevancia ou sentido cando se eliminou o servizo militar obrigatorio

por un exército profesionalizado. 
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4-  Na  Época  Fraga,  aínda  que  houbo  varias  okupas  e  dentro  delas  houbo

iniciativas como os fanzines, as accións dos gobernos locais, mesmo de distinto signo

político que o goberno autonómico e as actuacións como os desaloxos de okupas e a

práctica marxinalización destes movementos e as súas publicacións, fixeron o que este

tipo de movementos non tivesen repercusión social. Quizais un caso rechamante sexa a

Casa  Encantada  de  Santiago  cando  foi  desaloxada  e  o  tenente  de  alcalde  naquel

momento (2003), Toxo Ramallo, quen dixera que os antigos okupas irían ocupar vivendas

privadas. 

5- A mensaxe seguiu monopolizada  polos grandes medios, mesmo coa creación

dun medio exclusivamente en galego, O Correo Galego, logo Galicia Hoxe. O caso é que,

os fanzines investigados para este traballo acabaron a súa vida útil logo dunha media de

dous anos. Algúns nin chegaron a o ano de vida pois só tiveron un número. Polo tanto,

non houbo ruptura do monopolio do discurso, os fanzines, per sé, non o conseguiron.

6- Nalgúns casos, moi contados, houbo accións legais que tentaron perseguir as

opinións vertidas nalgúns fanzines pero ao final quedaron desestimadas.

7- A falta de regularidade, os cambios vitais das persoas que colaboraban nestas

publicacións, a falta de interese e logo cambios políticos nas persoas e nas institucións,

influiron  tamén  na  desaparición  de  fanzines.  Por  tanto  esta  desaparición  levaba  á

desaparición dunha parte do discurso contrario ao fraguismo. 

9-  A época  Fraga  durou  dezaseis  anos,  con  catro  maiorías  absolutas  ata  as

eleccións de xuño de 2005, que perdeu por só un escano. Isto quere dicir que o discurso

estaba  ben articulado  dentro  dos medios  e  por  tanto  influía  directamente  no público,

mentres que o discurso á parte dos fanzines non chegaba a un número de persoas que se

puidese considerar importante.

10- No ámbito cultural da mocidade, os movementos musicais que reflectían estilos

pouco comerciais, non fixeron variar o consumo masivo de música e lectura mainstream

(de consumo masivo ou ligado ás industrias culturais).

11- O fanzine en si,  non é un elemento excesivamente perturbador,  é  só unha

plataforma de opinión, de información vista desde outra perspectiva e sen espectativa

comercial.  Isto  foi  en  parte  o  que  rematou  con  moitos  deles,  e  por  tanto,  na  Galiza

seguiron tamén este camiño que imposibilitou a ruptura do monopolio da mensaxe. 

12- A xente entrevistada confirmou isto ao diciren que non viron nunca reflectidas

as súas accións na prensa, só cando se trataba de dar unha visión, sempre parcial, das

iniciativas que tiñan (exemplo da okupa de Santa Clara, Santiago, Anexo II)

240



Por tanto, os fanzines, o mesmo que moitos movementos sociais ligados a eles,

non conseguiron romper o monopolio do discurso na Galiza levado adiante polos medios

na época que vai de 1989 a 2005, coñecida como Época Fraga. Foron só testemuños das

ideas, inquedanzas e posicións de grupos de xente nova que non se sentían satisfeitos co

modelo informativo, político e social do momento. 
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ANEXO I

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS
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Entrevista Loquis   

Loquis é unha persoa que se autoconsidera ágrafa pero que sabe debuxar. Participou

xunto con outras persoas na creación do que chamariamos follas voandeiras, mais eles

denominaban  en  Lugo,  prospectos  parroquiais.  Logo  dun  tempo  na  emigración  en

Francia, volve a Galicia e traballa na USC.

Que relación tiveches co mundo do fanzine en Galicia?

Empezo a facer en Lugo unha especie de prospectos parroquiáns, que lles chamabamos

“Prospectos  parroquianos”,  onde  deseñabamos  catro  cousas.  Imaxina  que  non  nos

gustaba un concerto por exemplo, pois faciamos ese papeliño en papel vexetal. Faciamos

vinte ou trinta que logo repartiamos. Imprimiámolos no mesmo sitio onde se imprimen os

planos,  non  sei  se  coñeces  o  proceso.  Deseñas  sobre  papel  vexetal,  imprímelos  no

mesmo sistema onde se imprimían antes os planos, que facían os delineantes. Faciamos

uns cantos. Logo había xente máis avanzada que tiña vietnamitas, outras veces faciamos

cousas raras utilizando gravado en madeira ou linóleo.

O contido non penses que era moi duro, eran cousas para dicir algo pero que penso que

non chegaban a ninguén. A difusión era moi mediocre, nos tabernáculos en Lugo, era moi

minoritario, unha difusión pobre, como todo neste país. 

Sobre fanzines da época.

Teño algunha cousa, algo de Chichi (Campos). Faláronche del?

Algo me falaron, pero de que anos falamos cando comezaron estes prospectos?

Sería sobre o 69-70, non estou seguro.

Quédache algún exemplar?

Non sei, teño que mirar na casa a ver se hai algunha cousa. Pode quedar algunha cousa

do ensino, a xente do ensino eran os máis combativos, tiñan as cousas algo máis claras.

Debo ter  algunha cousa  do  ensino.  Eran  unhas folliñas  denunciando  a  situación  das

escolas unitarias daquela época. 

Para ti que é un fanzine?
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É unha palabra espantosa, primeiro, que non sei exactamente de onde vén: FAN-ZINE

...do inglés...

Xa o sei, pero é que me dá exactamente igual. Para min é unha folla de comunicación,

como pode ser hoxe un blog por exemplo. Con métodos miserábeis, e técnicas moito

máis miserábeis e precarias, pero en fin, era iso. Posiblemente sexa unha herdanza do

sistema comunista. Os comunistas foron os primeiros en facer fanzines en Lugo. 

Lembro a Enriqueta Otero, non sei se che falaron dela, unha muller que vendía fanzines

en Lugo gabando os valores do Partido Comunista. Esta muller que estivera con...

Disme vinculados ao PCE...

Si, eran as primeiras xentes que estaban vinculadas ao PCE. Naquel momento empezaba

o PCG, posiblemente eran persoas vinculadas ao PCE pero co PCG xa aí. 

Isto en Lugo?

(Enriqueta Otero) fora secretaria da Pasionaria, morreu hai moi pouco, estivo presa, hai

pouco fixéronlle unha homenaxe. Eu non era comunista, non eramos nada, eramos o que

eramos. Debuxabamos e tal, mareábannos a cabeza, enganábannos...

Fíxeno  con  moi  pouca  visión  de  para  que  servía,  non?  En  realidade  era  todo  moi

mediocre, clandestino, estaba prohibidísimo claro. 

Serían os primeiros fanzines políticos?

Políticos, si, claro, eran de reivindicación. O que teño máis fresco na memoria era un que

fixen sobre as escolas unitarias.

Era “Textos parroquianos”?

Non, non tiña nome. Eran unhas follas que faciamos. Era unha folla cartaz para poñer nun

taboleiro  ou  darllo  a  alguén  en  man.  Era  reivindicativo,  posiblemente  teña  algúns

exemplares. 

Estudaches aquí en Santiago?

Eu son ágrafo, non sei ler nin escribir. Só sei debuxar e como agora non debuxo, xa nin

iso. 

251



Pero coñecías xente que traballase no tema de revistas e fanzines.

Eu traballaba no Centro de Cálculo da Universidade. Entrei alá no ano 1974 cos primeiros

ordenadores. Seguramente o teu reloxo teña máis memoria que aquel ordenador de 14 K.

Un IBM 11.30 co que faciamos actas e papeis da universidade. Aínda debuxaba naquel

tempo.

Pero onde realmente aprendín a debuxar foi en París. Alí había moita xente que facía

cousas  e  onde  poder  publicar.  Pero  nunca  co  colectivo  galego.  Sempre  con  outros.

Porque non coincidía.  O colectivo galego máis importante estaba, penso, en Xenebra,

Suíza, e aquí estaría en Madrid, o Brais Pinto e toda esa xente. 

Eu andaba á miña maneira, andaba só. A miña relación con todo o movemento galego,

simplemente é cando volvo aquí. Pasaba os veráns alí, lavaba pratos, tirando pratos ao

lixo,  sen lavar,  pagábanche igual.  Traballaba nos aeroportos  limpando e  tal,  gañabas

moitos cartos, e cando viñas para aquí tiñas un fondo para moverte, non como agora que

non hai fondo co que podas vivir. Eu non me queixo.

Cando volviches de París...

Fun  e  vin  moitas  veces  e  cando  quedei  definitivamente,  debeu  ser  polo  ano  1974.

Chegaría a París estiven no 68-69. Non participei no maio do 68, porque nos utilizaban de

idiotas alí, na Casa de España, eramos os que levabamos os paos. Batíannos a nós e os

franceses eran os que saían na prensa. Pero como nós tiñamos que facer algo para poder

vivir dentro dos grupos políticos que había. Teño cousas do maio do 68 pero non participei

no maio. Fixen algunha cousa pero non lembro porque ao mellor che encargaban unha

cousa  como:  “Mañá  ás  oito  manifestación  na  praza  das  Nacións”.  Pois  facía  catro

historias,  catro deseños que pode facer  hoxe calquera deseñador debutante.  Pero eu

nunca fun militante.

Pero terías coñecido a xente que se movía por alí?

Pois si, coñecín a Reiser, para min un dos mellores deseñadores. Autor de Charlie Hebdo

que tivo un plaxio aquí que era Hermano Lobo. Era unha publicación satírica sen respeto

ningún. Eu non cheguei a traballar aí por pouco, porque volvín. Coñecín a Wolinski, outro

deseñador. Tiñamos unha relación boa, pois por unhas cousas e outras.  

Por alí andaban algúns socialistas, destes que mandan agora, andaban por alí, pero eu

como nunca militei, nunca me interesou. Tiñamos mesmo unha relación de rexeitamento,

“eran PSOE”.
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Con que xente te movías?

Con xente que estaba alí, cada un estaba no seu lado, de todo. Había sobre todo xente

que facía leitorados, había xente que estaba traballando, había xente que tiña empresas,

había españois alí moi ben situados.

Case todos [cos que me movía] eran franceses ou doutros sitios, españois ou galegos

eran moi poucos. A Cancio coñecino alí e a todos estes. Eles andaban xa máis metidos en

partidos políticos. Afortunadamente libreime.

Cando volviches para aquí, participaches nalgún proxecto?

Participei en TEIMA, empecei de cheo, aí deseñei. Logo colaboraba en La Voz de Galicia,

en El Correo Gallego, onde estiven un ano con deseño diario. Houbo un intento de montar

aquí  unha  revista  de  cómic  chamada  Xofre.  Máis  que  unha  revista  era  daquela  un

proxecto, que como todo o que pasa en Galicia por falta de visión empresarial, quedou en

nada. Entón foi unha revista da que se tiraron algúns deseños, debo ter algún número, e

senón sei quen os ten, porque o editara unha editorial de Santiago, e logo Pepe Barro,

Chichi  Campos...e  logo  Sargadelos  co  seminario  de  estudos  galegos,  seminario  de

formas, con Xosé Díaz, con Chichi, Isaac Díaz Pardo, faciamos unhas cousas, que seguro

Pepe Barro pode falarche algo.

Tamén me falaron de Raimundo Patiño...

Patiño tiña aquela marabilla que era O home que falaba Vegliota. Un traballo fundamental,

para min, creo que a partir de aí, creo que foi do mellorciño en comunicación. Un linóleo e

era un personaxe moi ... despois fixo algo en color. Hai por aí de cando en vez algunha

exposición. Eran murais, pero corría por todas as casas, seis ou sete colocadas.

Lembras se había movemento fanzineiro nas cidades?

Penso que todo parte do maio do 68.  Así como non serviu para outra cousa que non fose

levar labazadas, porque aínda hai xente que pensa que logo do maio do 68 pasou algo,

pero non serviu para nada, só para asfaltar as rúas de Francia que antes eran de pedra, e

como as levantaron para tirarllas a policía, asfaltaron e foderon coa manobra.

En Galicia tamén?

En Galicia máis ou menos, pero penso que tivo un pulo no maio do 68. Era un xeito de
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comunicación, non había outro sistema, en fin, estaba Radio Andorra, non había outro

sistema de comunicación urxente. Entón o fanzine era unha ferramenta. Chegabas a un

bar e un fulano vendíache un, cinco pesetas, etc...algunhas cousas eran impresentables,

debo ter algunha por aí. 

Pero había tamén cousas marabillosas, pero a calidade sempre foi mediocre, porque se

usaban uns sistemas de impresión malísimos, ...., o da creatividade era xenial, porque

había  xente  que  sabía  moi  ben.  Despois  había  revistas  baseadas  no  deseño  como

Tintimán, e outras que non lembro os nomes. Todas con grande influencia catalá. En El

País, xa tiñan a súa xente, de aí saíra El Víbora, Max por exemplo. Comezou aquilo da

primeira  feira  do  cómic en Barcelona.   Coñecía  moitos  debuxantes.  Daquela,  eu  non

coñecía a linguaxe (do deseño), coñecía pero non sabía aplicala. Mentres que os demais

xa aplicaban unha linguaxe cinematográfica que é o que impera hoxe no cinema. Pasaba

dunha linguaxe moi soviética de puño-bandeira a unha linguaxe cinematográfica, que era

moi difícil, pero os cataláns e os valencianos, sobre todo cataláns, facían marabillas. 

Por unha maior conexión con Francia?

Moita máis conexión, os cataláns tiñan o festival do cómic, e os franceses tiñan o festival

de animación de Anguleme. Sempre había algún fanzine. Coñecín mesmo fanzines en

Islandia,  alí  había  un  movemento  que  editaba  un  fanzín  que  se  chamaba  O  Quinto

Inferno,  así  como  soa,  en  Rejkiavik.  Era  dun  islandés  que  lle  puxo  o  nome,  nunca

soubemos por que. Fomos á súa casa alí  e de alí debín coller un exemplar que debo ter

por aí. 

Cal era a temática?

A temática era denuncia dentro de Islandia. Os islandeses xa criticaban, dentro dunha

sociedade avanzada. Aí vese o avance dunha illa cun alto nivel de vida. Quero dicir con

isto  que  o  fanzine  sempre  foi,  en  calquera  sociedade,  sempre  foi  algo  reivindicativo,

podía ou non chegar,  dependía dos medios, pero sempre foi  algo reivindicativo,  case

sempre político como todo o de aquí, aquí na Terra, porque arriba xa nada. Para min

sempre foi algo reivindicativo. 

Lembras algún autor aquí en Santiago, algún fanzine só de Santiago?

Debuxantes, coñézoos a todos. Oti. En activo agora, Isorna, Nacho Hortas. Hai un traballo

feito en Sargadelos O Castro,  fíxose unha recopilación de todos os traballos,  mesmo
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fanzines, que houbo aquí durante anos. Babel, era o diario de Mazarelos. Editado por

Tórculo. Estabamos moita xente que facía deseño, eu facía maqueta.

O fanzine sempre ten ese aspecto reivindicativo.

Sempre. Para ti pode ser fanzine as estampiñas da parroquia, pois si, pode ser. Ten a

función de entregar algo para ti decidas. Tamén é un fanzine. As esquelas, etc, vai toda

unha literatura sobre esa persoa.

O  fanzine  tiña  a  dificultade  de  distribución.  Isto  que  facía?  Facía  que  os  que

deseñabamos eramos clandestinos, cando en realidade non diciamos nada clandestino,

podiamos estar máis ou menos prohibidos, era unha maneira de expresarse.

Coñeciches fanzines vinculados a movementos políticos?

Todos os partidos políticos usaron o fanzines, todos. Penso que máis os  partidos de

esquerda. A dereita non necesita do fanzine, xa teñen os seus voceiros, as súas emisoras

de radio, os seus medios de comunicación, e logo tiñan os púlpitos, entón claro, se poñen

a folla parroquial, facían unha cousa e a anunciaban.

Nós estabamos á marxe de todo, non eramos crentes, case todos eramos ateos, máis ou

menos, porque os que eran comunistas non eran tan ateos, xa crían en algo. Pero os que

non criamos neses movementos...a fonte de inspiración para facer isto eran as tertulias. 

Chegaban por exemplo calquera, (fala de Carlos Oroza) creo que é un fanzine el mesmo.

Non é coñecido por que fala en castelán. É de Viveiro. É un home importante, porque en

Madrid controlou a toda unha intelectualidade poderosa, e é un home que está vivo aínda.

Oroza tivo algún tipo de influencia nalgunha publicación?

Si,  é  un  home que ten  os  seus libros.  Influía,  cunha grande sapiencia,  unha grande

cultura, o que el dicía sempre influía en moita xente. 

Era un home ligado ás artes. A xente que estaba no mundo do fanzine era xente que lle

gustaban determinadas artes (pintura, cinema...)...Oroza era  un home moderno, premio

Underground en Londres, un dos mellores libros que coñezo é un compacto de aluminio,

debuxos de Hernández creo que ten un Couceiro.

Viches na Transición unha eclosión de fanzine.

Na transición chegou un momento que nin os facía nin consumía. Eu seguía cos meus

traballos cun debuxo diario, con técnicas estrañas con gravados antigos e que logo eu re-
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deseñaba. Foi unha colección que fixen un tempo, e tiña por detrás unha lectura, ía sen

texto. Está en El Correo Gallego. 

Non mantiveches relación con estes grupos que había na Coruña?

Si,  por  exemplo,  pedíanche un debuxo Rivas,  cando sacou A Naval.  Pereiro  (Johnny

Rotring). 

Naval era da Coruña...

Si, da Coruña, pero había moitas.

Rompente? 

Rompente, non, eran poetas. Ao mellor hai algún deseño por aí, porque cho pedían. Non

se cobraba nin un patacón, chamábante: queremos facer esta cousa...pero ao mellor para

ilustrar, como faíca A.L. Pousa para La Voz e para Tempos. 

Dixeches que na transición non fixeches nada. 

Non, nada. A transición non existe. Existe un pouco de menos caña dos grises-maderos

ata os nosos días. A transición, para o que levo vivido e bebido, non me supón nada, non

me motiva. 

Es ácrata?

Si,  pero  non  sei,  os  ácratas  non  sei  se  militan.  Nunca  vou  detrás  dunha  bandeira

anarquista.  Hai  cousas que  logo si  me interesan, como posturas dentro do país que

serían interesantes. Dentro do nacionalismo hai posturas marabillosas, pero a min que

estes gobernen, que gobernen os partidos me parece unha cousa que tal.

Entón un fanzine, mesmo hoxe, sería unha liña de reivindicación.

Sempre. É máis, o blog non é unha marabilla, pero o contacto directo, o que ten o papel é

que te sorprende. O que comunica o fanzine é importante, pero, aí teriamos que ir ao

Medievo, os contos de cego, un fanzín marabilloso e que daba diñeiro. Alguén que vivía

diso, historias esaxeradas ou mentiras. 

Penso que o fanzine político acabou co fanzine creativo. O fanzine político rexéitano como

se fose un rolo de McDonald´s, e as pizzerías e as hamburgueserías seguen a usalo, é

como  un  fanzine,  pero  o  fanzine  nunca  acaba  no  lixo,  esa  era  a  vantaxe  que  tiña.
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Gardábase axiña para que non viran que colleras un fanzine.

Capacidade supervivencia.

Moito máis que outro tipo de publicidade. O fanzine é publicidade dun produto, dunha

idea, dunha secta, etc.

Seguiches algún fanzine nos 80-90?

Nos oitenta había algúns que eran bos, viñan en El Víbora. Hoxe en día o fanzine máis

imporante debe ser El Jueves. Pero é unha revista.

Cal é a diferenza entre fanzine e revista?

A revista  ten unha estrutura empresarial  e  o fanzine non ten nin  pés nin cabeza.  No

fanzine non manda ninguén, ti fas o texto e eu fago as imaxes. Un tabernáculo. Unha

serie de ideas que nacían. Había unha función pedagóxica no fanzine, os pedagogos cren

no fanzine. Por que pensan que está baseado na escrita e na imaxe. Esas dúas cousas

van  unidas.  O fanzín  eliminaba  información  supérflua  para  sintetizala.  Estas  funcións

entre didácticas, informativas e concienciadoras son a parte que fan que non morra o

fanzine.  Na cidade,  os  graffitis,  os  comunidados,  son unha xoia  coa información que

levan. 

Nas viaxes sempre me fixo nos grafitis. Marcan un pouco, por moito que os borren.

A maioría que estabades neste mundo erades deseñadores.

Despois. Por exemplo, Pepe seguiu como deseñador, creo que todos eramos debuxantes,

con coñecementos técnicos limitados pero con moito traballo detrás. (fai  deseños nun

papel)

Chichi facía catro liñas. A formación en debuxo era autodidacta, logo vaste formando por

aí. O debuxo inicial, desde que era pequeno, tiven un bo profesor, na casa deixábanche

debuxar. A marabilla era que eramos xente moi distinta, pero con converxencia o que

faciamos.

Quen sería principio e fin no fanzine en Galicia?

Chichi Campos. Porque creaba, rompía, volvía a crear e volvía romper. Para min sería a

personaxe máis importante. Ata o de agora, pode haber grandes deseñadores, que usan

ordenadores, pero para min o fanzine era isto, pouco e sabelo levar, Chichi Campos, era
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un home combativo, xusto, a vida persoal acabou con el, era un xenio. 

Falabas do contacto co papel e do fanzine. As webs serían a evolución do fanzine?

Teñen ese contacto?

Para nada. Esa é a evolución marabillosa de que “os nenos non se vexan”, non queren

que a xente se vexa. Eu comecei na informática no ano 73. A informática rouba tempo. É

unha ferramenta marabillosa, pero o que fai é restar contacto de que a xente tome un

café, de que haxa intercambio. Non é o mesmo que haxa unha pantalla e un teclado.

Estou contento con botellón, pero non sei como evoluirá, estanlle dando tralla. 

Unha mestura de blog e papel ao mellor funciona, porque o papel se acaba. Hai que ir a

outros soportes.

Pero hai mobilizacións que se poden argallar pola rede.

Si, para que a xente vaia votar, pero non serve para nada. Ninguén analiza como nos

pechan as portas. O fanzine, repartir folletos para que a xente saiba o que pasa. Nos

blogs ao mellor, pero non perdo nin segundos en buscar.
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Entrevista a Xosé Manuel Pereiro

Xosé Manuel Pereiro é xornalista, actualmente (2015) presidente do Colexio Profesional

de Xornalistas de Galicia. Estivo involucrado no desenvolvemento de  varias iniciativas

dentro  do  mundo  do  fanzine  así  como de revistas  en  Galicia  nos  anos 80,  90  e  na

actualidade. 

Que é un fanzine?

Suponse  que  é  unha  publicación  non  comercial,  que  normalmente  responde  aos

intereses,  inquietudes  e  gustos  dun  grupo  máis  ou  menos  homogéneo,  e

fundamentalmente  musical.  É  algo  que  agora  ao  mellor  poderían  ser  o  que  son

determinados blogs. A diferenza é que daquela eran colectivos, aínda que agora tamén

poda haber colectivos, daquela, digo colectivos máis ou menos homoxéneos. Agora son

normalmente individuais. 

Era fundamentalmente, expresar ideas que nas revistas comerciais non acollían. 

Entón os seus trazos máis distintivos serían: que están fóra do circuíto comercial,

isto quere dicir que eran gratuitos?

Normalmente  tiñan  un  prezo.  O  que  os  distinguía  tamén  era  seren  publicacións  de

tendencia. Iso, á parte de seren a-comerciais, eran de tendencia. No aspecto musical, que

eran algo parecido ao que era a prensa de partido nos primeiros momentos.

Cal é o sentido dun fanzine?

A variedade, as gañas de expresarse no mundo, de buscar xente que comparta esa visión

ou ir contra da xente que non comparte esa visión.

Que cres que debe expresar un fanzine?

Inquietude,  gustos e intereses da xente que o fai.  Normalmente o fanzine non tiña a

intención de facerse dgamos masivos, sernón máis ben eran proclamas, publicacións de

tendencia.

Participaches nalgún?

No que é fanzine estritamente, sendo purista, non. Eu participei na fundación de Loia, una
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revista de poesía bastante parecida ao que é un fanzine, era unha revista de poesía. Tiña

cousas de fanzine, non era só poesía, en principio definíase como poética. Despois de A

Naval, que era unha revista que se vendía nos quioscos, pero tamén era de tendencia, de

expresión do que era a movida dos 80. E sobre todomoi ilitanteo no que chamabamos

Atlantismo, que era cando en Madrid comezaba o que era o hispano e o torero, entón

eran proclama contra diso, e hai pouco tempo, director da revista Bravú, que viña sendo

unha  revista,  trasladado  aos  90,  era  unha  revista  que  aparecía  e  quioscos,  que  a

confeccionaban e publicaban nunha editorial. 

Dentro desas actividades, encargábame de cousas como  El lado salvaje, que era máis

ben un fanzine arredor do movemento que había dunha sal de concertos da Coruña. Era

sobre grupos que tocaban, actualidade musical, centrada niso. Era o brazo editado dunha

máis ou menos o brazo editado dunha sociedade que lle chamaban La Corporación, que

era quen facía un pouco ese tipo de concertos. 

E A Naval?

Naval,  eu  era  o  deseñador  e  membro  do  comité  de  dirección.  Fixémola  entre  Suso

Iglesias, meu irmán, Santiago Romero, máis xente. Era unha revista comercial que se

vendía en kioscos, e que tiraba sobre 3000 exemplares. 

En que contexto naceron todos estes proxectos?

Loia  nace cando coincidía que Manolo Rivas e Lois Pereiro, que eran poetas, estaban

estudando xornalismo, un señor de Monforte que era pintor e deseñador, e a súa rapaza

que tamén o era, Menchu Lamas, comezamos a facerunha revista, que din por aí que era

algo fresco. 

Era un intento de posicionar  a poesía nun momento,  como aquel,  no que as cousas

chegaban tan tarde, era poñela dentro do aspecto do situacionismo e todo aquilo, ese

tema. Poesía feita con bolsas de té, paxaros con plumas e todo iso feito a fotocopia.

Tiñamos colaboración  de  Fermín  Bouza,  Antón  Lamazares,  unha  poesía  que  non  se

chegou a realizar e logo, tamén había máis xente, Vicente Araguas, tamén escribira algo,

traducira poemas de Ezra Pound. Era unha revista poética.

A  Naval,  no  contexto  dos  anos  80,  era  que  estabamos  fartos,  eramos  xornalistas

profesionais, polo menos Iglesias, Romero e eu. Era a posiblidade de meter o que nos

medios non era moi (acaído). E en fin, queriamos un órgano que nos permitise introducir

as reportaxes que nos interesaban e creación. As tres ou catro cousas, participaban dun
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espírito  argalleiro,  irónico,  digamos  que  A  Naval era  un  órgano  de  expresión  do

Movemento Atlantista. Somos húmidos, odiamos o sol, as praias etc. Todo iso tiñamos o

resultado na cidade, montabamos ese tipo de coñas, recolliamos o que era a actualidade. 

Era o momento álxido dos proxectos urbanísticos de Paco Vázquez, e entón organizamos

un concurso para ser na Naval, entre arquitectos,  presidido por Fernández Albalá, o que

era  así  un  pouco  o  tótem da  arquitectura  moderna en Galicia  e  na  Coruña.  Hoxe  é

académico da RAG, total, puxémolo de presidente do xurado e pedimos aos arquitectos

que presentaran os proxectos. 

Colaborou  Diego  Manrique,  Javier  Rioyo,  Alfonso  Armada,  o  xornalista.  Foi

correspondente  de  El  País en  África,  foi  correspondente  de  ABC en  Nova  Iorque,  e

colaboraba xente desa caste, faciamos sesións, como propostas de moda. Con actores,

con Morris como gaiteiro armado, con actrices posando vestidas con grelos. As fotos eran

de Caramés, Piñón ou Lobato. 

Estabades vinculados a un movemento tanto artístico como social.

Si, os fanzines puros puros, mesmo eses, teñen unha intención social aínda que sexa

quitar  unha  revista  wagneriana.  Isto  tivo  efecto,  na  facultade  de  Xeografía  de  aquí

(Compostela) había unha pintada que dicía: O noso mar non é o Mediterráneo. Un home

que influíra nel e de feito estaba nun manifesto que publicáramos no último número fora

Xurxo Souto, e por exemplo A Naval fixo un desembarco na sede da UIMP en Santander,

que levamos cousas, mesmo quixemos levar unha torreta de FENOSA, quixemos facela

antropomórfica,  non lles deu tempo a preparala,  enchemos de bandeiras con raspa o

palacio da Magdalena, o noso panel de exposición, o que fixemos foi poñer unha folla de

bacallau,  cheiraba  toda  a  Margdalena.  Faciamos debates,  entre  o  meu irmán  e  Luis

Racionero, que acababa de publicar aquilo de Los bárbaros del norte, defendendo o estilo

de vida do mediterráneo máis tranquilo e non o deses bárbaros industriais.  Iso a nós

poñíanos a cen. 

Coñeciches algún fanzine que tratase temas políticos?

Os partidos tiñan as súas propias publicacións. O PSOE tiña El Socialista, que chegou a

ser  diario.  O  PCE tiña  Mundo  Obrero.  Todos  os  partidos  tiñan  a  súa  expresión.  Un

compañeiro  meu  saía  do  traballo  e  ía  vender  Combate,  que  era  o  órgano  da  Liga

Comunista Revolucionaria, ao exterior da fábrica de armas, e os traballadores lle dicían

que era un preguiceiro. Pero todos os partidos tiñan algún órgano, algo como un fanzine. 
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Mirando publicacións atopei nomes de fanzines. Nunha listaxe aparecen Xiana.

Ese era de cómic, tamén estaba Xofre ou La hormiga enana. O colectivo La Galga, que

eran pintores editaron un, eran Correa Corredoira, Fran Vasco, Xaime Cabanas, e tamén

Xavier Seoane, editaban La Galga. En Coruña estaba tamén Uso Externo.

Xoán Piñón contoume que o nacemento de tantos fanzines na Coruña era polo

momento cultural que se vivía na cidade, pero que había como unha rivalidade.

Si, porque era tema de tendencia. Cando saíu A Naval, considerabamos  Tintimán, unha

revista de moda, xa non lembro, pero pensarían que eramos popis, que mesmo blandos,

despois era o momento de expresión, non existía Facebook, Internet, twitter. A maneira de

dicir que isto me parece ben ou mal, era facendo un fanzine, era un pouco como prensa

de partido. 

A Naval   tirou  3000  exemplares,  que  fixo  para  as  Fuerzas  Atroces  del  Noroeste en

Santander, e se fixera unha revista específica con propostas para a bandeira galega de

todos cantos pintores había, unha proposta para himno de Galicia, como o que propuxera

Julián Hernández “Galicia gran carallo de sal”. O flexidisco, que era unha caste de disco

de vinilo  pero impreso nunha lámina de plástico.  Era unha revista  seria,  chegamos a

poñer 1000 exemplares en Madrid. 

Falame da distribución.

Loia vendíase nos concertos ou nos recitais. Normalmente ese tipo de prensa vendíase

nos concertos, tamén a deixamos en librerías.  A Naval e  Bravú, tiñan unha distribución

bárbara, atopabas Naval  e Bravú en varios quioscos,  eu vin  Naval no Eroski.  El  lado

salvaje repartíase nos concertos, tamén en pubs, porque con catro pubs controlabas o

público ao que querías acceder.

Coñecías máis círculos que se expresasen da mesma maneira.

Coñeciamonos todos, e naquel tempo, na Coruña o único bar aberto ás 3 da mañá era o

bar do porto. Máis ou menos xente que tiña inquedanzas, Hernández, Reixa…era doado

coñecerse e pola mesma razón existía esa rivalidade, non deixaba de ser todo unha rutina

conductista, unha mao de persoal na mesma pota, de aí a ansia de diferenciación. 

Existía conexión entre eses círculos. Piñón dicía que había fluidez entre Coruña e

262



Vigo. 

Si,  tamén  rivalidade,  nada  comparado  co  que  hai  agora,  coas  caixas  e  co  fútbol.

Hernández dicía que sempre que ía a un concerto raro, chega unha mao de tipos da

Coruña con chupas de coiro, que había máis en Coruña. 

Eu tiven un grupo e era normal que se fose a Vigo e ao revés, o primeiro concerto de

Siniestro, Os Resentidos e Aerolíneas Federales na Coruña, organizárao a xente de La

Corporación, e de Aviador Dró.

Convencemos ao concello que había que facer un concurso de Rock. 

Daquela o concello era más aberto?

Era a época pre-Paco Vázquez. Cando tiña o grupo ás veces fomos como grupo principal

a festa como a Illa de Arousa. Non é como agora que os grupos de agora non teñen

cancha polas institucións. Si era máis averta, o caso famoso era Vigo se escribe con M de

Madrid.  Que trouxeran moita xente de Madrid, recibiron Alaska no salón de sesión. 

A Naval tivo publicidade institucional, do Banco Pastor.

E Santiago?

Santiago? Os polos eran Coruña e Vigo. Santiago había moita xente nova, pero de paso,

polo tema da Universidade. Eu lembro de facer práticas en Teima e lembro de saír ás tres

da mañá da discoteca e os meus colegas, e ver que non había ninguén.  E no verán non

quedaba nada.

Tampouco sabes se había por Lugo ou Ourense?

En Lugo había unha cousa que se chamaba Atlántico Expreso. Que era o tren que viña

desde Madrid. 

Fóra das grandes cidades non había nada?

Penso que non había.  O caso é que a diferenza entre os nosos fanzines e o bravú era

que este era un fenómeno de vilas. Había uns míticos de Portonovo, Goma Dous, que

foron os primeiros en cantar rock en galego.

Nos oitenta, todo isto é un tema de expresión artística.

Cultural pero de intervención, proposta global e social.
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Que quere dicir de intervención.

Crítica coa autoridade municipal, na política, co Xacobeo, Crónicas Portuarias, faciamos

mapas do mundo como o entendiamos,  a expresión Telón de Grelos, cun mapa do que

se falaba da reserva noroccidental do Magreb. Nós levamos unha iniciativa ao Parlamento

para que o goberno da Xunta apoiara grupos de rock. 

Que pasou con todo isto?

Non sei se estará na biblioteca da Coruña, A Naval penso que na Penzol. Eran cousas

para o momento. Cando andaba de punk e traballaba non era persoa. Collíame o turno de

8 a 15 para poder estar traballando e saír. Ese ritmo non o aguanta moito tempo. Era

voluntarismo. O catálogo das FF AA do Noroeste, embargáranme o piso. 

O que era facer edición era a conta e risco de quen a montaba.

Claro, nós na Naval ía ben, Barvú era Xerais, Naval ía ben salvo porque o distribuido r

quedou con 1000 exemplares. Con iso e o tema das FFAA  era o calote. Lembro a Suso

Iglesias e eu buscando por Elviña o impresor, a quen lle había que adiantar carto para

imprimir.  As caixeiras pechaban os caixóns ao ver dous fulanos con chupas de coiro.

Tiñas  que  facer  todo.  Despois  a  historia  o  tema  por  exemplo,  de  que  chegou  Paco

(Vázquez) pasa o que pasa agora. 

Era a dinámica reinante, ao PP nunca lle interesaron eses temas,  o BNG na Coruña

estaba estigmatizado, e o PSOE non pensaba nin en facer reunións con asociacións.

Cres que o blog ou a web é a evolución lóxica do fanzine?

Si porque é máis barato, o que pasa é que é un fenómeno individual, conforme coa época

e tamén co formato. Penso que si, e está ben porque é de balde e non metes diñeiro. 

O fanzine en papel pensas que ten saída hoxe?

Penso que ten, pero depende, non sei a viabilidade para manterse. 
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Entrevista a Xoán Piñón

A obra máis coñecida de Xoán Piñón é o seu labor fotográfico. Xunto con el tamén se lle

coñece a súa obra musical no grupo Doah. Pero é no mundo da fotografía onde ten sona

o  seu  nome.  A entrevista  realízase  para  coñecer  como  era  o  desenvolvemento  das

primeiras cabeceiras de fanzine nos anos 80.

Cal é a súa relación cos fanzines?

A miña relación co fanzine ten a ver coa miña relación coa cultura urbana daquel tempo,

nos anos 80, finais dos 70 e comezos dos 80. Na Coruña houbo unha explosión cultural

impresionante, musical, literaria, pintura e escultura.

Un dos soportes en comunicación alternativa,  fóra do que era a prensa oficial,  era o

fanzine. No que dicías o que querías sen pasar por filtros de tipo político nin de represións

nin nada de nada.

Había moita presión naquel momento?

Non, precisamente nese momento comezaba a transición. Hai unha eclosión tremenda,

todo o mundo se quere expresar libremente, nacen grupos de música, agrupacións como

Atlántica de pintura e escultura, Novos fotógrafos coruñeses, o Grupo Can Branco. 

Indo a outro mundo, como o mundo editorial, o mundo alternativo ao editorial é o fanzine.

Aquí na Coruña pois o que tiñamos nós era Uso Externo por un grupo de amigos amantes

da literatura e a música, que nos xuntabamos para facelo, con todas as dificultades do

mundo mundial.  Porque había que pasar por unha imprenta e iso non é nada doado.

Había que ter  unha redacción e unha certa  disciplina,  cousa nada doada. Había que

redactar, fotografiar e administrar.

Á parte estaban os seus traballos propios.

Claro. Isto non só era que non cobrabamos por facelo senón que deixabamos todo por

deber, entón iso é moi complicado levalo para adiante.  Á imprenta a primeira vez lle

pagas, a segunda lle dis “se podo” e a terceira “tes que esperar un pouco” e a cuarta tes

que cambiar de imprenta ou…

Os fanzines que existían non sei cantos serían. A Naval non sei cantos editaría, non sei

se tería que ver facendo unha portada. O Tintimán  de Vigo. Pero o noso, o que faciamos

nós era este Uso Externo. 
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Cantos números tivo?

Non che sabería dicir. Que lembre penso que tres. Hai uns días estibemos mirando e

atopamos dous, pero penso que foron tres.

El lado salvaje?

Con  El lado salvaje estaban o grupo de Xosé Manuel Pereiro, Suso Iglesias, Santiago

Romero, que eran xornalistas, xente avezada, que xa escribía. Xente que lle gustaba a

cultura, estaban máis ao pé da música.  A Naval tivo unha difusión máis grande, porque

tiña máis contidos, e sobre todo coa experiencia e o soporte de xente que estaba na

prensa. Dentro da cidade funcionaban como fanzines rivais, cunha certa distancia entre

eles, ríanse un pouco do mal que o facía o outro. Aínda así, colaborabamos en todo iso.

Tamén colaboraba co Tintimán de Vigo, que xa tiña outro matiz que facía Javier Moreda,

pero tiña xa un soporte económico distinto, pois porque xa se insería publicidade. No noso

tamén había, Tintimán xa era unha revista con todo a cor, unha marabilla, non penso que

fose un fanzine en sentido estricto. Estaba centrado na movida viguesa.

Tomastes un deseño, ou tipo de deseño concreto para Uso Externo? Había un estilo

concreto que definise aos  fanzines que coñecías?

Non che sei dicir. O estilo do grafismo da época. Se collimos algún estilo concreto? Non,

penso que esa época era moi punk, con moitas gañas de publicar en ruso, copiabamos

textos en ruso, que non sabiamos o que dicían, pero que con publicar en ruso sen que

ninguén entedese nada, xa era dabondo. 

Entón, un pouco de impactar a todo o mundo, con imaxes e grafismos novos, probar,

experimentar, aguilloar un pouco. Regalabamos claro, penso que se regalaba. Poñiamolo

nos pubs a xente levábaos para a casa e se estaba en ruso non dicía nada e se estaba en

español pois si. Non tiña máis fundamento, máis cousa que aguilloar un pouco.

Durante a investigación que fixen atopei os nomes duns fanzines.  Non sei se eran

da Coruña, sospeito que si, eran do 1978 e 1979, un era La hormiga enana e outro

Xiana. 

Non, entre o 77 e o 79 estaba en Madrid. Aínda que son da Coruña, do 75 ao 80, estiven

fóra, estiven en Foz, en Madrid tres anos. 
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E outros que se chamaban Camello, Penumbra e Línea Opuesta?

Non. Son desa mesma época tamén. 

Non estes son xa dos 80. 

Da Coruña?

Si, en concreto Camello editábase no centro penitenciario da Coruña. 

Pois non, nin idea. Porque en principio o fanzine móvese como unha publicación tribal,

móvese  en  sectores  pechados,  ambientes  de  certas  pandilla  de  amigos,  barrios,  e

posiblemente se publicaban moitas cousas, pero non tiñan unha grande difusión. A quen

tiña máis difusión era A Naval, porque eran Romero e Pereiro, que traballaban en La Voz

de Galicia   e tiñan unha plataforma a maiores para dar a coñecer os seus choios e tal.

Este desde logo era o máis marxinal (Uso Externo) porque a distribución e produción que

tiñamos era  puro  voluntarismo,  poñíase nun par  de  pubs,  editábanse 11 exemplares,

desaparecían nunha noite e se acababa a publicación. Ninguén sabía que existían, só os

que os colleran.

Cantos chegou a haber naquel tempo?

Non sei, podo dicirche o destes tres que eran contemporáneos e dentro de este ámbito

que che digo, pechado. Xa che digo, estes tres e Tintimán.

Tiñades unha grande relación con Vigo, polo que vexo.

Si, si. Era a época da movida viguesa e tiñamos moita relación con eles. Con Moreda,

Jaime Moreda, eu coñecía xente de Vigo, Resentidos, Siniestro Total. Moviámonos moito

por alí. 

Con Santiago non había relación?

Penso que non. Eu descoñezo ese punto. A sucursal galega da movida madrileña estaba

en Vigo, aínda que o movemento cultural na Coruña era tan grande ou non sei dicirche

maior que en Vigo, como movemento en artes plásticas, en foto e a parte da imaxe, aquí

había un movemento impresionante. 

Son  exemplares  de  Uso  Externo.  Con  Xaime  Tenreiro.  A parte  gráfica  facíaa  Xaime

Tenreiro. Desing. Isto é imprenta en toda regra, Branco e negro. Cada un penso cando

apañaba algo interesante o aproveitaba. Aquí falamos de hai case 30 anos. Non lembro

moi ben, esta revista non sei se é nosa (revista punk inglesa do ano 77)
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Daquela  oíches  falar  de  fanzines  con  tendencias  políticas  ou  achegadas  ao

sindicalismo? Se habían fanzines que expresaban ideiais políticos fóra dos cauces

legais, oficiais…

Non coñecín ningún. O fanzine é como unha caste de prolongación do panfleto. Fanse

panfletos  ou  revistiñas  con  temática  política  antes  da  democracia  e  logo,  órgano  de

expresión de grupos culturais ou artísticos é o fanzine. Pero o que publicación escrita en

revista eu descoñezo, non sei se en sindicatos ou partidos.

Daríaslle logo, unha maior función de expresión artística ao fanzine?

Si, expresión artística desde a ruptura con valores tradicionais de expresión a través do

papel, maneira de romper co deseño gráfico, da fotografía, de unha idea de expresión

dentro da narrativa,  a  estética, e despois unha fórmula alternativa autoxestionaria,  de

cómo se facía, iso era un fanzine. Partiamos de nada, reuníanse catro amigos, con catro

céntimos,  cada  un  está  por  voluntarismo,  con  moita  irregularidade,  é  dicir,  motas

dificultades e despois ao final, se chega a termo, véndese na mesa dun pub e dura dous

días. Non se pretendía nada máis.

Á parte das rivalidades culturais, non había problemas legais?

Legal non, rivalidade moita. Todo o que non era o teu era fatal, xa se creaba o mito, moi

de clan, de peña e de barrio. Amigos e inimigos, agora todos amigos pero daquela era

unha aventura da época.

En que se traduciu aquel movemento?

Traduciuse en que fixemos o que queriamos facer naquel momento, era unha especie de

rivalidade facer este tipo de cousa naquel tempo. Empezar a quitar de dentro cousas que

tiñas pechadas aí dentro, e o que tiñas ou tiñamos o faciamos ou con revistas  ou como

fose, por necesidade, era unha explosión. Que sacas daquelo?  Facer o que había que

facer nese tempo.

Depois de todo isto, que é un fanzine para ti?

Aínda  non  souben  o  que  é  esa  palabra,  o  que  significa.  O  que  che  comentaba,  un

vehículo  de  comunicación,  de  expresión  persoal,  unha  caste  de  necesidade  nese

momento, que xa che comentaba. Reúnese un grupo de xente con algo en común e crean
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un soporte, que nese momento intenta non depender de grandes grupos de presión. É un

soporte  independente  de  expresión  no  mundo  editorial.  Logo  están  os  outros,  en

plásticas, gráficas. Pero iso, pura necesidade.

Cales son as consecuencias ou resultados ves de todo aquello?

Con que esteas aquí hoxe preguntando, pois penso que xa é dabondo, con que teñas

interese ou que sexa algo con valor histórico ou testemuñal é dabondo. A pegada, o que

puido remover este fanzine socialmente, simplemente se levaba para adiante, conseguir

publicar algo con independencia absoluta, era extraordinario. Se estás aquí, quere dicir

que ten algo de interese.

Tanto para ti como a xente que se movía polo fanzine, quen sería unha icona?

Aquí na Coruña, Pereiro, Ramos e Iglesias. Despois, en composición A Naval e El lado

Salvaje. Non sei as de Vigo cantas puido haber, isto era moi nuclear, no barrio dos maior

podería haber un e logo, eu que sei, non había divulgación en Internet, ou algo que se

puidera intercambiar, viñamos dun mundo sórdido en canto comunicación e expresión.

Isto estoura dunha maneira persoal, con amigos, citas culturais…como exprsión cultural,

teñen cousas que dicir que ata ese momento non se expresaban.

Que circunstancia alimentaron o nacemento de tanto fanzine?

Supoño que sería un fenómeno internacional, o das revistas independentes, en España

concretamente  a  saída  da  ditadura  é  fundamental,  e  da  represión  política.  Iso  é

fundamental, entón a xente quere vivir doutra maneira e expresarse doutra maneira. Iso é

o fundamental, non hai outra. 

Houbo na Coruña un goberno local  con dous concelleiro  do PC,  a única  vez penso,

apoiaron moito a cultura, concertos, potencian a cultura alternativa, iso dáche forza ao ter

unha resposta oficial para facer iniciativas.

Ese apoio institucional non lle resta valor de alternativo?

Por suposto, no caso do fanzín, nunca tivo apoio económico, pero non o censuran, se

colles outra época e criticas a un político, fan o posible  por pecharte. Falo de apertura,

era  algo  moi  aberto  (o  que  sucedía  na  Coruña)  era  máis  tolerante.  Facían  cousas

extraordinarias, o punk, a estética punk por todas parte,  non fai  falla tocar para facer

música,  non  fai  falla  saber  deseñar  para  facer  unha  revista,  e  poder  expresarte  en

269



soviética. O rollo é impactar, que a xente vive con cousas novas e que tamén fas o que

tes pendente de facer. Máis que a sensación de deber, é para min algo natural que sae

dunha maneira como necesidade. Como unha análise que fago na distancia de porque

saen as cousas, non te dás conta de por que o fas, porque che apetece, por pracer.

Cal sería a evolución lóxica do fanzine?

Internet, claro, o mundo blogger, as webs, sobre todo o mundo blog, o mundo Facebook,

pero é máis pechado. O mundo blog é aberto e o Flirck tamén, para foto, onde se crean

grupos, onde van de exposición xuntos. Pero tamén é un movemento distinto, por que

pasa de ser un movemento de barrio a ser un movemento global. Dun grupo feito por

varias nacionalidades. Iso é un grupo que reivindica calquera cousa que imagines. Cando

vou pola rede ves cosas incribles, de afinidades tan estrañas e sorprendentes, que é

fantástico

Que botas de menos nas web a respecto do fanzine en papel?

Non boto de menos nada, penso que o tempo ten os seus soportes, naquel tempo o

soporte era este. O que é a comunicación é máis doada neste momnento, non tes que ir a

unha imprenta, cun ordenador podes difundir as ideas de maneira máis simple. Non son

nostálgico nese sentido, cada momento debe levar para adiante o que queres cos medios

que tes. Se queres protestar ir a un grupo sumarte a el. Por iso os grupos da rede serán

cada vez máis poderosos e poderán facer moitas cousas e moi potentes, politicamente,

culturalmente está todo aí. 
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Entrevista a Xaime Tenreiro

A carreira como creador de Xaime Tenreiro transcorreu en paralelo coa de Xoán Piñón e

outras persoas vinculadas ao fanzine Uso Externo na Coruña. El era o deseñador, creador

de ilustracións e de viñetas. De ideas libertarias, Tenreiro abandonou o mundo fanzineiro

vinculado aos movementos dos 80, pero non deixou de cultivar o seu lado artístico. 

Que é un fanzine?

A repetición en off-set dun proxecto que normalmente se fai nunha casa ente amigos, un

grupo, un ámbito privado e que ao final  podería resultar un cartel.  Pero que cando o

mentes en off-set, pagas para reproducilo e pagas para difundilo, é un fanzine. É unha

forma de expresión, baseada na popularización do off-set, nas imprentas baratas dos 80,

que xa a off-set estaba fóra do mercado, porque había xa outras maneiras de imprimir,

había xa grandes imprentas, como a de Milladoiro en Santiago, que facían todo, e claro,

as pequenas imprentas que quedaban polos barrios non tiñan traballo. Facían tarxetas de

visita,  recordatorios  da primeira  comunión,  e  aceptaban este  traballo  porque tiñan as

rotativas,  paradas.  Entón,  por  pouco  diñeiro  podías  facer  grandes  edicicións,  sempre

acadaras as cousas: que o traballo tivese un tamaño axeitado, que o prego se cortase de

maneira que non se perdera nada, etc. Había unhas condicións técnicas para abaratar.

Logo isto é un traballo voluntarista.

É  un  traballo  voluntarista  que  nace  quizais  dunha  necesidade  expresiva  ou  dunha

necesidade crítica, e de facela política. Por que ás veces, publicar unha visión do mundo

é política.  Pero feita  coa inxenuidade de quen ten vinte e poucos anos e con pouca

experiencia de todo.

Consideras que a difusión dun fanzine é xa unha cuestión política?

Non política no sentido que se entende política institucional, pero si como acto político. No

sentido de política como actividade cara o público. Entón, nós o que tratabamos era de

expresarnos, non só queriamos quedar no bar e falar entre nós, o que falabamos entre

nós podía ter unha trascendencia. Tampouco era para que a tivese, senón por xogar un

pouco con isto, ao final a excusa era tomar algo, realmente e presentar o fanzine nun

sitio, nunha discoteca. 

Logo descubrimos o capitalismo. Que era o capitalismo? Que había moitos anunciantes

que se querían anunciar neses fanzines. Entón, cos cartos deses anunciantes pagabamos
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aos ghichos das imprentas. 

Tiñades moitos anunciantes.

Home, había algúns que eran falsos, e outros que pagaban, como a discoteca de non

lembro que sitio, tenda de non sei que, porque vía que iamos cara un público obxectivo

que lle interesaba,  e  algúns mesmo nos pagaban a imprenta.  Nós faciámolo todo de

balde, iamos presentalo e tomar algo, ir e pouco máis.

Cal era a túa relación co mundo do fanzine? Ti traballaches con Uso Externo.

Nós eramos un  grupo  que  garamos un  concurso  do  Colexio  de  Arquitectos.  No que

estaban un grupo de arquitectos e un deseñador que era eu. E nos chamaron para facer a

revista Obradoiro, que é a revista do Colexio de Arquitectos, e houbo un tempo que a

fixemos  este  grupo.  E  ese  grupo,  como  xa  pegabamos  estampiñas,  e  xa  tiñamos

contactos coas imprentas para imprimir, aínda que ao final se facía en Santiago, a final

había que facer fotolitos, estabamos metidos xa nese mundo, pois foi como nos metidos

niso. E logo Suso Feroche (Suso Iglesias) cando fixo a Naval con Johnny Rotring. Era

Suso Feroche por que o correspondente do Faro de Vigo. 

Fuches ti quen moveu a iniciativa?

Non, foi unha cousa colectiva.

Quen estaba dentro?

Vouche  dicir  os  de  Obradoiro.  Pérez  Franco  (Xesús),  arquiteto  de  Cambados,  que

acabara a carreira, Xan Casavella, segue sendo arquitecto. O interese de Casavella tiña

un interese expresionista,  metimos unha certa liña na revista,  porque antes de que a

colleramos nós, era un pouco un catálogo, dos que caían ben no colexio, os que tiñan

unha casiña, ou xa publicaban e tal. E así sacamos cousas de Suso Vieira, de arquitectos

como Chumy, queriamos publicar aos de aquí,  porque pensabamos que a revista  era

precisamente para iso. Logo tamén había cousas como premios e xente que mandaban

poñer. A idea nosa era poñer a trasvangarda, aquilo bonito, Aldo Rosi, o que pasaba por

aí,  traelo  para  aquí.  Logo  claro,  na  prática  era  unha  revista  dun  colexio,  cuns

condicionantes propios e publicarse cada certo tempo. 

Iso a respecto de Obradoiro.
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Iso respecto a Obradoiro. Logo estaba nesta revista Juan Antonio Sicilia Fernández-Shaw,

que era un irmán do pintor Sicilia. Estudei arquitectura e por iso coincidimos, logo deixeino

porque me fun para Málaga traballar nunha empresa como deseñador. Sicilia veu acabar

aquí a carreira e coincideu con aquela época de rebulimento, e que tamén gañaramos ese

concurso de facer a revista, iso aseguraba, non un renome, senón facilidade no sentido

de facer a revista. Crear os fotolitos, maquetar e ordenar. Non como agora, que se fai todo

por ordenador, daquela había que facer uns fotolitos, pasalos a opaco e logo se facía

unha cera para pegar todo en papel. Era unha cousa artesanal.

Fálame agora de Uso Externo.

Pois Uso Externo, foi entre o Chichi (Shaw), entre el e máis eu. Eu tiña unha casa en San

Adrés baleira, e por tanto tiña moito sitio. Como tiña ese sitio, puxemos xa a sede de

Obradoiro. Primeiro tivemos unha oficina alugada que a pagaba o Colexio de Arquitectos,

pero despois non se podía pagar e tivemos que ir para a casa. E como xa tiñamos todo,

fixemos unha mesa de transparencias, un cristal e luz, alí comezamos a facer todo. Logo

coñecemos a un impresor  que era un borracho tremendo en Montealto,  e a base de

prometerlle  que  o  levabamos ás  presentacións o  fanzine  (  e  o  levabamos e  andaba

tocándolle o cu a todas as mozas). Era unha imprenta de Montealto que estaba ao pé dun

bar no que tomabamos tripas á moda de Caén. Dous paos, coa tripa enroscada e logo

botas salsa picante. Era moi brava. Nós contratabamos a publicidade, pero a publicidade

non cha pagaban porque era xente que coñecías: “que hoxe non teño cartos, a ver se

máis adiante”. Pero había que pagar o papel, a tinta, porque non tiña nada, era un home

que non tiña nada. Comprabamos a tinta, diciamoslle: vamos prender a máquina, el dicía:

hai  que limpala,  porque xa  a  usamos hai  tempo.  E limpábaa con petróleo,  era  unha

máquina vella que se estragaba moito. Era un home que tiña o negocio desde os 70,

cando se imprimía, nun baixo, sen traballo ningún.

Por que naceu Uso Externo?

Por  esa  vontade  de  expresarnos,  por  facer  unha  cousa  divertida.  Por  unha  banda,

queriamos expresar cousas que nos parecían interesantes. Mesmo penso que publicamos

algo de Derrida, de Deleuze, picabamos alto, cousas de Panero, de Leopoldo. Naquela

época  Panero  era  amigo  de  Deleuze  e  Derrida.  Escribiamos  cousas  sobre  a

reconstrucción na arte, na crítica da arte, como era unha época un pouco transvargada,

“he aquí lo bonito”. Leopoldo vivía nun frenopático.
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Uso Externo era como a necesidade de expresarvos.

Coincidiramos aquí Sicilia e máis eu, que xa en Madrid eu xa tiña feito a traducción da

internacional situacionista. Fixen unha tradución para fundamentos que non se publicou e

logo fixen un pequena escolma de textos en Anagrama que se chamaba  De la huelga

general  salvaje  a  la  autogestión  generalizada.  Eu  sabía  francés,  a  miña  avoa  era

francesa, a miña nai naceu en Francia, e por iso, claro, no ano 68 era un rapaz, lía París

Match, porque na miña casa había unha avoa francesa…Por iso, cando era estudante de

6º de bacharelato, impresionárame moito. En canto puiden, funme para París. Vivín alí un

ano porque tiña familia. Quedei impresionado, porque viña de aquí dunha ditaruda triste,

París era unha festa, había redes de xente que polo feito de saber falar español e francés

convidábante ás ceas, por exemplo o director de Le Monde. Eu ía de tradutor, porque

naquela época había moitos exiliados chilenos, que non sabían falar francés. Eu ía de

tradutor e ceaba de carallo. Alí a burguesía era ilustrada e demócrata, lin moito, estudei

moito.

Había máis fanzines na Coruña, que había como unha certa rivalidade sá? Por que

esa rivalidade?

Penso que eran motivos illados, cada un tiña o seu e coincideu así. Tampouco tiñamos, á

parte de tomar copas xuntos, moita identidade entre nós. Nin facía falta, non estaban as

cousas tan polarizadas.

Non  obstante,  todos  estudabades  ou  traballabades  en  áreas  relacionadas  coas

bleas artes. Iso foi o que vos motivou para facer estes fanzines?

A nós si. Noutros casos non sei, no caso de Johnny Rotring era periodista, Suso Feroche

era periodista, A Naval, que era un produto con máis calidade que o noso, aparecía nos

quioscos, o noso era distinto, tiña unha distribución distinta, era gratis. 

Notábase algo no ambiente para que saíse iso?

Era un ambiente especial, onde parecía que todo era posible. No sentido de que case

estaba consolidado o goberno socialista de Paco Vázquez na Coruña. Pensabamos que

todo aquilo ía ser unha cousa diferente aos gobernos franquistas, pensabamos que ía ser

distinto, logo non foi para tanto. Depois, efectivamente, a través de López Calvo, que era

un arquitecto achegado ao PSOE e o nomearan comisario de Quiosco Alfonso, cando se
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rehabilitou, que era para facer exposicións, nós o grupo este, organizamos exposicións de

pintores galegos. Nos deron espazo, fixemos cousas como cartelería para o concello.

Quen estaba ademais de ti e Piñón, detrás de Uso Externo?

O Chichi (Sicilia), a base de aí eramos o Chichi máis eu. Os dous eramos amigos de

andar correndo diante dos grises, na escola de arquitectura. 

Traduciades cousas..

Esa era a nosa vontate, pero xa sabes o que son os fanzines, un colocón, isto non cabe!!!

Non tiñades temática fixa.

Non, cada número era o contrario do outro, había mesmo xente que nos traía cousas,

sobre todo gráficas, para darlle unha unidade estética, unha estética punk.

Definirías punk esa estética?

Penso que si, porque era tipo Sex Pistols, da gráfica dura, das fotos buscadas que fosen

inquietantes, branco e negro.

De onde sacabades o material?

Primeiro da rúa, de revistas que tiñamos, tamén acabas tendo material de todo. Había

moitas revistas, Piñón tiña moita información gráfica, nos traía moitas fotos. Non sei, era

todo  un  conxuto,  aparecía  moita  xente,  logo  nomeabamos  a  unha  rapaza  que  lle

chamabamos a xefa de publicidade que ía polos bares cun cartafol, unha caballada.

Como era o reparto?

O reparto era espontáneo. Canto imos sacar desta volta? Pois temos a previsión de sacar

40.000  pesetas,  pois  para  sacar  40.000  pesetas  para  facer  1000  exemplares,  pois

podemos meterlles 8 páxinas: 1,2,3,4,5,6,7 e 8. A primeira portada, anuncio, na cuarta, tal

cousa de Pablo Bicho, un texto que queremos meter, un anuncio que hai que poñer, pois

quita isto.

Tiñades prezo?

Home, os prezos son anuncios, pero era todo daquela maneira, tiñamos a idea de páxina

enteira tanto. 
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Tiñades relación con outros sitios de Galicia? 

Había un perruqueiro, Jaime Moreda, que levaba unha revista que se chamaba Tintimán.

Unha revista  a toda cor,  con grandes páxinas que para  nós era  xa  tremendo.  Javier

Moreda.

Por que deixou de existir este movemento de fanzines?

Porque probablemente chegou o verán. Isto estaba moi ligado a actividades escolares, no

verán a  xente  marchaba.  Probablemente  nun verán esa xente  marchou e  xa  non se

volveu reunir, por circunstancias da vida. Non sei. Porque son proxectos cunha duración.

Cada quen busca o seu rumbo e como tampouco tiñamos intención de vivir diso, era unha

cousa  de  expresarse  e  fundamentalmente  tomar  copas.  Hai  que  recoñecelo,  eramos

como eramos, tiñamos o que tiñamos e fundamentalmente aquilo era unha carallada.

Lembras fanzines só políticos?

Lembro que en Madrid tiñamos visto un que facía Patiño, non sei se Raimundo, tamén

había  cousas de Antón Patiño.  Víamos as  cousas que sacaba Chichi  Campos en El

Ruedo Ibérico, que se editaba en Francia. Aí sacaban cousas de Ch. C., sobre Galicia,

como  o  pensamento  político  de  Castelao,  había  cousas  de  Campos,  moitas.  Era  un

fenómeno. Nós que comezamos nos anos setenta e pouco, un grupo xeracional que eran

Xavier  Seoane,  Reguera,  eu…fixeramos  unha  exposición  de  pintura  no  concello  da

Coruña,  que foi  unha exposción bastante forte,  porque era pintura que no 1970.  Nós

estabamos contentos  coa  repercusión  que  tivera,  feita  con  aramios,  que  agora  sería

ridículo. Impactaba. E Chichi que era un nacionalista sensato e ortodoxo fixera un escrito

chamándonos  señoritos,  porque  asinabamos  cadros  abstractos  e  non  nos

preocupabamos das cousas sociais. 

Había certo pique…

Si, eles levaban unha cousa que se chamaba Estampa….non sei que, que levaban el e un

de Vigo, que se chamaba Monroi e que morrei, levaban unha cousa que se chamaba

estampa popular, que tiña unha liña de realismo social. Nós non faciamos iso, faciamos

unha cousa máis zen, unha cousa de máis Tapies: non fai falla saber de pintura, chega

con ir para unha casa vella e ver como sae a humidade. Iso a nós flipabámanos.

Reguera levara poemas gráficos ao estilo de Joan Brossa, enmarcados.
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Estabades moi  influidos polo que facían en Cataluña.

O que  facían  en  Cataluña  e  o  que  facían  en  todos  lados.  Tiñamos esa  vontade  de

vangarda. Porque tanto nos tiña todo o que pasaba por aquí. 

Tivo repercusión despois de tanto tempo?

Non che podo dicir se tivo repercusión logo de tanto tempo. Tivo repercusión en nós, que

significou iso na nosa estrutura intelectual desde mozos, esa visión doutras cousas, que

agora ves ridículo, polo menos eu, esa cousa da vangarda é unha cousa comercial que

cada quince días cambia, que a nós nos parecía aquilo unha nova época. O home novo.

Acabara  a  ditadura  e  pasaran  unhas  cousas  e  pensabamos  que  estabamos  noutro

momento.

E nunca vos dixeron: isto non o entendo, isto que é?

Si, pero era normal, pero nunca nos sentimos marxinados, parecíanos que faciamos o

que queriamos. 

Sentiadesvos libres.

Si, absolutamente, desfrutábamos, coa controversia.

Nunca vos foron ao lombo?

Si,  Chihi  Campos  nos  dixo  aquilo.  Xuízo,  si  pero  por  faltas  leves  á  autoridade.  Por

borrachos,  non  por  outra  cousa.  Teño  aínda  unha  peza  de  xornal,  a  multa,  dunha

denuncia, porque non sei quen nos dera unha caixa de ron da Martinico Saint James. 

Que fanzines coñecías daquela?

Lembro un que facía Correa Corredoira que se chamaba A Galga. Dun grupo que eran

Correa Corredoira, Mon Vasco, Xaime Cabanas. 

Era un mundo moi compartido. Ao final eramos estudantes, eu traballaba, pero porque

quería, non quería ser estudante e traballaba.

A parte de Uso Externo….tes máis referentes?

Tintimán,  e  logo houbo unha cousa que facía  unha que se chamaba Corredoira  que

traballaba na Xunta, Luar, era algo institucional, directora xeral de non sei que….
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Por que puxestes un texto en ruso que non entendiades?

Por estética. Unha das cousas que fixemos, o grupo de Uso Externo, fixeramos unha

cousa na UIMP na Coruña. Colleramos unhas fotos de criminais de guerra xaponeses,

xulgados despois da II Guerra Mundial e os fomos fotocopiando ata queimalos, porque

non había medios que hai  agora.  E logo fomos onda un señor que nos fixera unhas

cousas de serigrafía e compararamos unhas teas longas. E entre Rosa Luxemburgo, os

criminais de guerra xaponeses e alemáns, fixeramos unha colección de caras coloreadas,

vertendo varias tintas nun mesmo molde, e que eran de 15 ou 20 metros de longo, no

quiosco Alfonso. Non sei en que ano foi, non lembro, tería que miralo. Logo fomos cos de

A Naval ao de Santander, que a formamos gorda, coas bandeiras aquelas.

Cal cres que é a evolución do fanzine?

Penso que hoxe en día, con Internet, todo ese mundo da imprenta, o papel, xa morreu,

penso que si. É unha cousa cara, consume moito e non chega a todos lados, a edición é

cara, coa Internet chegas a todos lados, chega á túa casa e a difusión é mellor.

Cal é a diferenza non material?

Nos anos 80, viñamos dunha época na que o papel impreso era moi importante, todo

estaba baseado no paple impreso. O papel impreso, pois fuximos del, os xornais xa non

se venden nin regalados. 

Botas algo de menos?

Non, penso que é moito mellor agora, é máis rápido.

Non pensas que é máis individualista?

É o capitalismo evolucionado, xa non é o capitalismo dos 80. Agora é o capitalismo da

sociedade do espectáculo, é dicir, agora as cousas son como son, é a mercadoría a que

domina, xa non é…a mercadoría ten as súas leis, converter todo o mundo nun mercado.

Todas as actuacións políticas, intelectuais ou relixiosas, converter todo nun mercado. E

todo iso cambiu, as ideas mesmo son agora espectaculares, parécenos que a maneira na

que vivimos é a mellor maneira de vivirmos. Iso é unha cousa que na miña época non

está claro, agora xa non hai esperanza. Penso que as cousas evoluíron a peor, a nivel de

explotación, da vida cotiá, os planos de urbanismo son salvaxes e baseado na dirección
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das  persoas.  Penso  que  se  avanzou  desde  a  época  de  Franco  cara  esta  época  na

explotación do individuo, dunha maneira cruel e radical. Á parte da roupa democrática, a

posibilidade de  poñer  de  cando  en  vez  a  quen  nos dá  co  látigo,  sempre levamos o

latigazo.

Cres  que  non  hai  posibilidades  a  maiores?  Se  antes  o  fanzine  movía  grupos,

Internet non pode mover grupos?

Si,  si.  Na época da que che falo eu, había moitos ocos de liberdade no esquema de

explotación xeral da sociedade. 

Cres que agora hai menos?

Hai  menos  liberdade,  é  máis  uniforme.  Hai  unha  superestructura  ideolóxica  do

politicamente  correcto,  socialmente  correcto,  feminista  ou  gaysticamente  correcto.  Hai

unha ideoloxía que domina o mundo, polo menos Europa, en América non sei se seguen

dando tiros aos indios.  En Europa penso que triunfou a sociedade do espectáculo,  a

representación democrática, cos avances de Internet hoxe todo o mundo pode entender

que  a  democracia  pode  ser  absoluta.  Agora  hai  unhas  hiperestructuras,  oligarquías

financieras e políticas, que vemos nas caixas de aforros, nos bancos, agora mesmo o

cidadán non ten control sobre a súa vida.
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Entrevista a Pepe Barro 

Deseñador gráfico, creador da camisola da selección galega de fútbol,  creador dunha

icona como foi o cartel de “Xove nuclear Non” a finais dos anos 70 do século XX, Pepe

Barro é un dos referentes na actualidade, do deseño gráfico en Galicia. A súa relación foi

con A Cova das Choias, un cómic ou revista que crearan un grupo de persoas en Suíza,

no exilio. 

Que é para ti un fanzine?

Como che dixera antes, sospeitaba que fanzine etimoloxicamente, ben de “publicación

feita  por  un  grupo  de  fans  (seareiros).  Pero  á  marxe  de  todo  iso,  penso  que  a  súa

característica máis física sería unha publicación de produción caseira. É dicir, feita por

unha xente que non ten unha profesionalidade nin no campo da redacción nin no campo

da  edición  gráfica.  Iso  normalmente  dá  publicacións  con  certo  carácter  naif.  Non  no

sentido de pintura naif, senón no sentido de que crean resultados moi frescos no sentido

gráfico e moi sorprendentes, que a un profesional non se lle ocorren porque está impedido

de chegar a eles pola súa vagaxe e pola súa tradición profesional. Iso crea esa caste de

publicacións que crean esa fasquía. 

Normalmente  tamén,  unha  edición  pobre,  onde  a  tipografía,  as  imaxes  adoitan  estar

retalladas, improvisadas, utilizan a antiga letra de máquina de escribir. Iso naturalmente,

cando aparece o mundo da autoedición, seguramente cambie, iso é algo que nos deberas

dicir ti cando teñas feito o estudo. 

Desde o meu punto de visa profesional, sería un tema que tería certo interese analizar, a

chegada  da  autoedición  no  fanzine.  Pero  antes  da  autoedición  adoitaban  ter  esa

producción  moi  caseira.  Unha  reproducción  pobre,  normalmente  en  fotocopia,  cunha

difusión limitada, e se é para un grupo de fans, definido por un tema.

Dentro diso hai infinidade de variedades, porque hai quen se cingue a un tema específico

e hai quen se cingue a conceptos máis xenéricos. 

Coñeciches algúns dos primeiros fanzines en Galicia? 

Que lembre agora, había na Coruña unha chamada El lado salvaje. Non lembro agora se

era “helado”, en todo caso era un xogo de palabras. Penso que era Xan Piñón quen

figuraba, ou senón, si era o promotor, a cabeza que estaba detrás. Piñón é un fotógrafo

que traballa desde a moda aos bodegóns publicitarios máis estrictos. É un home moi
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vinculado ao tema da cultura. Éu creo que era quen editaba aquilo. 

Hai moitas publicacións, que non sei se chamaría fanzines, en todo caso, as cousas que

adoitaban facer os escritores por exemplo, pero aí xa se falaba: “imos facer unha revista”.

Quero dicir  que é cando aparece un grupo de xente con inquietudes e non teñen na

cabeza esa idea de fanzine, aínda que ao final o resultado se asemelle moito ao que é un

fanzine. 

Falamos logo de profesionalización aí, non?

Non, pero moitas cousas que comezan, por exemplo, como  o caso de Valium 10, unha

revista sobre cómic, que produce Fausto (Isorna), fundamentalmente, nos anos oitenta.

Fausto é moito máis novo ca min. Non sei se era exactamente un fanzine, pero facían

unha produción alternativa con fotocopias, pero era un traballo de carácter artístico, por

chamarlle algo, era un grupo de Vilagarcía que se chamaba Agra e Berride. Xa nos anos

setenta facían cousas que chegaban por correro, habería que falar con eles porque tiña

certo interese o que facían. O malo é que eu non os valoraba daquela porque eran moi

debedores da estética, do estilo chamémoslle, de Alberto Corazón. Era un deseñador de

Madrid un dos máis coñecidos deseñadores españois.

Sónache que Corazón traballara cun dos primeiros fanzines españois Cuto e logo

noutro moi semellante, Bang!

Eu teño Bangs, e Cuto era un personaxe de cómic. Bang podería, ou debería ter. Pero

non me soa que el (Corazón) aparecese aí. Logo, un pouco posterior apareceu El Cubri,

non sei se che soa.

Si, era sobre ciencia-ficción?

Non. Eles asinaban con un nome que era El Cubri, que pode soar a Kubrik, non sei se vén

de aí. El Cubri era un grupo de tres persoas que logo se autodisolveron, digamos, que

facían  cómic  ou  algo  parecido,  a  partir  de  fotografía  queimada,  redebuxada,  facían

montaxes, era moi interesante, tiña moito carácter. O grupo estaba centrado en Madrid. 

Un deles coñecino hai pouco, é profesor universitario en Madrid. Debe dedicarse á crítica

de arte, nun momento dado podería interesarche. Penso que se fixo algunha reedición do

traballo de El Cubri. Iso é dos setenta.

En Galicia eran moi interesante este grupo Agra e Berride de Vilagarcía. Creo que logo,

máis radicado en Vigo era Antón Patiño, o que andaba detrás de Colectivo da Imaxe. Moi
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ligado ao grupo Rompente. 

Estes fan fanzines, non os fan? Home, son productos artísticos pero con unha producción

que tal cal, pobre, normalmente fotocopia, cunha circulación alternativa, ou cando menos

comparte  co  fanzine  esas  características,  que  para  min  xa  se  podían  definir

características.

Unha das características é por exemplo se hai un prezo, que pode ser asequible, ou

a vontade? Serían características en firme?

Ou gratuito. Sí, sería unha característica, creo que habería que revisar se figura o prezo

neles  ou  non.  Pero  logo,  eu  apuntábache,  facendo  memoria,  de   colectivos  que  se

xuntaban de escritores, poetas, un fotógrafo, constituían un colectivo, non pensaban en

facer un fanzine, querían facer unha revista. Aí xa non hai esa producción pobre, senón

que hai esa vontade de facer unha revista cun deseño máis ou menos vangardista, pero é

outro xénero, penso eu. 

Aí comparte co fanzine que terá unha circulación restrinxida, normalmente alternativa, un

prezo  asequible  e  que  vai  ter  unha  duración  efémera.  Creo  que  pode  ser  unha

característica dos fanzines ademais dunha periodicidade irregular.

Que  destacarías  como  diferenza  propia  entre  revista  e  fanzine,  aínda  que

coincidan?

Polo menos,  dentro  do que é a producción e edición gráfica,  porque moitas veces o

fanzine non ten un tema definido. É un grupo de xente que se xunta, un fai cómic, un

escribe, outro fai fotos, son amigos e editan unha publicación. Normalmente acollida ao

termo fanzine ou non, pero que vai ter esa fasquía. 

O fanzine estricto sería aquel que ten unha temática moi definida, por tanto, o abano de

fanzines que circulan por aquí se cadra non cumpren eses requisitos. 

A diferenza  entre  o  fanzine  xeneralista  e  a  revista  sería  que  a  revista  non ten  unha

producción  pobre.  Pode  estar  peor  ou  mellor  deseñado,  pero  está  impreso  nunha

imprensa,  cunha  vontade máis  consistente.   Aí  eu  penso que  habería  que  desbotalo

mesmo que cumpra outras características parecidas.

Teño na cabeza un modelo dese tipo feito en Ourense, ao mellor teño algún número,

responde máis á característica de revista.

Faláronme de Barsowia.
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Iso e máis posterior. Barsowia é dos anos 90. É unha revista de cómic, máis ou menos

fanzinera, é máis ou menos como Valium 10, que comeza cunha producción pobre e

acaba sendo unha producción de luxo para o noso país. Por que? Porque conseguen

consolidar determinadas cuestións, conseguen algunha subvención, consegue interesar a

máis xente ou arriscan máis e dan o paso a unha producción máis compacta. 

Este caso telo claro con Valium 10, Fausto e Arturo Regueiro cho poden contar. Iso é dos

80. Dos anos 70 intento lembrar, Agra e Berride, non sei que faría o Colectivo da imaxe,

se  Antón Patiño  tería  daquela  algo  semellante  a  un  fanzine,  a  fasquía  dos libros  de

Rompente e toda esa historia. 

A túa relación co fanzine, de onde vén?

Case non teño relación. Podemos chamarlle fanzine A Cova das Choias (1973), é unha

publicación de cómic,  que se declara revista,  ten unha producción pobre,  impreso en

Suiza, da época franquista, con todos os derivados de facelo alá, distribución clandestina,

pero non sei eu se iso se pode considerar fanzine. É posiblemente unha das primeiras

publicacións de cómic galego, feito por xente de aquí. 

Hai uns anos, Anxo Rabuñal,  fixo unha exposición na Fundación Luís Seoane que se

chamaba O lado da sombra, volvemos ao concepto do underground. El elabora un texto

inicial que eu non lembro, colle un tema amplo, O lado da sombra é moi amplo. Todo

dedicado ao cómic. Ten outro volume.

Acouta datas, 1971-1989. Adicouse a recopilar produccións artísticas ou non. El subtitula

“Sedición gráfica, iniciativas ignoradas, raras ou desacreditadas”. 

Daquela,  nos anos 70 non era  propiamente  un fanzine,  pero  daquela  relacionado co

cómic.

A Cova das Choias, era un grupo de amigos, ligados ao Grupo do Castro, ao Castro de

Samoedo, en Sada, ao Castro de Isaac Díaz Pardo. Eran membros dous fíllos de Isaac

Díaz, e dous amigos. Rosendo, Luis Esperante, que é Luis Caparrós actual vicerrector da

UDC,  Xosé  Díaz  e  Chichi  Campos.  Como  non  hai  maneira  de  publicar  este  tipo  de

historias, cómic de contido político, achegados ao PCE. Eles comezan facendo cómic

mural. O concepto xurde de Raimundo Patiño en Galicia. É un pintor que coñece o cómic

americano, vive en Madrid,  traballa en Madrid xa, Patiño era maior ca nós. É un dos

fundadores da UPG. É un home da xeración de Ferrín. 

A partir do cómic underground americano, pretende facer unha simbiose entre a arte de

vangarda  que  practica  el  coa  linguaxe  narrativa,  porque  lle  interesa  contar  historias,
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interésalle a lingua, inventa, vamos chamarlle,  o cómic mural,  por esa necesidade de

contar unha historia, o cómic exponse nunha galería de arte ou onde fose posible facelo.

Entón el  fai  no ano máis ou menos este, no libro catálogo  Portas da Luz.  Nese libro

ninguén escribiu  de cómic,  aquí  debería estar  o cómic mural  de Patiño (descrebe os

cómics de Patiño). Isto expúxose en Madrid no 73, no 72 estaría impreso. 

Isto ofréceselle a Roi Xordo un colectivo en Suiza en Xenebra, emigrantes politizados en

grupos nacionalistas, isto só saíu un número.

Eu no 73 fixen gravados en linoleum, material sintético. Fixen cinco pezas de tamaño 50 x

70 en plan mural. Na que gravas o texto e imprimes. Primeiro se editan nunha imprenta e

se distribuiu clandestinamente. Aínda que eran textos publicados legalmente, eu partia de

contos de Xohán Cabano.

Isto é algo que publiquei en  Buen Muchacho de Barcelona  no 73. Por Santiago podes

intentar localizar a Loquis, non sei o que faría, ao mellor ten algunha produción fancineira,

na revista Xofre hai un número ou dous, é unha revista de cómic, na que están Miguel

Anxo Prado, Suso de Toro, que comeza deseñando cómic. Debuxou algunha cousa, non

tivo algunha incursión máis. Nos 80 intentamos facer unha revista que se ía chamar El

Correo del Sar. Parodia del Correo Gallego, Miguel Strogoff. Non se chegou a editar nada.

Estaba Suso, Chichi, Emilio Alonso.

Que foi de Chichi Campos?

Estaba  no  grupo  do  Castro,  debuxaba  pero  nunca  fixo  unha  publicación,  está

emparentado co tema do fanzine porque debuxa, fai fotocopias…está esta iniciativa nos

80 en Santiago que non chegou a callar.

Xofre non sei  se é un fanzine, pasa o mesmo que coa Cova das Choias, producción

pobre.

Cal sería a evolución lóxica do fanzine? Sería a web?

Si, pero penso que a produción en papel probablemente se manteña simultáneamente.

(Mostra un zine de deseño gráfico) Cumpre coa idea de ser monotemático. Son xente

nova. 

Nos 80, son revistas producidas doutra maneira,  La Naval, Tintimán, non é estritamente

un fanzine. (máis zines que me descrebe)

Creo que o soporte dixital é o novo fanzine, gráficamente moi unificados, desventaxe de

homologación gráfica.

284



Tes coñecido algúns fanzines que fosen estritamente políticos?

Toda a produción da época franquista é política, underground, toda a prensa que editaban

as organizacións, con procedementos mesmo artesanais, pero iso é un fanzine, pois non

sei, é discutible. Dentro diso, está iso de Roi Xordo Xenebra que editaba unha revista

cultural moi politizada, Rego, seguro que había máis, de carácter local en Rianxo. 

Isto era unha publicación ligada ao movemento nacionalista, probablemente existían máis

publicacións deste tipo, moitas veces sen adscrición política esplícita, seguramente había

máis  publicacións,  deste  tipo,  en  comarcas,  Morrazo,  falamos  de  antes  da  morte  de

Franco. Iso sería meterte nun campo amplo.

Comparte  co  fanzine  algúns  aspectos,  mesmo  temáticos,  pero  a  especifidade  é  tan

grande que é outra cousa. 
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Henrique Torreiro

 Xerente da Federación de Asociacións de Ilustradores Profesionais de España (FADIP).

Foi membro do Colectivo Phanzynex de Ourense, é máis coñecido como experto en BD

que como autor, pero participou no números 3 e 4 de "Frente Comixario" e no "Spesial

Pelengrin" ademais de realizar portadas e logos para as diversas exposicións de fanzines

que  se  viñeron  facendo  anualmente  en  Ourense.  Tamén  realizou  colaboracións  coas

revistas "Bravú", "Unicomercio", "Anima+l" e "Ovo". Encárgase da organización anual das

Xornadas de Banda Deseñada de Ourense e colaborou co Festival de Cinema da mesma

cidade. Ten asinado en ocasións co pseudónimo de Aich. 

Que é un fanzine?

Eu definiríao como unha revista independente, fundamentalmente aquela levada adiante

por  afeccionados.  Na  entrada  da  Wikipedia  (http://en.wikipedia.org/wiki/Fanzine )

encontrarás máis pistas sobre o que se entende por “fanzine” (tamén hai  versións en

castelán,  en  http://es.wikipedia.org/wiki/Fanzine e  en  galego,  en

http://gl.wikipedia.org/wiki/Fanzine, aínda que moito máis breves). Como che comentaba

por teléfono, o termo e a súa etimoloxía non deberían facer que perdésemos de vista que

ante todo se trata de revistas, e xa existían antes de acuñarse ese termo —que de feito

ten  moitas  connotacións  negativas,  de  forma  semellante  a  outros  termos  como

“afeccionado”—.  Quizá  fose  máis  adecuado  falar,  para  evitar  malentendidos,  de

“autoedición”. 

Características que o fan diferente a outro medio de comunicación impreso.

En realidade, o que diferencia os fanzines das publicacións profesionais é unha cuestión

de matiz, e en moitos casos é realmente difícil distinguir un do outro (debido a que os

avances na autoedición computerizada permiten unhas realizacións técnicas equiparábeis

ás das revistas profesionais). Se imos ao tipo de fanzine máis “underground”, podemos

falar de que vén definido por todas as vantaxes e inconvenientes de non depender das

cuestións de mercado e  tamén as  de tratarse  de obras de amateurs,  para os  que a

inexperiencia adoita ir unida a certa ousadía ou ‘feliz inconsciencia’: así pois, liberdade

absoluta, creatividade sen intermediacións, e en moitos casos moitas ideas innovadoras

(e  noutros  moitos,  moitos  lugares  comúns  tamén).  Como  en  todo,  depende  de  se

collemos a globalidade dos fanzines ou quedamos con aqueles realmente destacábeis:
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hai fanzines impresionantes, mais a maioría son un “campo de probas” que carece de

máis valor que o de servir para facer táboas a autores en busca da súa madurez (o cal ten

tamén suma importancia, claro está).

Por outra parte, e ao igual que ocorre co libro, eu non restrinxiría o “fanzine” ao impreso.

Os formatos dixitais son tan importantes hoxe en día como o papel,  e a cuestión de

formato  é  realmente  secundaria.  Ademais,  antes  da aparición  de internet,  xa  existían

videofanzines e audiofanzines (en VHS e en audiocasete, por exemplo), co que cinxirse

ao impreso pode ser pouco útil para estudar o fenómeno.

Tería que ter un prezo fixo (mínimo), tería que pedirse a vontade ou se se cobra por

el deixaría de ser un fanzine?

Normalmente o editor de fanzines busca simplemente financiar a revista para que non

supoña unha carga para si, e non procura un rendemento económico (aí estaría unha das

claves que convertería o proxecto nunha revista “profesional”, mais non a única –insisto

en que a diferenciación é moi, moi complicada), mais non sería condición sine qua non.

Digamos que o faneditor busca antes a divulgación que tentar gañar diñeiro co proxecto,

pero tampouco deixaría de ser un fanzine necesariamente se gañase diñeiro con el. En

todo caso, a maior parte dos fanzines que eu coñezo custan algo, polo menos as versións

impresas.

Cales  serían  as  temáticas  que  abordaría  un  fanzine?  Existen  temáticas  que  só

abordan os fanzines?

Os fanzines, igual que as revistas, poden tratar todo tipo de temáticas. Talvez a diferenza

poida estar  na  posibilidade de que unan,  a  un tempo, dúas (ou  máis)  temáticas  que

aparentemente  non  gardan  relación  entre  si,  e  que  non  terían  sentido  nun  proxecto

comercial. Lembro agora un fanzine asturiano, Microphonie, que se dedicaba ao cómic e

á música electrónica, pola sinxela razón de que eran dous temas que interesaban ao seu

editor. Mais o habitual é que escollan unha única temática ou área e se cinxan a ela (por

exemplo, ciencia ficción, cómic, relatos, música –e todas as subcategorías de cada caso:

música hardcore, ou punk, ou garage..., relatos de terror, ou autobiográficos, ou de ficción

histórica..., etc.).  Normalmente os fanzines adoitaron acoller un tipo de temáticas máis

“underground”, ou diriamos, máis freaks, que unha revista convencional, mais creo que o

acceso a unha maior diversidade de medios a través de internet ten diluído moito esa

diferenciación: agora está claro que hai revistas comerciais que tratan os mesmos temas
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que os fanzines, ao igual que tamén hai fanzines que tocan temáticas tan  mainstream

como calquera publicación que se encontre no quiosco.

Os  circuitos  polos  que  se  move  o  fanzine  son  os  mesmos  que  as  demais

publicacións ou son outro tipo de circuito?

Esa é  outra  das grandes diferenzas,  pero  non por  unha cuestión  filosófica  senón de

medios:  así  como cuestións  técnicas,  de  deseño,  impresión,  etc.,  poden  facer  que  o

fanzine pareza unha revista convencional, os seus promotores raramente teñen forma de

facer chegar o produto ás canles convencionais a través de distribuidoras comerciais. Nos

últimos  anos,  porén,  téñense  aberto  canles  específicas  aproveitando  as  librarías

especializadas  en cómics,  rol,  etc.,  e  distribuidoras  comerciais  teñen aproveitado ese

nicho de mercado especializado para  mover  algúns fanzines.  Por  outra  parte,  algúns

intentos de distribución non comercial, caso de movementos alternativos relacionados coa

autoxestión,  os  centros  sociais  okupados,  etc.  teñen  logrado  mover  fanzines  de  tipo

social,  antisistema,  etc.  Mención  á  parte  merece  o  feito  de  que  hoxe  por  hoxe  a

distribución mediante internet (a través por exemplo de webs dedicadas á edición baixo

pedido ou de publicación dixital,  como http://issuu.com/)  está facendo cambiar  todo o

panorama.

Cinguíndonos ao espazo galego, cando diría que se comeza a traballar con fanzines

en Galicia? 

Non  teño  datos  específicos  sobre  a  historia  do  fanzine  galego,  xa  que  os  meus

coñecementos se cinxen principalmente aos anos en que coordinei a Expofanzines (1990-

2003), e sobre todo, aínda que non só, ao mundo da banda deseñada. Se falamos de

cómic, os primeiros intentos de facer BD galega foron, na maior parte dos casos, fanzines

(http://www.culturagalega.org/bd/ficha.php?xenero=Revista%20ou%20comic-

book&id=113&busca=A%20cova%20das%20choias)  

Pero xa digo que debería considerarse que as revistas que dalgunha forma se puideron

dicir ‘independentes’ foron “fanzines”, aínda que o termo non fose coñecido ou sequera

inventado. Eu creo que unha das frontes da investigación sería incorporar, polo menos

como prolegómeno, algunhas das revistas literarias e outras semellantes, como as das

vangardas artísticas (até que punto non son fanzines, se algunhas delas tiñan apenas un

cento de exemplares e só se distribuían entre os amigos dos autores?).
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As  temáticas que abordaban os fanzines en Galicia  coincidían cos do resto  do

estado?

Supoño que si, pero carezo de datos como para aseverar algo así. No tempo en que eu

estiven coa Expofanzines, non había diferenza notable con outras partes do Estado.

Diría que existen temáticas galegas que definirían os fanzines galegos diante dos

fanzines doutros lugares?

Remítome á contestación anterior.

Están/estaban politizados os fanzines galegos? 

Supoño que na mesma medida ou porcentaxe que os de calquera lugar. Non sei se hai

forma de medir iso de forma estatística. Si se poderían detectar, supoño, matices con

respecto a outras zonas (cuestións de defensa da lingua ou máis ou menos próximas ao

nacionalismo, por exemplo), pero non é algo que sexa específico dos fanzines senón da

sociedade en xeral.

Considera que se deu unha evolución dentro do fanzine (impresión, cor, formato,

temática, linguaxe, distribución, aceptación social) en Galicia desde que saíron os

primeiros fanzines ata o día de hoxe? Cales serían os trazos desa evolución?

Podo falar, de novo, dos fanzines en xeral. Está claro que houbo unha evolución, como a

houbo na sociedade. A chegada da fotocopiadora supuxo unha certa democratización do

medio (aínda que antes existían outras formas de reprodución alternativas á imprenta,

tales como a multicopista: é interesante o que se comenta no artigo citado da Wikipedia);

a  incorporación  do  ordenador  a  diversas  partes  do  proceso,  un  paso  de  xigante  (a

maquetación, que podía durar días, pasaba a facerse en cuestión de horas e de forma

moito  máis  efectiva);  a  impresión  dixital  e  finalmente  a difusión  por  internet  (primeiro

publicitariamente a través do email ou métodos similares, agora tamén directamente a

propia revista a través de sitios web) marcaron un cambio radical na difusión e mesmo na

concepción dos fanzines.

Cara onde evoluciona/evolucionou o fanzine?

A era dixital abriu unha infinitude de camiños. A dificultade de facer un número de copias

suficiente e de chegar ao posíbel  lector  por  falta  de medios é agora substituída pola

dificultade de destacar entre a inmensa oferta de publicacións amateur e profesionais que
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son  accesíbeis  a  través  de  internet.  En  realidade,  o  formato  deixou  de  ser  o  que

fisicamente quedaba marcado polos límites do papel (un certo número de páxinas, un

certo tamaño de páxina...)  para ser moito máis aberto: a existencia dos blogs podería

entenderse como un novo estadio da evolución do fanzine, ou, sendo máis purista, como

un substituto do fanzine. Eu non sería purista. Como está quedando claro no mundo do

libro, a edición dixital fai que nos liberemos de conceptos (formatos, fisicidades) que nos

despistan do importante, os contidos. O libro é máis a sucesión de palabras e imaxes que

contén que a cuestión física do papel e cartón de que está feito. O mesmo pasa, creo eu,

co fanzine.
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Entrevista a Anxo Rabuñal

Comisario da Exposición “O lado da sombra: sedicións gráficas e iniciativas ignoradas,

raras ou desacreditadas 1971-1989”.

-Por Que se lle deu o nome “d´O lado da sombra: Sedicións gráficas e iniciativas

ignoradas, raras ou desacreditadas”?

Sedición é unha palabra de orixe militar que significa a rebelión da tropa contra os oficiais.

Logo, con sedición quería facer referencia a ese carácter masivo e non culto nin erudito,

non académico no que se desenvolveu ese proxecto editorial, que foi a revolta gráfica dos

anos 70. E O Lado da Sombra, apelando a que, fronte ao lado do sol, o lugar máis visible,

aquelas faces máis visibles da cultura, fronte ao lado do sol, este era o lado da sombra.

As tentativas que fracasaron, as que non constan en ningún rexistro, dalgunha maneira as

que non se institucionalizaron nos anos 80.

-No teu  artigo  de  presentación  que  asinaches,  dis  que  esas  iniciativas  estaban

ligadas a procesos máis intensos que o rastro que deixaron, e entenderon a arte

como un proceso vital moito máis amplo. Explícame o sentido desta frase.

Unha  das  tentativas  desta  investigación,  porque  O  Lado  da  Sombra máis  que  unha

exposición,  foi  fundamentalmente  unha  investigación,  que  cando  a  comezamos  non

sabiamos moi ben a onde iamos dar. O caso é que nesta investigación, unha das cousas

que quixen examinar é se nun lugar periférico xeográfica e culturalmente como é Galicia,

retardatario, onde todo parece chegar tarde, pois quería saber se nun lugar periférico e

retardatario como Galiza se poderían seguir,  quería ver,  quería examinar se nun país

como este se poderían seguir os ecos dos movementos internacionais. Efectivamente, o

que se constata é que a creación galega desa época, xiraba o mesmo que a creación

xuvenil de Berlín, igual que a de Roma, xiraba arredor de movementos icónicos como era

o hippismo ou o Che Guevara, ou o punk ou o influxo das drogas, tan nefasto, que incidiu

en Galicia tanto como en calquera outro lugar máis céntrico e metropolitano. E o que

fixemos foi seguir eses ecos, esas resonancias internacionais nunha paisaxe pequena e

seguilos  no  campo da gráfica,  porque é  onde  máis  se  desenvolveu e  onde  máis  se

traballou. Desgrazadamente, dentro do campo literario son moi escasos os ecos desa

época. Pero graficamente, en Galiza si houbo un desenvolvemento pop. 
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-Que autor sería o referente literario nesa época, dese momento?

Novoneyra.

-Sobre o  underground dis:  “un movemento que  nace grazas a  un tecido social

especial,  que  usa  canles  non  comerciais  ou  alternativas  para  a  distribución  de

material cultural non convencional”. Cal é a visión que che quedou do underground

galego  dentro  do  período  tratado  na  exposición?  Cales  serían  os  trazos  máis

significativos dese underground galego que estaría conectado, moito, co español,

nese tempo?

Creo que o caso galego é igual que o español. Pero ás veces é duplicado, porque a

represión que podía significar o franquismo hai que engadir a represión social ao que era

a lingua e o que era a cultura galega. A cultura galega traballou entón en dúas frontes.

Superado o franquismo houbo unha transición cara a monarquía, pero esa transición non

se produciu ao mellor noutros campos, como por exemplo o do recoñecemento da lingua.

Entón, polo que estou a ver, botei 20 anos fóra, levo aquí dous anos vivindo, e agora

traballo  nunha  grande  empresa,  e  o  que  vexo  é  que,  esa  grande  estrutura  paralela,

resistencial, permanece moito quizais a un nivel xa máis organizado, a un nivel xa de

empresa tamén, pero vexo que aqueles exercicios de traballo en paralelo, creo que hoxe

en día con todo iso, se segue a tecer unha mesma rede, quizais con máis nós, con máis

forza, tampouco é que teña unha forza extraordinaria, pero o que quero dicir é que non é

moi diferente o panorama hoxe daquela época.

-Cal era o tecido social que sostiña o underground galego?

Creo que había dous tipos de perfil; o do estudante e o do emigrante. E logo na costa, os

mariñeiros. É dicir, a xente que sae para fóra. Creo que no caso de Galicia houbo unha

grande vantaxe neste sentido, que foi a emigración, porque a emigración o que permitiu

foi  que houbese un coñecemento de primeira man de moitas cousas. Por exemplo, a

maneira en como se coñecía na comarca de Muros nos anos 70 a escena de Nova

Iorque,  pois  era  algo  que  en  Madrid  non  se  tiña  tan  clara.  A  comarca  de  Muros

caracterízase pola emigración a New Jersey, están alí todos, de Carnota polo menos hai

60 rapaces vivindo alí. Isto é unha cousa que viña de atrás, é un exemplo simpático. Pero

o que quere demostrar precisamente, é que polos vínculos familiares que existen sobre o

fenómeno da emigración, sobre iso, emerxe a transmisión dunha cousa que é a cultura

popular. Entón a cultura popular, americana, inglesa, alemá ou francesa entrou en Galicia
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grazas tamén aos emigrantes e fillos de emigrantes e  xente que facía o camiño de arriba

para abaixo. Eran os que traían os discos, os miran as revistas os que viran maneiras de

vestir distintas. En definitiva, estas pequenas iconas do cotiá son as que lle chamamos

unha representación dun espírito que latexa dentro.

-Tamén comentabas que tanto o galeguismo como o antifranquismo, eran de seu,

movementos  underground  daquela  e  que  mesmo  chegaron  a  ocupar  o  espazo

social ideal para o que sería o underground mesmo. Descríbeme este solapamento

que  se  producía  entre  underground  e  movemento  político  antifranquista  e

galeguista.

Se o miramos desde o punto de vista das artes gráficas pois entón: cales son as revistas

que atopamos xusto antes do fanzine e mesmo das revistas de creación? O que había

antes eran as revistas políticas. E son as revistas políticas e a tradición underground é a

tradición gráfica do antifranquismo. É dicir, son as vietnamitas, as primeiras máquinas de

offset portátiles e os traballos feitos fóra de hora de comercio...son unha serie de prácticas

e postura que a revista de creación herda da revista política. E o que herda é tamén é ese

mesmo público, que é o público estudantil e concienciado, que as revistas de creación

nacen no momento que se chama de desencanto. O que hai é un traspaso de persoal,

que é que a xente que se interesa pola acción partidaria, o que busca é unha acción

política pero dentro do campo da creación. 

-Logo do franquismo e que se instauren unha serie de institucións democráticas, xa

nos 80, cal cres que sería o eixo de mobilización para o movemento underground? 

Nos  80  é  cando  se  produciu  o  reordenación  en  Galiza,  a  Xunta  entrou  tarde,

practicamente non houbo goberno autónomo ata despois do 23-F, era moi tardía. Pero era

un fenómeno que se estaba a producir en toda España, e que tiña que ser representada e

que foi representada pola cultura popular. Houbo un proceso polo que o underground se

converteu na Movida. Ese proceso levou dous apoios. Foi moi importante o apoio de dous

sectores, un o apoio institucional e outro o apoio da hostalería, que tamén estaba apoiada

institucionalmente.  A Movida  foi  un  fenómeno  moi  curioso  porque  foi  un  fenómeno

hostaleiro e institucional. Eras as institucións as que promovían os debates sobre tradición

e modernidade, sobre estas cousas. Ese momento foi  no que se tomaron importantes

decisións, como por exemplo no campo da plástica, foi cando se instituíu o expresionismo

como  estilo  nacional,  nacional  galego,  e  ao  instituílo  como  estilo  nacional  logo  da
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Exposición Atlántica, parece que non houbese antes outro tipo de pintores. N´O Lado da

Sombra  unha das  cousas  que  rescatamos foi  a  experiencia  do  FOGA (Fato  Onirista

Galego) que era un movemento de pintores que entroncaban cunha tradición surrealista,

que por razóns que non veñen ao caso, me interesaba moito, pola implicación literaria e

por  outras  cousas.  E tamén na exposición  se  apunta  o  traballo  de  Fernando  García

Varela, que ten un traballo pop moi interesante. Entón desde os anos 70 cara os 80, o que

se produciu foi unha institucionalización dos valores, que ían ficar no país. A nivel plástico

foron dun carácter, a nivel literario foron doutro, e ese momento de reordenación, de volta

á orde e de institucionalización da cultura, xa de marcha cara atrás, fíxose nuns anos

indefinidos, todo xa estaba máis ou menos decidido no ano 1986.

-Underground e contracultura é o mesmo?

Iso é coma todo, hai palabras que vas acumulando, amontoando por riba das cousas que

pasan, e iso nin sequera é que as poñas ordenadamente, é que van amontoadas. O que

podes facer  é  etimoloxía das palabras,  cal  é  a  orixe,  etc.   Entón underground é ese

carácter  subterráneo  que  se  insire  na  tradición  gótica  de  sinalarse  da  parte  escura,

maldita,  unha insistencia  nese  tipo  de valores  e  emblemas.  O de  contracultura  é  un

invento EE UU que son máis prácticos  e menos metafísicos que os europeos, entón o

concepto de contracultura é un concepto positivo, que pretendeu tomar as universidades,

desenvolverse nos ámbitos académicos e empresariais, e era un concepto solar, porque

con el nace o hipismo, todo iso, sol e flores. Un concepto que ten simbolicamente a nivel

de valores un contexto totalmente distinto. Os dous son palabras que se poden usar para

designar  unha  serie  de  cousas  que  formaron  parte  da  contestación  sen  ser  unha

contestación política se seren partidarias, é dicir, foron formas de cultura combativa pero

non no contexto habitual do combate.

-Noutra parte do texto dise que a contracultura e a postmodernidade chegaron case

ao mesmo tempo a Galiza. E a primeira, a contracultura, como serodia evolución do

realismo,  e  a  segunda,  postmodernidade,  como  unha  corrente  internacional  da

moda. 

A idea  é  que  en  Galiza  entraron  ao  mesmo  tempo  as  dúas  cousas.  Iso  en  toda  a

península houbo un condicionante moi forte, e é importante que sexa a Península, porque

nese caso Portugal non serviu como referente, porque tamén estaba sometido á mesma

condición que o resto da Península, a da ditadura. As ditaduras serviron con fenómenos
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autárquicos, realmente produciron unha perda de contacto con cousas que sucedían fóra.

E ese carácter  retardatario  que tiñan España e Portugal,  era máis grave no caso de

Galiza, pola estrutura social  e cultural.  Entón si  que hai  un desprazamento, cando en

Galiza e en xeral en España entra a contracultura, xa era un fenómeno practicamente

vencido nos EUA, que era onde se articulara. En España entra a contracultura por Sevilla

polos grupos daquela época, os Smash, Silvio, e entra alí sobre o 1968. En Galiza penso

que as primeiras notas que tomei son dos anos 70, que son Xaime Noguerol e Carlos

Oroza, no ano 70. Entón, nese momento era cando xa desaparecía, nos EUA, entón aquí

é cando nace. A primeira comuna galega é do ano 1972, as primeiras comunas alemás

son de finais dos anos cincuenta. Entran así de tarde, pero ao mesmo tempo, o punk

entra en Galiza neses mesmos anos tamén, é dicir nos mesmos anos nos que entra unha

corrente de moda anterior, ao mesmo tempo entra unha corrente de moda do momento.

-Reflexión sobre tradición pictórica galega.

O que se entende é que a pintura galega é fundamentalmente de carácter figurativo. E

dentro dese carácter figurativo nos anos sesenta, pois en parte por unhas nocións de tipo

ideolóxico, porque o factor ideolóxico fundamental era o franquismo e o antifranquismo,

esa era a compoñente ideolóxica fundamental, entón iso tamén facía que se levase iso a

unha práctica figurativa e realista, isto é un paradoxo no resto de Europa. Mentres que se

practicaba o realismo figurativo en Galicia e España,  na Europa que viña despois da

Guerra  as  formas  que  se  practicaban  eran  as  do  informalismo,  a  pintura  abstracta,

traballaban liñas distintas. Iso era pola distinta liña evolutiva dos dous territorios. España e

Portugal cun standar político neutro, entón os artistas alí  traballaban ese concepto. O

realismo desemboca por un lado, que aparece n´O Lado da Sombra, por un lado nas

manifestacións pop, introducindo unha compoñente lúdica e irónica na arte, e ese é o

tratamento de García Varela. Está tamén a recuperación surrealista, que en Galicia ten

certa tradición, Galicia non deu ningún escritor surrealista agás Eugenio Granell que fixo

todo o traballo fóra. Pero a tradición surrealista pictórica é moi forte.Tamén fora unha das

liñas nas que se refuxiaran moitos pintores durante o franquismo, o máis nomeado Lugrís,

claro. Entón iso é unha segunda liña. O que quero dicir é que ese realismo cara onde

desemboca nos anos 70 é precisamente no estilo que podemos conceptualizar como o

que foron os movementos da contracultura, o pop, surrealismo e as formas como as do

informalismo e cousas así.
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-Cando falas de publicacións autoeditadas, chámaslles revistas autoeditadas, onde

se verten maneiras de pensar e actuar para autoafirmarse de maneira persoal e en

grupo. Defínelas como instrumentos ideolóxicos e organizativos, ademais de teren

unha  vida  como espazo autónomo de  creación.  Pódese  dicir  que  a  revista  e  o

fanzine estiveron tamén solapados durante un tempo? 

E que aquí hai unha confusión forte que alguén terá que limpar algún día, porque xera

moitas confusións. Eu emprego intencionadamente a expresión revista autoeditada, para

min é a expresión máis acaída que atopei. Para min as outras expresións son moi malas.

Por exemplo, fanzine, cando nace a palabra é dun fanático do cine. Nacen como revistas,

como Fotogramas, son seiques-disques sobre o mundo do cine, son revistas de fans, é

unha denominación pouco acaída. É unha expresión nacida da ignorancia  e tamén traída

de fóra, unha expresión moi desafortunada. Precisamente o que quero destacar mediante

a expresión revistas autoeditadas, é precisamente o carácter voluntario que existe detrás

da  expresión.  Porque  estas  revistas  se  arman da  mesma maneira  que  é  co  traballo

persoal da xente, cuns medios de carácter domésticos, é dicir, fotocopias...cuns medios

low-fi total, baixa calidade, son os medios aos que pode chegar o común. Mediante un

traballo voluntario e unha tecnoloxía case doméstica, realizan un traballo que se distribúe

nuns círculos máis ou menos definidos, se poderían facer os mapas de distribución das

revistas, porque teñen que ver cos centros universitarios, con certas cousas. Poderían

facerse eses mapas para cada unha das revistas e constitúen e delimitan un espazo

propio. Ese espazo propio que logo é un espazo de debate con outras revistas e con

outros grupos, outras persoas.

-Nese caso, traballos como  O Home que Falaba Vegliota,  os de Antón Patiño ou

iniciativas como A Cova das Choias, onde se poden encadrar?

Son casos distintos. Eu teño a idea discutida, discutible, de que o cómic en Galicia non

entrou como no resto dos países, noutros lugares, onde se funda o cómic moderno que

son  os  EUA,  nace  directamente  asociado  aos  xornais  e  a  unha  cadea  produtiva

xornalística moi forte, con moitos xornais que saen todos os días cunha tira cómica e que

é unha lectura popular. Ese mundo xornalístico nunca existiu en Galiza, e en Galiza non

nace das revistas, de onde nace é dos sectores máis asisados, máis sabedores; dun

grupo de artistas plásticos. Onde nace o cómic en Galiza, se o puidésemos singularizar

sería no encontro de Pepe Barro, Reimundo Patiño e Xaquín Marín en Madrid. E ese

encontro,  aínda  que  hoxe  Pepe  Barro  sexa  un  deseñador  e  Xaquín  Marín  sexa  un
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humorista, naquel momento era un encontro de tres pintores. Naquel momento os tres

eran pintores,  Xaquín Marín segue pintado.  Pero naquel  momento  eran tres  pintores,

Pepe Barro ía alí a pintar. Entón encóntranse os tres pintores, e o que encontran é a

Raimundo Patiño, xa un pintor vello, sabía moitas cousas, e aí el lle propón a eses dous

mozos unha cousa que el non ten forzas para facer. Que é a na busca dunha arte popular,

que era o dilema no que estaban os artistas coñecidos como La Estampa Española (EE),

que  esta  EE  tivo  delegacións  ou  organizacións  territoriais,  houbo  unha  EE  gallega,

valenciana, e tiveron sorte dispar, e houbo  un intento de formar a Estampa Gallega. Esa

Estampa  Gallega  (EG)  o  que  buscaba  a  forma  de  que  a  arte  popular  entroncase,

enxertase directamente co pobo, que esa unha das teimas que tiñan os leninistas e toda a

xente que andaba nas ideas revolucionarias, tiñan ese concepto do metafísico do popular.

Entón buscando unha arte verdadeiramente popular, entón foi cando comezaron a aplicar

os afixes, os cartaces, todo este tipo de cousas e buscando esa arte popular, Reimundo

Patiño penso que esa arte tiña que ser o cómic. Entón cando Reimundo Patiño concibe O

Home que Falaba Vegliota, faino como unha serie de cartaces para colar. A idea non era

crear unha obra única senón múltiple, non era facer unha obra arrodeada dunha aura

artística, senón que chegase ás rúas e á xente. De feito os primeiros cómics de Pepe

Barro, nacen como afixes de parede que se colaban  nas feiras, nas árbores, funcionaban

como funcionan un cartaz. Cando nace o cómic en Galiza nace como unha elevación,

como un último concepto artístico. 

-Que ocorreu despois de 1989?

O das datas é tan arbitrario como todo o dese libro, pero o das datas aí, quería afirmar a

miña  arbitrariedade,  todo  o  libro  é  unha  arbitrariedade.  Quería  mostralo  tamén  na

selección das datas, nisto, quería demostrar que non me gustan os números redondos. O

segundo, as datas son falsas, porque o primeiro traballo que se recolle aí é do 1968,

entón penso que debera poñer do 1968 ao 1989. O que quería sinalar coas datas de

maneira simbólica e non precisa, é dicir que as datas están trabucadas. Dunha maneira

simbólica quería sinalar no ano 1971 as revoltas en Ferrol, a publicación d´A Cova das

Choias coincide coas revoltas en Ferrol. É un período indefinido, todo isto do que estamos

a falar son períodos indefinidos, que se estenden e acurtan dependendo do que esteas a

falar. Pero aceptando que pode haber aí un período indefinido que pode ser entre o ano

1971 e 1972, que en Galiza fixo un clikc, e que en Galiza se produciu en varios niveis ao

mesmo tempo. Coas revoltas obreiras, universitarias e coa aparición da Cova das Choias,
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que  significou  a  aparición  da  primeira  revista  de  cómic  en  Galiza.  E  tamén tivo  ese

funcionamento underground, porque foi  impresa no centro galego de Xenebra, creo, e

logo traída de maneira oculta para Galiza e distribuída clandestinamente. 

-Polo Grupo do Castro?

Polo que logo se chamaría o Grupo do Castro. Quero apuntar tamén o ano 1989, é cando

acaba  todo  o  proceso,  que  é  cando  chega  Fraga,  entón  aí  quedou  definitivamente

instaurada a orde. A Pax Galica, entón quería sinalar iso.

-Pax Galica ou Pax Fraguiana?

Pax Fraguiana. Tamén quero dicir, que chega isto ao ano 1989, non obstante, chegan

alongamentos de cousas que existiron antes. As cousas máis antigas que recollo son

alongamentos de cousas anteriores, teño que apuntar que entre 1982 e 1989 produciuse

o  fenómeno  da  Movida.  Todo  ese  fenómeno  da  Movida,  non  cabe  no  libro,  porque

entendo que a Movida está do lado do Sol. A Movida foi a espectacularización de todas

estas actitudes e procedementos. Entón a Movida aparecía na TV, revistas, xornais, etc. E

os seus protagonistas eran persoas que estaban de moda. É dicir, cousas que sucedían

nos anos 80 non as recollín neste libro porque non estaban do lado da sombra.

-Por que falas da postmodernidade, é unha corrente internacional da moda?

Existen modas filosóficas o mesmo que existen modas de calquera outra cuestión. Entón

a postmodernidade foi iso, unha moda filosófica que cando chegou caeu en paracaídas.

De súpeto, alguén soubo que existía esa palabra e para o outro día toda España era

postmoderna. E España converteuse nun emblema da postmodernidade e aparecía nas

revistas  do  estranxeiro.  Era  un  movemento  internacional  do  que  xa  se  viña  falando

noutros ambientes, en filosofía, arquitectura...pero só nos 80 se definiu o perfil do que era

postmoderno, que era unha maneira de vestir, de comportarse e mesmo de mirar. E esa

moda era unha moda internacional, como agora hip-hop.

-Dos  90  poderías  dicirme cales  foron  os  grandes  eixos  de  acción  por  parte  da

contracultura en Galiza?

Nos anos 90 non vivía aquí.
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Entrevista a Fausto Isorna

Debuxante de prestixio recoñecido tanto dentro e fóra de Galicia. Ten participado tanto

nas revistas Golfiño como en proxectos propios que lle teñen dado sona a el e o seu

traballo, consolidándoo como un dos referentes do cómic.

Que é un fanzine?

Nun  sentido  estricto  é  unha  revista  de  fan  (fanáticos).  Un  pouco  por  extensión

chamabámoslle fanzines (xa che digo que sen ningún tipo de deducción pois só che son

un afeccionado a todo isto) non sei se fanzine, no momento en que eu facía fanzines, nós

sempre lle chamabamos revistas. Eu facía revistas de cómics que naquel momento eran

revistas underground. Entón cando comezou aquela movida en Madrid, e comezaron a

saír aqueles fanzines, que si se chamaban fanzines, La pluma eléctrica e cousas así, de

aí se estendeu o nome. Recordo que nós faciamos revistas de cómics. Tiraríanse en

fotocopiadora,  en  multicopista  ou  en  off-set.  Era  o  que  faciamos  nós  e  sempre

pensabamos que faciamos revistas. O que si eran, pois eran publicacións underground

fóra dos circuitos comerciais, e de tiradas curas. Creo que non son máis que revistas non

profesionais feitas por afeccionados a determinado tema, e que empezan a foguearse con

ese tipo  de publicacións.  Non teñen capacidade para  sacar  publicacións estándar  ou

comerciais. Ou ben, porque a caste de mensaxe que comunican está fóra dos estándares

comerciais.  Outra  cousa  que  faciamos  naquela  época  era  o  que  se  chamaba cómix

marginal, underground. Entón, aínda que quixeramos facer aquilo de maneira comercial

era moi difícil.

A primeira revista.

A primeira  revista  que  saíu  dese  tipo  en  tirada  comercial  foi  El  Víbora,  pero  eran

deseñadores  que  se  estaban  a  profesionalizar.  Os  contidos  eran  normalmente

escabrosos, sexo, droga, rock´n´roll. Tamén se asociaba normalmente pola tradición que

viña de atrás, de finais do franquismo, onde a única publicación comercial que había era a

revista Star, que era o que nós leiamos naquel momento. Pero todas as revistas de cómix

eran praticamente todas underground, as que non eran comerciais: Nasti de plasti. O que

facía xente como Mariscal, como xente de Madrid como, Cesepe, El Hortelano…revistas

underground  que  se  movían  en  librerías  especializadas  e  que  normalmente  estaban
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suxeitas a secuestros, etc. Igual que aquí en Galicia, por que antecedentes de revistas

como a nosa, que había moitas, A cova das Choias, normalmente estaban secuestradas. 

Outra cousa é que nos distanciabamos desta cuestión de fanzines en que cando comecei,

as  primeira  cousas  que  faciamos  era  en  fotocopiadora,  porque  acababa  de  nacer  a

fotocopiadora. A fotocopiadora, que agora se ve como unha cousa normal, naquela foi

unha revolución total. Había que vivilo para entender o da fotocopiadora para a difusión

de material.  Logo viña  que había  que viña  do tema dos grupúsculos  políticos,  todas

aquelas máquinas de cliché de impresión manual, as vietnamitas e cousas así. Creo que

tiramos o Diplodocus unha vez ou dúas nesas máquinas. 

Pero nós axiña, cando comezamos con  Valium 10, que sempre pensabamos para nós

que  era  unha  revista,  e  era  unha  revista,  fixémola  en  off-set.  Nese  sentido  nos

distanciabamos do  resto  que  facía  fanzines  parecidos,  que  había  moitos.  Teño  unha

colección  grande.  Si  que  nos  distanciamos  desa  xente.  Imprimiamos  en  off-set,

compaxinabamos,  sacabamos  unha  revista  na  que  intentabamos  coidar  o  deseño,

impresión, mal pero o intentabamos.

Participaches na creación dalgún fanzine?

Si, fundei un que se chamaba  Diplodocus, con Manuel Quintero López. Despois houbo

moitos colaboradores pero eramos nós o que o faciamos, levabamos toda a produción. E

despois Valium 10. E despois houbo unha revista que era Das Capital. Nos anos oitenta.

Con Diplodocus comezamos a mediados dos 80, no 83 ou 84. De todas maneiras como

comisariei hai dous anos unha exposición sobre a historieta galega, hai un catálogo e aí

tes un catálogo cos nomes das revistas recollidas.

Foi no Auditorio de Galicia, de feito cando vamos a feiras con El Patito pedimos sempre

exemplares para ter e mostrar. 
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Entrevista a Alicia Castro, A Cova das Choias

Alicia  Castro  xunto  a  Carlos  Díaz  foron  dúas  das  persoas  que  máis  desenvolveron

iniciativas  editoriais  entre  a  emigración  galega  en  Suíza.  Foron  dúas  das   persoas

involucradas na edición entre outras, de A Cova das Choias. 

Como era a vida dos emigrados en Suíza?

Se adaptaban ao 100%, os emigrantes querían manter a cultura de ambos os dous países

(os  que  se  adaptaban).  Que  foi  o  noso  caso.  Adaptabamonos  moi  ben  alí,  tiñamos

estudos alí, todo, mais tamén gardas as túas raíces, e por iso che interesa a cultura, a

política, sobre todo naquel tempo estabamos en movementos antifranquistas, e por iso

gardas o contacto con isto. A nivel político, sociocultural, un pouco con todo.

Á parte de vós, esta xente que estaba na Cova das Choias, que fixeron para editar

isto? Como a trouxeron para Galicia?

A iniciativa veu de Carlos (Díaz), logo dunha visita que fixo no ano 1973, concretamente. A

través de amigos que tiña aquí, comezou a contactar con esta xente, Pepe Barro e todos

estes. Dixo que viña de Suiza, “estou na asociación cultural galega, ocúpome de asuntos

culturais, e estamos interesados en que rapaces novos fixeran algo con nós”.  A partires

de aí, comezou todo. E canda un pagou as súas cousas, porque isto custa cartos. 

En Suiza había que ter sempre depósito legal?

Si, sempre. A ver, podías editar en clandestino, pero podías ter problemas legais. Esas

eran as normas. Tiñas que pasar por depósito legal.

Cando se sacou a Cova das Choias pensouse que podería haber risco algún?

Non sei, non sei. O certo é que por exemplo, Terra e Tempo da UPG tamén se editou en

Suiza durante un tempo e logo se mandaba para aquí. 

Había máis iniciativas deste tipo.

En París estaba “Foz”, Luis González Blasco. El en París e Carlos en Xenebra, facían

cousas en conxunto. Os que levaban os temas no exterior naquel tempo, durante tempo

foi o responsable para o exterior da UPG. O que pasa é que despois houbo o que houbo.

Foi  un  dos  da  Carta  de  Brest.  Bretóns,  irlandeses…hai  dous  anos  fíxoselle  unha
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homenaxe a Foz, e viñeron os asinantes da carta de Brest, bretóns, Sinn Fein e a UPG,

estaban todos menos Carlos, que xa morrera. 

Había logo un grande transfondo político. 

É  que  para  todas  estas  cousas  había  que  darlle  unha  cara  cultural.  Se  traías  un

conferenciante…a pantalla era a nivel cultural, e logo detrás estaba o tema política. As

dúas sociedades galegas de Xenebra, que eran  A Nosa Galiza, que foi a que comezou, a

partir de aí, saiu a Irmandade Galega, porque a primeira estaba copada polo PCE. Había

moita  batalla  interna,  porque  non  eran  nacionalistas,  e  catro  rapaces  que  eran

nacionalistas, formaron Irmandade Galega, logo as cousas se foron difuminando, pero

daquela había dúas sociedades e unha copada pola UPG. 

Coñeciches algunha outra iniciativa semellante a esta?

A radio, Galiza Sempre,  no 85,  pero xa estabamos en democracia.  Tróuxose antes a

persoas con certo peso cultural. Veu xente a nivel cultural e político moi importante.

A nivel publicación non houbo máis?

A nivel político foron estas dúas, Cemiterio Privado, e Xistra, que se fixo coa utilización de

Manuel  María,  cousas como esta de Castelao.  Arquivo no Ins. Sarmiento.  O que son

publicacións a nivel político están no Sarmiento, o que son debuxos e orixinais, están en

Fene. O que quedou aquí, postais….
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Entrevista a Josecho De Dios

Aínda que breve, a entrevista a Josecho de Dios, vén sendo unha peza necesaria para

entender  o  que  foi  o  fanzine  Noxxxo  e  outras  iniciativas  semellantes  na  cidade  de

Ourense a finais dos noventa e comezos da década do 2000.  Traduciu do alemán e

doutras linguas artigos que logo foron publicados dentro dos fanzines ourensáns, o que

lles deu a oportunidade de intercambiar ideas e información con colectivos do estranxeiro

e do resto do Estado. 

Colaboraches, editaches ou creaches algún fanzine?

Non.

Non obstante fixeches algún traballo para fanzines, como traduccións do alemán ao

galego.

Si, fixen. Traballos si. Traduccións de fanzines. 

Fanzines completos?

Si, pero faría cinco ou así. Tampouco lembro, pasou moito tempo.

Que tipo de fanzines?

Eran políticos fundamentalmente. Sobre casas ocupas fundamentalmente.

De onde eran exactamente?

Un de Berlín, algún de Hamburgo…

Por que facías estas traduccións?

Porque eles tiñan o material que lles chegara e non sabían alemán, entón asumín eu a

tarefa.

Cal é a túa relación co alemán? Naciches en Alemaña?

Non, estudei alemán.

Lembras cal era a liña política que seguían eses fanzines?

Anarquistas  todos.  Todos  os  que  traducín  eran  anarquistas,  en  relación  coas  casas
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okupas, sistemas organizativos, de defensa…

Había algo similar aquí naquela época?

Aquí non. En Barcelona si. En Madrid menos.

En Ourense quen che pedira que os traducises?

A xente que estaba neses movementos.

A casa ocupa?

Si a xente que estaba nela.

Ademais disto fixeches algún traballo máis?

Eu na  casa  okupa realmente  fixen  exposicións,  actividades,  talleres  de  pintura,  daba

clases de latín e grego.

Seguiches fanzines que tiñan na casa okupa?

Si.

Cal era a liña que seguían?

Era variada.  Por  unha banda anarquistas,  por  outra independentistas…había diversos

grupos. Desde Nós UP, anarquistas, ecoloxistas…

Cal era o ambiente social e político en Ourense cando ti colaboraches con esas

traduccións?

PP, imaxínate, cousa complicada. Esa xeración si que se moveu, había grupos (musicais)

Cal foi o motivo polo que deixaras de colaborar con eles?

Porque se desfixeron. Cando a casa okupa caeu dividíronse. Os anarkos desapareceron

os independentistas, ecoloxistas, etc, seguiron organizándose, tiveron unha vida posterior,

que se A Esmorga, o Auriense, pero os anarkos desapareceron.

Cal era o grupo de maior peso dentro da casa okupa?

Non cho sei dicir. Eran grupos grandes, co que máis relación tiña era cun no que estaba

un que lle chamaban Bellotas, o grupo era Trapo Negro. Naceron a partir da Casa da
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Xuventude. 

Volve describirme o panorama de Ourense?

Gobernaba  Baltar,  na  Deputación.  Socialmente  era  un  ambiente  complicado  e

politicamente bastante ben, sobre todo por estes grupos de xente moi nova con ganas de

moverse e facer cousas. Nese sentido ben. 

Cal era a reacción que vías ti desde o resto da sociedade ourensá a respecto deste

movemento okupa?

Da Casa da Xuventude ben, porque era onde se reunían todos eles e onde tiñan as sedes

onde lle deixaban espazos. Nese sentido ben. Eles sentían que unha casa da xuventude

era unha institución, e por iso non se sentían ben. A partir de aí pensouse na okupa. Pero

bastante ben. 

Polo que me contou Bellotas, chegou unha persoa relacionada coas Xuventudes

Socialistas que chegaron á casa da xuventude…

Aí foi.

Sería o declive?

Si aí foi.

Despois chegou a casa okupa…

Aí foi o declive. Dentro do contexto da casa da xuventude as loitas internas que tiñan eles.

Dentro da casa da xuventude, eu non o controlaba moito, pero o que me falaban. A min

non  me gustaba.  Funcionaba  ben,  pero  persoalmente  non  me  gustaba.  Houbo  unha

época na que estaba moi ben e despois comezaron os recortes, como que non se podía

fumar e perseguir os “camellos”…comezaron a poñerse máis duros porque na casa okupa

houbo unha época que funcionaba moi ben e case todos se xuntaban alí, porque era un

espazo  que  estaba  ben.  E  logo,  como  di  Bellotas,  cando  houbo  segundo  parece,

manipulacións e cambiou moito a cousa.

Tes consciencia do que significou a okupa en Ourense?

Non moito.  Si  desa xeración había xente que o ten vivido, pero hoxe se preguntas a

alguén non lembran a casa okupa, eramos moi poucos tamén.  Date conta era unha
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okupa, pero non era unha vivenda, cada un ten os seus problemas. Aquí estás noutro

contexto a xente ía durmir ás súas casas, entón tiñan os seus problemas. Había xente

circulando que tiña alí acollida, xente de Barcelona, grupos e tal, nese sentido ben. Pero

se non se vive unha casa okupa, é complicado.  Non era unha casa, era un centro de

actividades.

Que ofrecía a Ourense a casa okupa e os fanzines que alí estaban?

Moito. Era unha cuestión minoritaria, para min unha alegría. Fixéronse movidas grandes

que tiveron repercusión en Ourense, como por exemplo co xardín, no que venceron. A

xente nova entusiasmouse coa vitoria sobre o xardín. Fixeramos fanzínes e cousas pero

eu non conservo nada. Moitas cousas non as conservo. Queimo todo. Entón nos xardíns

fixéranse cousas, como fanzines. 

Xardíns.

Estaban comezando coas cuestións urbanísticas. No xardín querían facer un aparcadoiro

subterráneo. Entón aí, houbo contacto cos ecoloxistas e con xente vinculada á casa da

xuventude.  Entón  comezamos a  movernos.  Levamos unha  loita  a  nivel  primario,  nos

barrios,  fóra  de  todo  contexto  político  e  de  partidos.  De  feito,  aqueles  partidos  que

puideran tela apoiado como BNG, etc, nun primeiro momento, pero logo houbo falta. Pero

logo houbo outra (protesta) na que houbo máis participación. Pero o BNG, con siglas, non

querían. Por tanto, foi á marxe da vida política oficial. Pero como houbo moita implicación

da  xente  do  barrio,  tivo  moita  sona  en  Ourense,  ao  final  non  puideron  facelo  (o

aparcadoiro). Non puideron facelo por varias cousas, non só por iso ( a mobilización). No

contexto, estaban as eleccións, era un desgaste para a xente que estaba no concello

(creo que era Cabezas). Pois si, a cousas funcionou, a xente era moi nova e fixemos

cousas  como  pancartas,  a  cidade  aparecía  pola  noite  toda  chea  de  carteis.  Tivo

repercusións. Logo entusiasmáronse moito, a partir diso pensaron que tiñan forza para

facer cousas.

Como artista como definirías o fanzine?

Non  sei,  como  unha  propaganda  da  realidade  social.  Directa  e  contundente.  Sobre

problemas cotiás que poden afectar á xente a partir de imaxes.

Que sería, máis visual, de impacto desde o deseño, ou literario?
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Hai moitas versións e a min interésame o visual cun proceso de texto. 

Se fixeses unha comparación entre o fanzine alemán que traducías cos editados

aquí, cal sería a conclusión que se tirarías?

Aquí facíanse cousas interesantes, no aspecto visual e no que se quería comunicar. Os

alemáns  tiña  bastante  texto  e  despois  e  en  deseño  estaban  moi  ben  organizados  e

editados, realmente chamaban a atención.  Hai un nivel de que eles tiñan máis material e

posibilidades para facer fanzines, e sobre outras cuestións o nivel era parecido.

Cal pensas que é a evolución do fanzine?

Non che sei. 

Internet o blog?

Si, en Italia fan todo así. A nivel de blogs e cousas así non estou posto, teño visto cousas

pero non o sigo moito.

Ti cres que aqueles movementos eran máis políticos?

Si.

Coñeciches outros movementos semellantes fóra de Ourense, en Galicia?

Coruña, era onde estaba, despois en Santiago. Na Coruña si que teñen tradición. Nos

anos 80, no 82, todo o contacto que tiña era con Coruña. Logo fóra, os cataláns pero se

non Coruña. 

Coa xente da casa okupa, tiveches contacto con outras okupas?

Non, non sei como lles chegaran estes fanzines. Eles si que tiñan pero non sei de onde

lles chegaban. O crío de Torga, máis nacionalista independentista. Os que sobreviviron

mellor foron os independentistas, eran un grupo máis organizado, os anarkos tiñan máis

dificultades a nivel organizativo

A día de hoxe como ves o panorama?

En Ourense está baleiro de anarkos, de ecoloxistas si seguiron, independentistas, eses

seguiron…pero anarkos nada. 
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Cres que se podería seguir sacando fanzines actualmente?

É complicado,  si  que  se  podería,  pero  realmente  é  agora  pasar  á  rede.  A nivel  de

propaganda vai todo por redes sociais. Nada agora á man, iso é complicado. 

308



Entrevista a Xavier Patiño, Belvís Tudei

Cando nace este fanzine?

No 2002 ou 2003, cando o desaloxo da Casa Encantada na rúa Castrón D´Ouro. De alí

fomos a  curtiduría  de  Belvís,  que agora  está  restaurada.  Agora  está  restaurada pero

daquela non. Entón acampamos naquel lugar durante dous ou tres meses reivindicando

unha nova ocupación nese espazo. De alí debeu saír o de facer este fanzine. 

Só houbo un número?

Penso que si,  porque eu non lembraba nin este número. 

Vexo moita reivindicación que se lles pide aos políticos locais, que pediades?

Queriamos seguir como estabamos. Non puido ser porque a finca sobre a que estaba a

Casa Encantada había unha Unidade de Actuación U14 se non lembro mal, que é o que

agora está alí. Nós reclamabamos ese espazo  e seguimos reclamando agora espazos

libres e autoxestionados, para poder facer traballo político, social ou cultural. 

Fixestes algunha outra publicación con anterioridade?

Penso que ata ese momento non sei se se fixeran outras, penso que si, pero antes desa

ocupación, porque desta última esta publicación é a única que eu saiba.

Isto foi durante a okupación das Curtidurías en Belvís.

Si, por iso o de Belvís Tudei. Logo montamos o da Casa Encantada 2, que foi de aluguer

e pasou á rúa de Betanzos.

Quen estaba ao cargo de maquetación, redacción, etc?

Non lembro moi ben, porque ademais, as persoas que estaban involucradas eran moitas

e non che sabería dicir nin nomes. No que sería a parte satírica e de humor, iso fíxeno eu

nalgúns deseños, tanto iso ou como o de “Peixe Chuta. Coñece con nós a fauna do

Cancelón”. O Cancelón é o regato que pasa por Belvís e aquel lugar estaba cheo de

chutas (xiringas con agullas hipodérmicas usadas polos adictos á heroína). Inventamos

unha especia mutante.  Na contra-capa o que vés son aportazóns que fixera eu. Son

falsas publicacións.
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En que colectivo estabas ti involucrado?

Daquela eu estaba na Radio Kalimera. Sobre máis publicacións había intención de facer

un voceiro que fose onde os colectivos puxesen as súas cousas, este foi o resultado e

este foi o único número. Logo fomos á rúa de Betanzos e entramos noutras dinámicas e

fomos abandonado este proxecto de voceiro. 

Sentistes dalgunha maneira que desde as instancias locais se tomaran medidas

contra os colectivos e o fanzine?

A  represión  nesta  cidade  sempre  funcionou  dunha  maneira  que  non  buscaba  a

confrontación directa, senón que miraban de impedirche facer cousas, non apoiar e non

favorecer cousas, non deixar facer nada á marxe. O fanzine non tivo máis repercusión

que á xente lle gustou moito. Non sei se trascendeu a dar un paso máis xeralista ou

quedou no underground. Serviu para que a xente o pasara ben. 

O prezo era para cubrir gastos?

Iso foi cousa da asembrlea: hai que vendelo? A canto? A un euro? Moi caro, pois a medio

euro. Supoño que habería diversas opinións e ao final impúxose esta. 
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Entrevista  a  José  Ángel  Abril  Fernández,  autor  del  TFM   Fanzines  y  otras

publicaciones alternativas o marginales en Extremadura (1976-1996).  Catálogo y

aproximación a  su lugar  en el  contexto  sociopolítico  y  cultural  (Universidad de

Extremadura, 2011)

-La  primera  pregunta  es  simple  de  formular  pero  me  temo  que  complicada  de

responder;  ¿por  qué  en  el  ámbito  anglosajón  se  ha  trabajado  más  todo  lo

relacionado con fanzines que en el ámbito español, hasta el momento?

Creo que una primera razón tiene que ver con la tradición y con la propia historia del

fanzine ya que, en cualquiera de sus variantes, el punto de origen hay que buscarlo en el

ámbito  anglosajón.  Esto  sucede  con  el  fanzine  más  primigenio,  o  al  menos  el  que

habitualmente se considera como el  punto de arranque, la revista de aficionados a la

ciencia ficción y,  casi a continuación, las publicaciones de aficionados al cómic o a la

música. Todos ellos nacen primero en Estados Unidos. También el fanzine punk y todas

sus variantes posteriores como el anarcopunk, un segundo momento de inflexión en la

historia del fanzine, es originalmente británico. Pero también ocurre con el fanzine “indie”

de los noventa, británico en su nacimiento o el fanzine feminista de las Riots Grrrls en la

misma  década,  que  también  ha  generado  mucha  literatura  y  que  es  originariamente

norteamericano. Y sucede con otras muchas variantes, como el fanzine más crítico con el

consumismo y el perzine de los noventa, o el fanzine dedicado al cine de culto, todos ellos

nacidos en Estados Unidos.

Y creo que esa tradición se refleja inevitablemente en el ámbito académico por el número

de  artículos  académicos  o  por  los  monográficos  dedicados  al  fanzine  en  editoriales

ligadas a universidades. Otro síntoma del interés que despierta puedes verlo en el número

de  bibliotecas  o  archivos,  tanto  académicas  como  generalistas,  que  atesoran  muy

variopintas colecciones de fanzines en sus fondos.

Otra  posible  razón también podría  ser  de  otra  índole  y  tendría  más que ver  con las

deficiencias  o  la  estructura  de  la  propia  universidad  española.  Añadiría  además  la

importancia de los Estados Culturales o la Comunicación Alternativa en universidades

británicas y norteamericanas y la accesibilidad de las fuentes bibliográficas. Yo, en mi

caso particular,  te  podría  decir  que el  interés por  mi  TFM en la universidad donde lo

defendí fue bastante limitado y eso también tiene sus consecuencias en el resultado final,

que se queda en una introducción o en un intento por hacer algo mucho más completo y
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riguroso.

-La pregunta anterior me lleva formularte esta otra: ¿cuántos trabajos como el tuyo

habías encontrado antes como apoyo para tu investigación que no fuesen foráneos

o traducciones? ¿Consideras el fondo de trabajos como este limitado?

Han sido muy pocos, lo cual dificulta la investigación ya que hay muy poca base teórica o

referencias útiles desde las que partir. La universidad española ha tenido poco interés en

el  fenómeno  del  fanzine  como  tampoco  lo  ha  tenido  por  la  llamada  comunicación

alternativa, que tuvo su momento de mayor presencia académica en la transición. Hay

algunas excepciones. Sé que existe una tesis sobre el fanzine español en la década de

los noventa pero no he podido localizarlo. Hay un trabajo de Aymerich (1990) quien ha

estudiado los fanzines catalanes en un trabajo muy breve y difícil de encontrar. Foucé,

desde la musicología, ha incluido los fanzines dentro de sus trabajos sobre la movida

madrileña. Otros como Puig (2002) o Feixa (2006) también lo han hecho en sus estudios

sobre  el  fandom  musical  y  culturas  juveniles,  respectivamente.  O  Rodríguez

(1989.2002.2006)  en  su  caso  desde  la  linguistica.  Meso  Ayerdi  (2008)  tiene  algunos

artículos sobre el  zine y el  ezine en el  Pais Vasco.  También la revista  Desdacuerdos

(2005), editado entre otros por la Universidad Internacional de Andalucía, ha dedicado

parcialmente algún número al  fanzine y la prensa underground. Otras modalidades de

prensa alternativa han tenido más suerte. Por ejemplo, el cómic underground y marginal

español, ha sido moderadamente estudiado.

Han sido los propios editores, o quienes han participado en el movimiento o simplemente

los aficionados o coleccionistas, los más interesados en estudiarlo, analizarlo o, al menos,

catalogarlo y dejar constancia de su existencia, ofreciendo una crónica parcial del fanzine

en  España  que  se  encuentra  diseminada  en  fanzines,  revistas,  antologías,  libros  o

catálogos de exposiciones. Escritos desde la militancia, estos trabajos, sin obviar que se

pueda cuestionar su valor científico o su rigurosidad, fueron fundamentales cuando hice

mi trabajo o al menos sirvieron como un punto de partida aunque después localizar las

publicaciones que citaban fuese más difícil. Últimamente hay cierto interés en volver al

fanzine desde un ámbito más institucionalizado lo cual ha provocado cierto malestar en

los fanzineditores más partidarios de que sigan al margen. Yo creo que es una buena

señal  que haya  más instituciones y  bibliotecas que se   preocupen por  catalogar  sus

fondos de este tipo de publicaciones o que se editen algunas antologías como es el caso

de las muy recientes Stamp, fanzines completos (Walden. 2014) o se “cuelen” en algunas
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publicaciones como  Pequeño circo. Historia Oral del indie en España (Editorial Contra.

2015) con abundantes referencias al fanzine.

-En tu trabajo apuntas en las páginas 8 y 9 lo siguiente, que los fanzines y por

extensión,  más  tarde  los  zines  y  demás  derivados,  suelen  tener  una  “escasa

credibilidad” además de “la subjetividad de la que hacen gala y la escasa calidad de

sus contenidos”. ¿Cómo justificarías hoy estos puntos de tu TFM? ¿Te ratificarías

en ellos?

No es una opinión mía, pero estoy en parte de acuerdo. Yo si creo que son documentos

culturales de primer orden que han sido erróneamente ignorados por la sociología, la

historiografía y hasta cierto punto despreciados por los bibliotecarios. También elaboré

una pequeña colección de fanzines en la biblioteca pública de mi ciudad y sé que desde el

punto de vista de los bibliotecarios y archivistas existen muchas reticencias a la hora de

catalogar fanzines, y no sólo por la dificultad técnica, sino por el  simple hecho de no

querer  darles  valor  como  documentos  susceptibles  de  ser  catalogados  y  por  tanto

susceptibles de estar en una biblioteca o en un archivo. Respecto a su credibilidad o

escasa calidad, hay que tener en cuenta que estamos hablando de publicaciones que por

su naturaleza rechazan cualquier tipo de convenciones, como pueden ser la objetividad,

las reglas gramaticales, los derechos de autor, etc. Por eso puedo entender las reticencias

y es obvio que no es la calidad de sus contenidos, al menos la calidad en un sentido

convencional y comúnmente aceptada, la cualidad más destacable de los fanzines. No es

equivocado considerar el sesgo que puedan introducir.  Muchas de estas publicaciones

tenían  y  tienen  un  carácter  efímero  y  la  mayoría  no  nacieron  para  perdurar  o  para

trascender.  Pero  tratándolos  en  su  justa  medida,  es  incuestionable  que  los  fanzines

aportan una interpretación del mundo bastante rica gracias a que nos ofrecen opiniones

muy variopintas, algunas disidentes y polémicas, otras críticas y algunas sobre cuestiones

totalmente olvidadas. Yo creo que dan una visión incluso más viva, más del día a día, con

interpretaciones y con puntos de vista que de otra forma no podrían encontrarse en los

libros de historia y desde luego no en la prensa convencional. Creo que este trabajo de

recuperación y de reivindicación que se está haciendo va a ser muy útil para alumbrar

paginas  que  han  sido  poco  transitadas  en  nuestra  historia  reciente  o  válidas  para

cuestionar ideas preconcebidas e, incluso, ofrecer algunas pistas de lo que ha sucedió en

el pasado y como esto se relaciona directamente con el presente.
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El  contexto  sociopolítico,  temporal  y  cultural  en  el  cuál  has  enmarcado  tu

investigación ha sido la Extremadura de las dos primeras décadas de democracia

en España. Si tuvieras que dividir por épocas de mayor a menor productividad de

fanzines, ¿cuáles serían los años de mayor producción y los de menor? ¿Qué o

cuáles son los elementos que ayudarían a implementar la producción de fanzines y

los que desmotivarían dicha producción?

En el caso de Extremadura, por cuestiones económicas, culturales, sociales y políticas, la

existencia de una edición de fanzines, o más ampliamente edición marginal o alternativa,

que fue como al final titulé mi trabajo en la Universidad de Extremadura, y su evolución a

lo largo de estas décadas que he estudiado, los setenta, los ochenta y los noventa, es

bastante particular en relación a lo  que ha sucedido en el  resto del  Estado,  pero sin

olvidar que existen algunos momentos de coincidencia, tanto en el esplendor como en el

declive del fenómeno. 

No  hay  rastros  de  una  edición  de  fanzines  ligados  al  fandom  de  ciencia  ficción  en

Extremadura, o al menos yo no lo he encontrado. Durante la contracultura española de

mediados  de  los  setenta,  el  primer  gran  momento  de  edición  marginal  en  España,

tampoco hay muestras reseñables en Extremadura. Era un fenómeno urbano y se limitaba

casi  exclusivamente a ciudades como Madrid  y,  sobretodo,  Barcelona. Además no se

daban las condiciones económicas, políticas y culturales necesarias para su existencia.

Algunas razones: la omnipresencia de la dictadura en la región o la ausencia de una

movilización social y política. Una razón más: Extremadura no tendrá universidad propia

hasta 1973. Sin embargo, sí se verán los primeros intentos por lanzar un tipo de prensa

alternativa en un sentido más amplio, ligada a los movimientos políticos y sociales que

empezaban a reorganizarse durante la transición, comunistas, anarquistas, ecologistas y

algunos partidos de extrema izquierda de vida un tanto efímera. También en estos años

se observan los  primeros intentos,  bastante frustrantes según su  promotores,  de una

edición independiente más amateur y no sostenida  por organismos públicos o por las

cabeceras tradicionales.

Durante  los  ochenta  (segundo  momento  álgido  de  edición  de  fanzines),  en  cambio,

Extremadura si se sumará a la corriente editorial que había nacido en Madrid y que se

extendió al resto del Estado durante la popularización del fenómeno a mediados de la

década. Cáceres será la población extremeña donde, al menos por el número de fanzines

y por la existencia de cierta escena artística y cultural de una ciudad que empezaba a ser

universitaria, la que mejor lo refleje. Incluso se habla de “movida cacereña” para referirse
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a este fenómeno sociocultural  que asumía muchos de los rasgos definitorios de este

proceso  de  cambio  que  vivía  el  pais.  También  aparecieron  los  primeros  fanzines,

exposiciones  y  revistas  dedicados  al  cómic,  se  hizo  contrainformación,  y  aparecieron

boletines  de  barrios  ligados  a  movimientos  vecinales  con  muy  variopinto  contenido

ideológico.  En Mérida apareció  el  colectivo  Alcandoria  con Antonio  Gómez una figura

fundamental de la poesía visual y el mail art, muy ligados a la edición alternativa y al

fanzine.

Por último, en la década de los noventa (el tercer puntó álgido de la edición de fanzines y

también el  comienzo de su declive, por agotamiento entre otras causas) Extremadura

asistirá  a  un  proceso  progresivo,  que  había  empezado  años  antes,  de  la

institucionalización de la  cultura. Este proceso incuirá los fanzines y cualquier  tipo de

manifestación juvenil. Por ejemplo, a `principios de la década el Ayuntamiento de Badajoz

organizó  dos  concursos  de  fanzines.  Como  en  Extremadura  no  existió  una  escena

musical  independiente  potente,  este  tipo  de  fanzine,  el  “indie”,  no  tendrá  demasiada

relevancia  como  sucedió  en  otras  partes  del  Estado.  En  este  contexto,  algunas

subculturas, como el “hip hop” o el “graffitti” ,se mantendrán, en un principio, aisladas de

esta  apropiación  institucional  y  editarán  sus  publicaciones,  algunas  muy  interesante.

Subsistirán algunos fanzines de cómic y es muy interesante la producción de fanzines

libertarios de esta época, en torno a colectivos anarquistas y libertarios.

-Ahora toca la pregunta difícil: ¿qué es un fanzine?

Creo que se siguen generando algunas expectativas y muchas dudas a la hora de definir

que es exactamente un fanzine. Ni los estudios académicos ni los propios editores se

atreven a dar una definición precisa y se excusan en que la propia naturaleza del artefacto

impide una definición que contente a todos. Una palabra que repiten en muchos de estos

intentos es el de libertad, libertad de expresión y libertad de creación, que se traduce en la

multitud de formas y en la variedad de contenidos. Después de repasar la bibliografía

puedo  decirte  que  la  idea  de  fanzine  estará  condicionado  por  el  contexto  geográfico

donde nos situemos, por la disciplina académica que lo estudie, por el momento histórico

que nos interese o que queramos ser más o menos fieles a una idea preconcebida del

fanzine. 

A pesar de esto, sí  creo que el fanzine tiene algunas características comunes que, al

menos a mí, me han servido para tener una idea lo más acertada posible y saber a que

me estaba refiriendo cuando elegí el fanzine como objeto de estudio. En primer lugar el
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fanzine es amateur, en su origen y por definición. Aunque este componente de aficionado

o fanático se ha ido diluyendo a lo largo de su evolución, el no implicar la necesidad de

ser un profesional para editar un fanzine es algo consustancial a estas publicaciones. En

segundo lugar, y en relación con este carácter amateur, creo que el fanzine ha sido y

sigue siendo el mejor ejemplo de producción editorial autogestionada según la ética del

Hazlo tú mismo. Una tercera característica del fanzine tiene que ver con las razones y los

propósitos para hacer un fanzine. Y no es el  beneficio ecónomico la principal  y única

como  podría  suceder  en  otras  publicaciones.  Puedes  buscar  muchas  otras  razones,

desde la simple necesidad de hacerlo. Una cuarta, y también relacionado con la anterior,

es el carácter personal del fanzine. Al no existir este componente ecónomico del simple

beneficio, el fanzine sólo responde a los deseos de sus promotores y esto se traduce en

el contenido o el aspecto formal. Por último, creo que el fanzine no se limita al texto sino

que va más allá, y estos es bastante trascendente, en su intento de crear una comunidad

en torno al fanzine, su socialización. Luego existen otras circunstancias que tienen que

ver  con  aprovechar  los  medios  tecnológicos  más  asequibles  en  cada  momento  o

manejarse en formas de distribución marginales.

-Atton (2002) a quién mencionas junto con otros y otras autoras, te sirve para hacer

la división, incluso apoyándonos en una línea cronológica, entre “fanzine” y “zine”.

¿Cuál es la diferencia y por tanto las particularidades de estos dos elementos y

cuándo comenzaría la división entre ambos?

Creo que es útil para ampliar el campo de estudio y no limitarse a ciertas modalidades de

publicaciones ligadas al fandom. Y en su origen, en la década de los ochenta, cuando se

empezó a utilizar el término zine, lo que se hacía era poner en evidencia que existían

rasgos  comunes  entre  los  editores  de  ciertas  subculturas,  no  sólo  el  fandom,  que

aparentemente no tenían relación evidente pero que se podían agrupar en un término

más general como zine y menos particular o asociado al fandom como era fanzine. Y aún

así  se  podían  mantener  rasgos  comunes  que  justificaran  esa  generalidad  del  zine:

amateurismo,  autoedición,  hazlo  tú  mismo,  marginalidad,  etc.  En  pocas  palabras,  se

unieron, por un lado, las raíces del fandom, el fanzine punk y los supervivientes de la

contracultura de los sesenta y, por otro, otras muchas otras subculturas o manifestaciones

artísticas y creativas enfrentadas con la oficialidad o al margen.

A lo que se refiere Atton es que con la evolución del artefacto o del fenómeno,  y como

consecuencia de la influencia de otras manifestaciones como el arte postal,  la prensa
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underground o, más tarde y sobretodo, el punk, al hablar de fanzine ya no nos referimos

tan sólo a las revistas de aficionados a la ciencia ficción (después el folk, el rock y el

cómic).  Para  éste  y  otros  autores  es  preferible  que el  fanzine  sea ahora  una simple

subcategoría dentro de una categoría más amplia, el zine, que este autor entiende, no

sólo como un texto, sino como un lugar de producción de cultura marginal y donde tienen

cabida otro tipo de publicaciones y no sólo las publicaciones de aficionados. 

-¿Esta  diferenciación  es  solo  propia  del  mundo  anglosajón  o  es  extensible  a

nuestro contexto sociocultural?

Es más difícil de observar un uso diferente y consciente de los términos zine y fanzine, y

lo que ambos significan según la respuesta anterior, en el contexto español. Creo que se

sigue utilizando el  término fanzine independientemente de la subcultura a la que esté

asociado y que la la idea más aceptada es la que los asocia con las publicaciones de los

ochenta  o los  noventa.  El  fanzine  español  de  ciencia  ficción,  es  decir,  el  que habría

quedado como una subcategoría dentro del zine, tiene una historia mucho más tardía y

pequeña, incluso casi minoritaria y secreta, sólo para iniciados.

-Mencionas a Wright (2001) a la hora de apuntar a la prensa underground como

elemento base sobre el que nace el fanzine más contemporáneo (o zine). ¿Pero que

rasgos unen y separan a la prensa underground del fanzine o zine?

Para algunos autores el  fanzine no encajaría en la categoría  de prensa underground,

entendida esta última como el fenómeno relacionado con la contracultura de los años 60 y

que trataba de diseminar valores alternativos de sociedad. En España, el fenómeno de

prensa  underground  (o  marginal,  que  también  recibe  este  nombre)  es  más  tardía,

mediados de la década de los 70, posee algunos rasgos heredados de la contracultura

norteamericana y francesa, aportando características originales, por razones obvias.

Hay algunas diferencias si lo consideramos en este momento concreto y en su versión

española. En el caso de la prensa underground existía toda una estructura de articulistas,

dibujantes, fotógrafos, se editaban con más medios, tenían una distribución mucho más

regular, algunas tuvieron tiradas bastantes considerables o se agruparon en asociaciones

para compartir gastos, información o anunciantes. Los fanzines que se editaban al mismo

tiempo, por otra lado, nunca perdieron el carácter amateur que tenían sus predecesores y

los medios o su distribución eran mucho más limitados. Aún así ambas modalidades, tanto

la prensa como el fanzine, mantuvieron rasgos comunes como fueron, compartir a los
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autores que se movían con libertad en ambos medios, su radicalismo, la irreverencia en el

contenido, la defensa de valores alternativos, la importancia de la música y las drogas o la

creación  de  redes internacionales.  Y,  por  supuesto,  también compartieron el  lenguaje

gráfico que heredaría después el punk y que es muy reconocible. Experimentaron con la

tipografía, usaron con profusión el collage, le dieron un aspecto caótico al  diseño y la

maquetación o utilizaron nombres falsos a la hora de firmar su trabajo.

-Según tu percepción a partir de los estudios que has realizado, ¿se podría realizar

la siguiente analogía: prensa underground = fanzine = prensa alternativa?

Creo que una vez que desparece la  prensa underground en el  sentido  estrictamente

histórico, el fanzine va a ser una de las creaciones editoriales o forma de comunicación

que  va  a  quedar  definitivamente  asociado  con  el  underground,  entendido  éste  como

aquello  que  sucede  al  margen  de  los  canales  habituales  y  directamente  opuesto  al

mainstream.  Incluso  hoy  tiene  este  sentido.  Pero  creo  que  la  analogía  entre  prensa

underground y prensa alternativa es más difícil de establecer, creo que se trata de dos

ideas distintas. 

-En la página 29 de tu TFM, al buscar un marco teórico dentro del que contextualizar

tu estudio sobre el fanzine/zine, lo haces en el de la denominada “comunicación

alternativa”. ¿Cuál fue el motivo para realizar esta contextualización? ¿No veías el

término “comunicación alternativa” como una herramienta poco sólida para trabajar

con  ella?  Me  refiero  a  que  el  término  alternativo  se  presta  a  muchas

interpretaciones, tal y como señala Atton (2002) “cualquier publicación  puede ser

alternativa a otra”.

Elegí  este marco porque el  zine comparte muchas características de otras formas de

comunicación que son objeto de estudio de la denominada comunicación alternativa que

se emparenta con dos paradigmas: los Estudios Culturales y la Economía Política de la

Comunicación. Estas características son, entre otras, el hecho de tratarse de medios de

pequeña escala donde es posible practicar el amateurismo frente al profesionalismo de

los medios más convencionales y donde existe una oposición a la corriente oficial, tanto

por su contenido como por sus condiciones de producción. Normalmente son creaciones

de aquellos que no suelen tener presencia en la prensa convencional. Pero no todos los

estudiosos  asociados a esta disciplina académica han reconocido el valor del fanzine

como medio alternativo debido a que no siempre es fácil reconocer en todos ellos una

318



naturaleza radical o una voluntad de cambo social que son las cualidades que debe tener

todo medio alternativo. Por ello el fanzine no siempre encaja o se escapa a las categorías

más  tradicionales  dentro  de  la  terminología  que  utilizan,  muchas  veces  confusa  y

redundante.  Por  ejemplo,  es  más  sencillo  distinguir  o  definir  que  son  los  medios

ciudadanos de Clemencia Rodríguez, a que nos referimos cuando hablamos de medios

contrainformativos como los denomina Pío Baldelli,, o a que tipo de publicaciones nos

referimos cuando hablamos de prensa underground. Pero no es tan sencillo definir que es

un  fanzine  o  considerarlo  una  categoría  o  un  tipo  más  dentro  de  la  comunicación

alternativa.

Pero como tú dices el término alternativo se presta a muchas interpretaciones. Algunos

autores incluso esta idea de oposición entre lo alternativo y lo oficial. Prefieren hablar de

una relación dialéctica entre ambos. 

-En la misma página apuntas que el fanzine/zine carece de la “naturaleza radical”

que se podría  atribuír  a  la  prensa alternativa.  ¿Por  qué concluyes esto y cómo

definirías la comunicación alternativa?

A lo que me refiero es que no todos los fanzines poseen el carácter radical que se le

atribuye a los medios de comunicación alternativa o por el cambio social y es la razón

para que algunas modalidades del fanzine (otras en cambio sí) no se entiendan como

medios  alternativos.  Esta  disciplina,  que  se  basa  en  una  relación  de  oposición  y

enfrentamiento con lo dominante (de ahí su naturaleza radical), no sólo estudia y teoriza

sino que plantea estrategias de construcción de espacios de comunicación para aquellos,

que  por  distintas  razones,  no  se  consideran  interlocutores  válidos  para  la  esfera

dominante. Tiene un componente práctico porque de lo que se trata es de incentivar las

luchas de resistencia frente a las desigualdades del sistema. El fin último de estos medios

es la transformación social.

-¿No consideras que, por ejemplo, en los `90 no hubo un nacimiento de fanzines

con claras influencias antisistema (okupas, música fuera del mainstream, etc)?

Sin duda, e incluso los hubo antes, sobretodo en la década de los 70. Pero fue más

intensa en la década de los noventa, que ha sido la más importante en la edición de

fanzines en España, por el número de publicaciones y por suceder al mismo tiempo que

en otros países. Junto a la modalidad musical que fue la más explotada, no sólo el indie o

la  música  de  baile,  sino  otras  formas  musicales  más  minoritarias,  surgieron  también
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fanzines de cómic alternativo o underground que además han tenido una vida larguísima

como TMEO o Paté de Marrano, que luego sería Cretino. Y además, y es a los que tú te

refieres en la pregunta, un tipo de publicación con un componente político muy acusado

en torno a colectivos,  ateneos,  okupas o algunas facultades universitarias, un tipo de

fanzine que se había abandonado abiertamente en la década anterior por versiones más

lúdicas  o  menos  comprometidas.  Hubo  cientos  de  fanzines  con  una  estética  muy

reconocible,  boletines  más  modestos  o  revistas  que  podemos  llamar  libertarios,

anarquistas o de contrainformación. 

-Tomando  la  definición  de  Downing  (2010)  sobre  nanomedios,  ¿incluiríamos  al

fanzine dentro de esta denominación? ¿Por qué?

Por “nanomedios” Downing se refiere a medios de pequeña escala que primero denomina

“medios alternativos radicales” y después “medios de movimientos sociales” porque los

entiende ligados a movimientos sociales y políticos y desde los que es posible elaborar

una esfera pública alternativa a los poderes económicos, religiosos o gubernamentales.

Este autor, sin embargo, no ve el fanzine, en un sentido de artefacto elaborado por fans,

como otro  “medio  de movimientos  sociales”  más.  Aunque  reconoce  su  naturaleza  de

medios de pequeña escala e incluso, cuando rastrea los orígenes de estos nanomedios,

cita al panfleto o al samizdat soviético, que en algunas historias del fanzine suelen citarse

como antecedentes, sobretodo en la versión más explícitamente política, que han tenido

algunos fanzines. Downing no ve esa ligazón a los movimientos sociales simplemente

porque no todos los fanzines la poseen. Tampoco lo ve por ejemplo en los blogs.

Pero ya desde los estudios del fandom se ha entendido como un medio alternativa aún sin

tener  esa  naturaleza  radical  explícita.  Para  Jenkins  (1992),  por  ejemplo,  el  fandom

también constituye una comunidad social alternativa donde la producción cultural se utiliza

para construir  y  para mantener  lazos solidarios dentro de la  comunidad de fanáticos.

Haynes lo ha visto en los fanzines de fútbol o Barrer en el fanzine de terror. El fanzine

también ha sido fundamental para una subcultura muy particular, el fandom de cine de

culto, un tipo de cine al margen, donde pudieron crear sus propios valores, virtudes y su

propio canon que muchas veces bordeaba las normas sociales, sexuales y sociales del

buen gusto más convencional.

-En la página 30, ¿por qué dices que el fanzine poco o nada tiene que ver con los
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movimientos sociales?

Como te digo en la respuesta anterior, es Downing quien no establece una relación entre

la categoría más tradicional del fanzine que creo que es en la que está pensando, aquella

ligada al fandom, con su definición y su categorización de nanomedios, es decir, lo que él

llama finalmente “medios de movimientos sociales”. Otros autores si entienden el fanzine

como  nanomedios  aunque  lo  hagan  desde  desde  otra  disciplina  o  utilicen  otra

terminología.  Por  ejemplo  Gallego  Pérez  habla  de  micromedios,  medios  de  pequeña

escala, alternativos a la corriente oficial, con origen subcultural y con base en el Hazlo tú

mismo. Es decir, el fanzine.

-¿Estás totalmente de acuerdo con Duncombe (1997) en tu página 32, cuándo ve al

al  fanzine  como “true  culture  of  resistence”  dada  la  concentración  de  grandes

medios en la actualidad?

Creo que la afirmación es válida en el momento que la formula este autor y en el contexto

geográfico al que se refiere, es decir,  mediados de los noventa en Estados Unidos, el

momento álgido de edición de fanzines, por la cantidad y variedad de los mismos y por

tener  un  componente  muy  alto  de  crítica  al  sistema  consumista  y  capitalista

norteamericano y hacerlo en una modalidad única y original, el llamado perzine o fanzine

personal, sin una estructura jerarquizada de colaboradores o directivos. Pero no creo que,

si  te  refieres  al  momento  actual,  el  fanzine  contemporáneo  cumpla  esa  función  ni

representen en exclusividad la  “cultura auténtica de resistencia”  de la que habla este

autor, quien además ha ido matizando esta afirmación. Es cierto que aún hoy hay algunos

fanzines y otras propuestas autogestionadas, espacios alternativos de creación donde

practicar  la  disidencia,  actúan  como  pequeñas  islas  de  resistencia,  incluso  de

desobediencia.  Pero  también  opino  que está  función  la  están  haciendo  también,  con

muchas dificultades, otras formas de creación y de comunicación que deberían tener más

visibilidad  y  que  tienen  muchas  cosas  en  común con  el  fanzine,  como puede  ser  el

periodismo  ciudadano,  algunos  medios  online  que  no  dependen  de  grandes

corporaciones  mediáticas  o  de  la  publicidad,  medios  que  se  han  establecido  como

cooperativas e, incluso, las pequeñas editoriales independientes que toman más riesgos a

la hora de confeccionar su catálogo y no se dejan guiar por criterios mercantilistas.

-Siguiendo con Duncombe, quien cita a Walter Benjamin hablando del autor como

productor  en  relación  a  los  fanzines  es  una  transformación  social.  ¿Podrías
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aclararme un poco más este punto mencionado en tu trabajo?

Duncombe y después Atton son dos autores que sí encuentran este carácter radical y de

cambio o transformación social en el fanzine, las dos características que debía tener todo

medio de comunicación para ser considerado alternativo y que les permite incluirlos como

objeto de estudio de esta disciplina. Como ellos mismos reconocen, no es fácil encontrar

esta naturaleza radical, o emancipadora, en su contenido porque no siempre es explícito,

ni situarlos en una esfera pública alternativa ligados a movimientos políticos o sociales

organizados  y  destinado  a  un  receptor  comprometido.  Ellos  resuelven  la  cuestión

aplicando a la cultura del zine la idea de Benjamin del autor como productor. Son los

procesos de producción los que capacitan a estos medios y sus promotores a tener una

posición radical en el proceso comunicativo. Creo que ésta es la idea básica del fanzine,

romper  las  barreras  entre  el  productor  y  el  consumidor,  romper  el  flujo  informativo,

convertirnos en creadores en lugar de consumidores pasivos y que está ligado a la idea

de autogestión. A Atton más que el contenido, lo que le interesa cuando elabora su marco

teórica de medios alternativos son los procesos, las formaciones y las significaciones que

construyen  los  fanzines  y  las  posibilidades  de  construir  identidad  y  comunidad  entre

editores y lectores. Hay fanzines que sí son explícitamente políticos, ya sean anarquistas,

feministas, gays,  etc.  En ellos se tratan cuestiones relacionadas con la sexualidad, el

género,  las  minorías  o  se  plantean  críticas  al  sistema  político  o  económico  desde

posiciones abiertamente militantes y con fines transformadores.  Este tipo de fanzines,

muy importantes también, es fácil identificarlos como medios radicales o por el cambio

social.

-¿Estás  de  acuerdo  con  Atton  (2002)  que  el  zine  crea  una  comunidad  a  su

alrededor? ¿Por qué?

Estoy de acuerdo. Es más, como dice el propio Atton si el fanzine es monoloquial en la

práctica, en el sentido de que su existencia sólo depende de su promotor, el fanzine es

dialogal por sus intenciones. Lo que les hace especiales y diferentes, lo que permite que

se hable de cultura del zine, es precisamente ese sentido de comunidad con intereses

compartidos. Y ha sido así desde su versión más primigenia, el fanzine de ciencia ficción,

hasta ahora, cuando esta cultura del zine sobrevive aunque se maneje en coordenadas

bien distintas.

Atton habla de socialización externa, es decir, el deseo de establecer vínculos, de crear

comunidades con intereses compartidos y hacerlo a través del fanzine. Y va más allá al
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referirse a la participación a través del propio medio, algo que es imposible en los medios

convencionales donde hay una exigencia de profesionalización y donde la participación es

limitada o muy testimonial. 

Otro síntoma de esta idea de comunidad  se ve en las formas de distribución, ya sea a

través del intercambio o las ferias y mercadillos que se convierten en lugares físicos de

contacto más allá del simple artefacto

-Mencionando  a  Félix  Rodríguez  (2006);  ¿para  tí  cuál  es  la  diferencia  entre

contracultura y subcultura?

La  diferencia,  la  hace  el  propio  Rodríguez  dentro  de  la  tradición  de  los  Estudios

Culturales, cuando se refiere a los movimientos culturales juveniles que han sucedido a lo

largo de la historia. Por un lado, la contracultura tendría unos límites temporales muy

concretos, los años sesenta o los años setenta y casi ochenta en  España, no se limitaría

únicamente  a  la  adolescencia,  asumiría  formas  más  explícitas  de  oposición  o

enfrentamiento a los valores tradicionales y lo haría a través de instituciones materiales,

entre  ellas  la  prensa  underground,  marginal  o  contracultural.  Por  otro  lado,  en  las

subculturas, las formas de resistencia están menos articuladas, su oposición se reduce a

formas simbólicas de resistencia (el estilo de Hetbridge) y se manifiestan en ocasiones

también a través de producciones culturales, entre ellos los fanzines.

-Hasta el momento todas las personas que he entrevistado me han hablado de sus

inquietudes tanto libertarias, anarquistas, influencias del punk y del hardcore. En el

documental American Hardcore (Paul Rachmann, 2006) casi todos los entrevistados

apuntan a los cuatro elementos mencionados como la base del DO IT YOURSELF

(DIY). ¿Estás de acuerdo con esta apreciación? ¿El fanzine es el mejor ejemplo del

DIY?

Sí, desde la primera ola del Punk, entre 1976 y 1978, el DIY será el sustento ideológico,

tanto  si  lo  entiendes  como movimiento  musical  como movimiento  subcultural,  con  un

marcado  componente  estético  y  donde  el  fanzine  era  un  elemento  básico  de

comunicación. No es un invento suyo porque hubo autoedición antes, pero sí fue mucho

más trascendental en su caso y será ejemplo para los editores, músicos o productores

que  vengan  después  y  conserven  la  idea.  El  Hazlo  tú  mismo  significa  autogestión,

cualquiera  puede  hacer  un  fanzine  si  existe  voluntad  para  hacerlo.  Y  esa  idea,  no

desaparecerá  en  el  postpunk,  sino  que  se  agudizará,  con  todas  sus  variantes  y
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ramificaciones, empezando por el  anarco punk con bandas como Grass o después el

hardcore o el indie de los noventa, la edad dorada del fanzine musical, que también se

asimila con los pequeños sellos discográficos autogestionados. Y sigue teneindo validez

ahora.

-¿Hasta qué punto puede un fanzine representar una voz diferente dentro de un

sistema que te lo ofrece prácticamente todo hecho? 

Creo que dentro de la variedad de propuestas e intenciones que tiene hoy el fanzine y a

pesar  de  que  es  difícil  competir  con  otras  formas  de  comunicación  en  internet,  más

accesibles y mucho más efectivas por su inmediatez, el hecho de que aún se editen estas

publicaciones  en  papel  en  un  número  considerable  o  que  se  organicen  ferias  y

mercadillos, se elaboren catálogos, las bibliotecas hayan empezado a atesorar fanzines

en sus fondos o que se escriban tesis doctorales como la tuya, demuestra que quizás aún

hoy el fanzine tiene sentido como herramienta capaz de ofrecer una voz diferente, como

tú dices. 

El fanzine no es sólo una alternativa a las reglas del mercado editorial, a veces estéticas

pero  también  económicas,  sino  que  es  una  herramienta  educativa  útil  para  alentar

discursos  críticos,  para  crear  comunidades  o  de  establecer  un  espacio  de  discusión

colectiva que vaya más allá de lo conocido o que sólo es accesible demostrando un grado

de profesionalismo o de posibilidades económicas. Hay quienes lo han visto así, aunque

se limite a la educación informal, porque se están organizando docenas de talleres de

edición de fanzines, la mayoría de ellos por fanzineditores. No todos tienen esta intención

crítica como punto de partida pero, al menos, utilizan el Hazlo tú mismo como sustento

ideológico, insistiendo en la posibilidad de que cualquiera pueda convertirse en creador de

cultura en lugar de un simple consumidor o un simple espectador. En definitiva, creo que

es una forma de ofrecer una voz distinta en un sistema que te lo da todo hecho, desde lo

que consumes hasta lo que debes pensar.

-¿Cómo definirías en DIY? ¿Concuerdas en que es un sujeto ideológico?

Sí, en primer lugar, es un sujeto ideológico y político porque supone una ruptura del orden

jerárquico establecido en el sistema de producción capitalista. Básicamente, cualquiera

puede producir y compartir  saltándose las leyes básicas del  mercado capitalista. Pero

como sugiere el propio Gallego Pérez también tiene un componente industrial,  que no

tiene nada que ver con un concepto tan de moda como el emprendimiento que en mi
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opinión no hace más que asimilar las mismas leyes básicas del mercado. En el caso del

DIY, desde su planteamiento, se buscan nuevas formas de producción y nuevas redes de

distribución al  margen de los canales más habituales.  Y sirve  para el  fanzine o para

cualquier  propuesta  autogestionada,  especialmente  el  musical,  pero  es  aplicable  a

cualquier parecla de nuestra vida. Y por último, tiene un componente estético que se

traduce, como es el caso del fanzine, en la búsqueda de aquello que me interesa como

individuo y como miembro de determinada subcultura y la intención de compartirlo, en el

sentido de socialización y creación de comunidades de intereses compartidos de las que

hablaba antes.

-¿Cuál es el futuro del zine? ¿Se ha transformado o ha quedado fuera de juego?

No sé si se pueden sacar conclusiones sobre las causas del actual boom del fanzine en

papel y de cual puede ser su futuro más inmediato. Quizás se pueden hacer algunas

suposiciones. Desde luego el  fanzine actual  se ha transformado,  ha mutado como no

podía  ser  de  otra  manera,  como  siempre  lo  ha  hecho,  y  ahora  se  mueve  en  otras

coordenadas, donde lo digital tiene una presencia casi exclusiva. Y hay que tenerlo en

cuenta. Desde luego es heredero y continuador de una tradición que tuvo su último punto

álgido a mitad de la década de los noventas, pero ha reinterpretado y puesto al día lo

artesanal,  revitalizando lo  hecho a  mano,  la  idea de oficio,  sobretodo en el  caso del

fanzine  más  artístico  o  gráfico  que  es  el  que  parece  predominar  ahora  o  tener  más

visibilidad. Desde luego la fisicalidad en este entorno digital, le da una nueva dimensión.

Puede deverse a una saturación de información en la red, quizás, puede tener algo de

nostálgico, de fetichista, de vuelta a lo vintage, de la necesidad de confecccionar objetos

tocables y coleccionables. Puede que el fanzine haya abandonado el lado más marginal,

más  underground  o  más  alternativo  del  que  hemos  hablado,  que  lo  haya  cedido

definitivamente a otras plataformas más inmediatas y accesibles, puede que ahora se

mueva con naturalidad entre lo profesional y lo amateur o que haya conquistado espacios

desconocidos hasta ahora como galerías, museos y bibliotecas. Un fanzine podrá seguir

siendo un proyecto totalmente personal, publicaciones caseras, efímeras, imperfectas, sin

más  pretensiones  que  el  simple  hecho  de  hacer  un  fanzine.  Eso  no  evita  que  haya

fanzines elaborados con mucha exquisited y esmero, con ediciones muy limitadas. Dentro

del fanzine seguirán cabiendo muchas propuestas, desde el fanzine feminista, el panfleto,

los boletines libertarios o las pequeñas revistas literarias. Un fanzine podrá seguir siendo

un proyecto gráfico cuya subsistencia más allá del primer número sólo dependerá de sus
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promotores. También podrá ser una pequeña editorial  autogestionada, una manera de

ensayar  para  lanzarse  a  aventuras  más  ambiciosas,  incluso  profesionales.  Pero  hay

algunas cuestiones relacionadas con el fanzine en papel que quizás sigan siendo válidas.

El  fanzine  seguirá  siendo  un  ejemplo  perfecto  de  las  posibilidades  de  ser  creadores

activos  en  lugar  de  consumidores  pasivos,  de  saltarnos  las  leyes  del  mercado,  de

permitirnos dar una visión distinta de los hechos, la nuestra, en lugar de la que dan los

medios más convencionales.
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Anexo II

Entrevistas con grupos involucrados na creación de fanzines

327



Entrevista  aos  membros  do  fanzine  As  Cousas  Claras,  Lalín,  época:  mediados
noventa. Xesús Rivas, Suso; María Jesús Guerra, Susi; Carlos López, Kote.

-Gustaríame que me dixerades cada un de vós a súa definición persoal de fanzine.

Susi- Unha acción conxunta, autoxestionada entre persoas, colectivos e unha maneira de
plasmar físicamente ideas, sen outra intención que o que cada un quere expresar. Ás
veces é un contido político, outras poético ou histórico.

Kote- Eu diría que é unha publicación alternativa, resumindo.

Suso- É dicir, cousas que non saen noutros medios.

-Por que nace As Cousas Claras?

Susi- Pois a orixe está en non ter un lugar onde expresar as túas cousas e un concello
pouco proclibe a que as persoas digan o que senten. Entón de aí nace a idea; dis: “por
que non?”, e vai así para adiante. Realmente non foi tan premeditado como “imos facer un
fanzine revolucionario”, foi algo máis lento.

Suso-Algo había diso. O nome As Cousas Claras era porque queriamos dicir as cousas
de maneira máis aberta.

Kote- Si, era unha especie de crítica con noticias que non saían nos medios habituais.

Suso-Tamén tiña punto lúdico con pasatempos e cousas así.

-De que datas falamos?

Kote- Penso que foi entre o noventa e o noventa e dous.

Susi- Teño que foi nun Nadal entre o oitenta e nove e o noventa, na Casa da Xuventude.

Kote- Eu creo que foi entre o noventa e o noventa e tres, unha cousa así.

-Se falasemos de liñas editoriais ou ideolóxicas, cales foron as que seguiron  As
Cousas Claras?

Suso – A que tiña cada un. 

Susi- Eramos un conxunto de ácratas na maneira de facer as cousas.

Kote- Si, alí cada un escribía o que lle apetecía.

Suso- O que chegaba publicábase e vía. 

Kote- Si. Despois falábase de todo, música, política, banda deseñada e daquela moito
sobre a insubmisión, coa mili, casas okupas. 
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Susi- Influiu moito que viñesemos estudar a Compostela, porque ves cousas novas que
logo queres compartir co resto da vila.

Por que credes que cando se fala de fanzines a xente fala de punk, anarquismo e
ideais libertarios? Cal é para vós o nexo de unión entre vós entre o fanzine e estes
conceptos?

Kote- Todo depende das ideas de cada un, supoño que haberá fanzines con concepcións
diferentes.

Suso- Tamén é como o vía cada un. A cousa era romper, o punk rompeu co que había.
Non como facía os hippies, flower power etc. Non, o punk era máis contundente, por iso
aquel estilo de música, tirar moito de cómic.

Susi- Noutros sitios chamaríanlle underground, pero aquí serían máis ben as relacións
entre as persoas que se moven por concertos, vas a xuntazas por isto ou por aquilo.
Moitas cousas do fanzine saían de vernos nos bares, centros moi autoxestionados.

-As Cousas Claras coincidiran co nacemento dalgún centro social, algunha okupa,
etc?

Kote- Coincidiu coa okupa de Santa Clara, a primeira de Compostela.

-Os  temas  que  tratabades  no  fanzine  foron  tratados  algunha  vez  pola  prensa
xeralista?

Suso- Non, non que eu saiba. En fin, algunha cousa de insubmisión.

Kote- Que va! Nin iso! Hai vinte anos xa pero non, que va!

Como definiriades o marco político e social no que naceu o fanzine?

Susi- Igualiño que agora pero antes (nas eleccións locais de maio de 2015 o PP perde a
maioría absoluta en Lalín despois de case tres décadas governando nese concello). En
Lalín segue o mesmo alcalde, o que pasa eramos máis novos e confiabamos en cambiar
as cousas.

Suso- Daquela estaba o local do CAL (Centro Asociacións Lalín) despois de vinte anos
penso que ter un local físico axuda a facer cousas. 

Kote- Era o da asociación O Naranxo e era un piso que compartían varios colectivos
como Sobreira.

-Houbo algunha confrontación coas autoridades desde que saíu o fanzine?

Kote- Si, si, co alcalde. Moitas cousas que faciamos eran críticas co que acontecia na
vila. Críticas que non saían nos medios, ridiculizamos moito ao alcalde. 

Susi.-  Desde  o  primeiro  momento.  Era  Crespo.  Na  contracapa  do  primeiro  número
puxeramos aquilo de “Pouca Cultura”.
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Suso- Colleramos o slogan do concello “Lalín pola cultura” e puxeramos o escudo do
concello e de baixo “Lalín Pouca Cultura”.

Susi- E ala! Para o despacho.
-Como foi o comportamento con vós?

Kote- Penso que xa nin lles importaba.

Susi- En Lalín tamén é que funciona dentro do PP a idea de “boh, son os rapaces”. E logo
cando es maior e segues coas túas cousas es os do non, os de  Podemos, os dos outros
etc., que lle imos tirar coa estabilidade no concello.

Kote- Logo fixeramos aquela caricatura do alcalde indo para un faro.

-Credes que o voso fanzine foi a única reacción que houbo contra das autoridades?

Susi-  Lalín daquela tiña moita actividade política,  pero pasou que non se mantivo no
tempo polas circunstancias persoais de cada un. Os que tiñamos ganas de facer cousas
fómonos e os que quedaron pois teñen que roelo e saben que lles vai prexudicar, porque
non  deixa  de  ser  un  lugar  de  caciques.  Foi  morrendo  pouco  a  pouco,  o  fanzine
desapareceu, O Naranxo ten puntualmente tres ou catro cousas, Sobreira o mesmo. 
Kote- Coincdiran que perderon o local.

Suso-  Perder  o  local  desintegrou todo  e  se  estabas  nun movemento  tamén estabas
noutros.

-Era difícil crear unha atmosfera de colaboración no local?

Suso- Non era difícil crear un bo ambiente. No caso da Sobreira eu non lembro de ver
que fixeran asembleas. 

Susi- A única xuntanza que lembro foi a reunión cando pasaron a comisaría de policía
diante do colexio.

-Tentaron captarvos algunha asociación ou grupo político?

Suso- Houbera ao comezo unha sondaxe por parte de Galiza Nova. Pero nós dixeramos
que non. 

Susi- Dentro da UPG había a consigna de participar nas asociacións do lugar onde vives,
pero logo fixemos as cousas ao noso xeito.

-Quen formaba parte do voso grupo?

Susi- A cada reunión viña xente distinta cada vez. Ao final non sabiamos quen estaba e
quen non.

Kote- Realmente eramos nós os tres. Logo estaba aberto a quen quixese colaborar e
traer cosuas e facer algo. 
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-Como era o funcionamento?

Kote- Autoxestión total. Faciamolo nós, vendiámolo nós, etc.

Susi- As cousas eran un tanto así. Se nos xuntabamos a idea era dicir: a ver se sacamos
un número. Empezamos moi ben, con moito ánimo 
-En total cantos números foron?

Susi- Seis.

-Cal era a resposta da xente que lía o fanzine?

Susi- Vendiámolo entre nós e en Santiago, tamén nun selo, Treboada e intercambio con
outros. 

Kote.- Tamén entre os bares.

-Que fanzines coñeciades?

Susi- Daquela pouca cousa. Pero lembro compartir con xente do estado, coa CNT. Era
máis doado ter un fanzine de Madrid que de Ourense.

Kote-  Plástico  Elástico,  que  era  musical.  Non  lembro  máis.  Era  unha  época  máis
fanzineira.  Isto  era  boca  a  boca,  daquela  non  había  Internet,  se  faciamos  cousas  a
máquina, recortar, pegar etc.

-Para vós que é “alternativo”?

Kote- Distinto.

Suso- Fóra do sistema.

Susi- Fóra do sistema.

-Underground?

Suso- Alternativo
.
Kote—Unha palabra en inglés.

-Punk?

Kote- Un estilo de música.

Susi- Para min tén máis sentido político. Os grupos de música, a actitude, a maneira de
gravar e distribución. 

-Dentro da prensa xeralista mencionaron o fanzine ou temas tratados polo fanzine?
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Kote- Dentro da edición do Deza penso que nos mencionaron nalgunha columna, pero
pouca cousa.

Suso- Na Voz de Galicia. 

-Despois deste fanzine estivestes noutros proxectos?

Susi- Si en fanzines Kriatura, revistas Andaina e Ar!!

-Seguistes algún modelo foráneo para o fanzine?

Susi- Sempre te basas en cousas de fóra, colles estética que vén de fóra.

-Cales son as caraterísticas dun fanzine? Debe ter prezo?

Susi- Si, para iso é a autoxestión, edito algo para que mo compres. Se é libre non é
gratuíto.

Suso- Para gastos. Tamén variabamos o prezo. 

-Como definiriades a linguaxe usada?

Susi- Dependía do traballo. Se era investigación tiña un ton máis serio.

Kote- Dependía dos traballos, si.

-O deseño, iniciativas etc, credes que puido impedir chegar a un público amplo?

Suso-  Queriamos  chegar  a  un  grupo  amplo,  explicando  as  cousas.  Facíamos
investigación, non as cousas por facer. Non era unha cousa gratuita.
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Entrevista aos integrantes do equipo que creou o fanzine Lixo Urbano, Santiago de

Compostela (1990-91). Catalina García, Alberte Leis e Carlos Costa.

-Que é para vós un fanzine?

Katia- Pois é unha publicación digamos para min, no seu momento, alternativa. Para nós

naquel momento era un pouco as nosas inquedanzas e o que nos preocupaba e nos

gustaba no momento, tanto na cultura como na política. Era unha maneira de expresarse

e compartir cos demais o que nos interesaba.

Alberte-  Queríamos  expresarnos,  pois  estabamos  metidos  no  mundo  do  punk,  do

antimilitarismo e viamos que existían  os  fanzines,  que eran coma revistas  pero  máis

doadas de sacar porque se podían facer fotocopias e facelo nós mesmos, o tema DIY.

Carlos- O que dixeron eles e tamén a motivación de que polo menos a idea era un pouco

transmitir e plasmar as túas ideas e que a xente o lese e lle dese voltas á cabeza. Pensar

ou se lle parecía atractiva o que amosabamos. E tamén querer facer algo. Eramos activos

no antimilitarismo, participabamos máis nas manifestacións. 

Alberte-  Os que estaban máis activos  eran Rompan Filas (colectivo)  e  na Okupa de

Santa Clara que comezou máis ou menos con fanzine.

De que datas falamos?

Carlos- Sobre o 91.

Aberte- Aínda que nos coñeciamos de sempre, coincidiron coa apertura da okupa de

Santa Clara. 

Tedes a sensación de que a aparición de fanzines coincide coa apertura de okupas

e iniciativas semellantes?

Carlos- Penso que si nos 90.

Alberte- Nós a referencia que tiñamos era o fanzine Asko de Akí de Vigo,  o de Moncho

Triñáns, Rata alternativa. Eran todos máis movemento político. Logo estaba o Hardkorian

Blues de Jacobo (non di apelido) máis enfocado cara a música. 

Katia- Si, era sobre música unicamente. 
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Alberte- Entón, nós o que liamos era esa clase de publicacións. 

Katia- O que pasaba é que se xuntaban tanto o movemento punk como movementos

políticos.

Carlos- Si, xente con orientacións máis políticas. 

Por que lle chamades movemento punk?

Alberte- Porque estabamos arredor de xente vinculada ao punk e hardcore, en concertos.

Carlos- Era a música que nos gustaba. Se quixeras meternos nunha tribu urbana, que

daquela estaba moi de moda ser dunha tribu urbana, entre a música, a estética e as ideas

identificabámonos máis co punk e co hardcore.

Pensades que o punk e o hardcore chegaron tarde aquí?

Alberte-  Quizais  si,  pero  para  nós  con  20  anos  comezamos  a  escoitalo,  antes

escoitabamos Siniestro.

Carlos- Tamén escoitabamos aquilo que chamaban Rock Radikal Vasco (RRV). 

Alberte- É que se nos achegamos ao hardcore e ao punk foi através do RRV.

Apuntaba  Katia  “expresar  as  inquietudes  culturais  e  políticas”.  Como  eran

politicamente aqueles tempos?

Alberte- Estaba moi presente o tema antimilitarista.

Carlos- Xa encadeaban aos insubmisos.

Alberte-  Politicamente  despertoume  letras  de  certos  grupos,  o  tema  antimilitarista  e

colaborar con “Rompan Filas”. Estaban tamén outros movementos como o nacionalista e

o okupa, que iso si chegou tarde aquí. Viamos como os gaztexes existían en Euskadi e

nós fomos os primeiros coa okupa de Santa Clara. 

Carlos.- Habería xente que ocupaba pero de maneira individual.

Alberte- Pero en plan político aquí e unha de Vigo foron as primeiras.

Katia- Logo viñeron as de Coruña.

Como era Santiago daquela, 91, 92? Porque era a época fraguiana.
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Carlos- Era pobre para ver grupos que che gustaran, era case impensable.

Alberte- Politicamente estaba activo. Desde o noso punto de vista punk, era pobre, que

os primeiros eramos nós, organizando concertos, a okupa, ver que era algo cutre e mal

organizado. 

Carlos- Tiñas referencias doutros sitios, pero en Galiza e en Santiago en concreto, non.

Alberte-  Pero en fin,  era unha cidade que tiña máis estudantes que agora. Era máis

doado organizarse. Os movementos políticos de estudantes estaban aí.

Katia- Si, iso sempre estaba organizado e máis activo que agora.

Alberte- Iso tamén tivo que activarnos véndoo con perspectiva. 

O nacemento do fanzine foi unha resposta a un ambiente concreto?

Katia- Si.

Carlos- Si. 

Alberte- Si, porque era algo que nós quixeramos, que era algo diferente ao que había,

que logo fose unha cutrada, pero a idea estaba aí. 

Carlos- Intentar que a cidade se parecese niso a outras, unha cousa que pode sonar

utópica.  Non  había  moita  esperanza  niso.  Pero  o  feito  de  que  puidese  haber  máis

concertos, cousas como actividades alternativas máis organizada. 

Alberte- Logo tiñamos colegas como os Fame Neghra que xa comezaban a moverse por

fóra de Galiza. Comezamos a ter contactos fóra. 

Se vos preguntase sobre o marco político compostelán naquel entón, que estaba o

PSOE no concello e Fraga na Xunta. Como viades ese marco?

Carlos- Consideramos que ningunha autoridade facía nada por nós nin nos respetaba nin

nada de nada.

Alberte- Era doado que PP e PSOE eran o inimigo, porque eran parte do sistema e estar

nun movemento antiautoritario, chegando a definirnos como autónomos ou anarquistas.

Pero é que non viamos outra alternativa. Calquera autoridade era mala, non había nin o

asomo dun partido nacionalista co que sentirse identificado, nin siquera había que estar

en contra deles.

Carlos- Cousas para estar contra deles, había un motón. Santiago é unha cidade cunha

carga relixiosa importante e con quen meternos sempre tiñamos. 
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Por que mencionas grupos nacionalistas?

Alberte- Porque aínda que sempre nos definimos como autónomos ou antiautoritarios,

sempre nos sentimos identificados con cuestións culturais e nacionalistas.  Podía haber

debate na rúa,  pero nin  sequera o  nacionalismo tiña cotas  de poder  como tivo  máis

adiante. Nin siquera tiñamos que dicirlle nada ao nacionalismo institucional, porque nin

sequera existía. Nós faciamos o fanzine en galego, salvo algunha colaboración. Si que

tiñamos inquietudes identitarias. 

Nacionalismo, antiautoritarismo, anarquismo, identidade, non é difícil xuntar todo

isto?

Carlos- Si que era. 

Alberte- Eu daquela si.

Katía- Pero logo vimos que non eramos os únicos, que non eramos bichos raros.

Alberte-  Víamos  a  confrontación,  tiñamos  que  estar  posicionándonos,  como  ser

nacionalista e anarquista, ao final había xente que o conxuntaba.

Carlos- Había tolerancia nos debates.

Albete.- Na okupa de Santa Clara houbera debates.

Carlos-  Nas  manis  nós  tirabamos cara  onde  estaba  a  CNT e  non  onde  estaban  os

nacionalistas. Comezar a cantar o himno por calquera cousa, pois non nos atraía. 

Katia- Cando nas manis se dicía “Non, non ao exército español”, nós diciamos non a

todos os exércitos. Aí si que había unha certa confrontación, pero logo, ao ver que nos

comunicabamos en galego etc, había comunicación.

Carlos- Si, había tolerancia. Se non te topabas con radicais.

Tentaron nalgún momento tanto ao fanzine,  movemento okupa etc,  metervos en

correntes políticas máis grandes?

Alberte- Non, pero con algúns estabamos cercanos. Chegamos a traballar no local da

CNT, na Okupa de Santa Clara, en  Rompan Filas había máis xente do MC e INZAR.

Podías ter máis cercanía, pero nunca nos sentimos manipulados.

Carlos- Finalmente ías ao concreto. Se había unha mani por tal, iamos.
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Katia- Pero tiñamos puntos en común polos que xuntarnos.

Carlos-  Pero,  a  ver,  nunca considerei  que nos quixesen levar  cara unha liña política

definida.

Alberte-  Politicamente  non  eramos  tan  activos,  a  okupa  de  Santa  Clara  tiña  unha

identidade propia.

Carlos-  Tampouco  queriamos estar  con ninguén.  Non  nos  identificabamos cun  grupo

político concreto. 

Alberte-  Logo  da  okupa  de  Santa  Clara,  algúns  comezamos  a  militar  en  Autonomía

Libertaria.

Cal é a historia de Lixo Urbano.

Alberte- Tiñamos o nome, para sentirnos identificados cando faciamos algunha pintada.

Carlos- Era para darlle un nome aos pensamentos que plasmabamos nalgunha parede.

Alberte- E cando decidimos crear o fanzine nós os tres, pois puxémoslle este nome.

Erades vós os tres nada máis?

Alberte- Si, pero tamén había colaboracións que pedimos sobre todo.

Carlos- Algún artigo de fóra. Os de Xebale.

Alberte- Traballabamos no faiado da miña casa. Nin nos promocionabamos.

Como era o seu funcionamento?

Alberte- Pois algo pouco ambicioso e pequeno para arrincar xa. Chamámoslle nº0  sendo

conscientes da pouca ambición e pensando que debera ser algo máis elaborado para o

seguinte número.  O funcionamento era xuntarnos no faiado da miña casa,  algún que

fixese  un  artigo  na  casa,  tentar  ver  como  maquetabamos:  que  metemos,  música,

entrevista...? Non tiñamos grandes nocións de Xornalismo, eramos todos de ciencias. 

Entrevistas?

Carlos- A Praps e The Intolerance.

Alberte- Eran grupos de hardcore. As entrevistas mandámosllas por correo ordinario a un

grupo de Ourense e outro de Xixón. Así era como funcionaba a entevista, mandabas unha
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carta e que che mandasen fotos. 

Só sacastes este número 0?

Alberte, Katia e Carlos- Si

Cal foi a resposta que vistes?

Alberte- Ben, porque ao estaer nun ambiente tan reducido como era a okupa de Santa

Clara, pois era un grupo moi receptivo. Compraban copias e logo mandamos algunhas

fóra, Madrid, a un selo de hardcore. A Asturias e Vigo.

Que outros fanzines coñeciades?

Alberte- Rata Subversiba, de Moncho Tiñáns, un rapaz de Boiro que estaba na ocupa.

Facíao el só, era formato A5 e música, hardcore e política e Hardkorian Blues.

Katia- E uns de Vista Alegre, Rem das Preas. 

Alberte- Trataban música e política e penso que foron antes ca nós. Creo que  vivían no

seu círculo e un deles pasárame unha copia, porque foramos compañeiros na escola.

Carlos- Foi entre o 89 ou 90.

Alberte- Igual no 90. Creo que sacaran dous números.

Vós credes que arredor de todo isto, fanzine e movementos nos que estabades, etc,

pensabades que era unha mobilización social? 

Carlos- Si home, creo que si, a un nivel un tanto sectario, a poboación xeral víanos como

algo  raro.  Como  nos  chamaban:  os  punkis  Rompan  Filas,  cando  iamos  a  manis  de

Rompan Filas. 

Alberte-  Viamos  como  crecía,  porque  pensabamos  que  o  movemento  antimilitarista

podería ser algo moi grande, estaba inflado polo movemento antimili e tiñamos tomado

como que era unha batalla que iamos vencer. Eu penso que estabamos nun movemento

social, pequeño, pero que quería facer algo.

Katia- Viamos que non era algo só entre nós, uns colegas, senón que as ideas podían ir

máis a fóra. 
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Carlos- Igual a maioría da poboación non entendía  moito o noso punto de vista. Entre as

pintas e que eramos poucos e que montabamos barullo, pois. 

Katia- Pero queriamos chegar a máis xente, con ese local da okupa onde tiñamos as

portas abertas, ou faciamos asembleas abertas, vida co barrio, pasarrúas.

Carlos- Os veciños non pasaban por alí, pero con nós non se metían. 

Alberte- Sentiamos que eramos algo underground pero emerxente.

Que é para vós underground?

Alberte- Daquela chamabámoslle alternativo, que estaba fóra dos circuitos comerciais e

das institucións. Do que nos impoñían das radios, anticomercial.

Katia- ser independente.

A autoridade como se portou con vós?

Alberte.-  Eramos  tan  underground,  tan  pequenos  que  non  tivemos  problemas  coa

autoridade. Despois eramos antiautoritarios, na okupa sabiamos que virían por nós. 

Katia- Sabiamos que tiña data de caducidade.

Carlos-  De todas maneiras,  lendo o artigo sobre a okupa,  era un chutódromo, había

chutas (xeringas para inxectarse heroína). Flipei co que pon o artigo, non lembro quen o

escribíu, aí comentouse que mesmo a policía dicía que era un lugar insalubre e que non

era tan malo que houbese unha okupa. Lembro que tivemos problemas con xornalistas,

sobre todo ao comezo, cando todo Santiago sabía o da okupa, con pancartas fóra da

casa.  Algúns  fixeron  entrevistas  dentro,  e  vimos  que  quitaban  ou  engadían  cousas

pequeniñas, pero que realmente cambiaban o sentido do que diciamos. 

Que medios eran?

Carlos- O Correo (Gallego) e La Voz (de Galicia)

Katia- E tamén houbera unha reportaxe non sei se na TVG ou na TVE. 

Estes artigos cando saíron?

Katia- Novembro do 91.
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Carlos- A okupa acabou en xullo do 92.

Falamos que si houbo unha certa incidencia?

Carlos- A nivel local si.

Alberte-  Lembro que  eu  fixera  unha  entrevista  para  a  TVG que non saíra  mal.  Tivo

repercusión pola novidade da okupa.

Carlos.- As datas están escritas na parede da casa.

Katia- Foron momentos moi intensos.

Despois de Lixo Urbano estivestes con outros fanzines?

Carlos- Non, eu non.

Alberte- En Lalín con Ángel Calvo.

Vós tiñades referencias de fanzines anteriores ao voso?

Carlos- Flayers había.

Alberte-Para  nós  non  eran  fanzines,  eran  follas  políticas  para  repartir  nas  manis.

Tampouco había tantas como agora.

Carlos.- Ao mellor non había tanto.

Antes de comezar co fanzine, seguistes algún modelo de fóra?

Alberte- Asko de Akí, porque era xente que se movía nos mesmos circuítos ca nós. 

Carlos- Ekinza Zuzena na CNT., na casa atopei Jaque al Rey, anarquistas madrileños. 

Co paso do tempo considerades que o que fixestes tivo algún fruto?

Alberte- O fanzine en si, recuperamos o nome para a distribuidora. 

Carlos- Era algo pequeno e local.

Alberte-  Para min o que estaba detrás tivo  repercusión para o que veu despois.  Os

centros sociais, o fanzine en si, non tivo repercusión. Foi un intento.
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Describídeme características dun fanzine.

Alberte- Ameno.

Carlos- Un prezo asequible. Buscas unha maquetación bonita.

Katia- Algo atractivo sen ser un artigo a cinco páxinas.

A linguaxe definiríadela como coloquial? 

Carlos- En parte si. Hai partes máis elaboradas, tamén depende o tema que trates. 

Alberte- Lectura fácil de cousas que che interesen, que che axuden a estar ao día. Novos

grupos, concertos se falas duns movementos políticos xa non pode ser coloquial.

O tema modifica a linguaxe?

Carlos- Pode facelo. 

Sacar  un fanzine  con ese deseño tamén limitou a  súa chegada a  determinados

públicos?

Alberte –  Chegamos  a  onde  tiñamos  que  chegar,  eramos  conscientes  das  nosas

limitacións.

Carlos- Claro, a ver, o que comentei ao comezo, que houbese xente que comezase a

interesarse por cousas que a ti che interesaban, pero ata certo punto e en determinados

círculos sabías que non ías máis alá. A un universitario pijo, a eses non chegabas. 

Katía- Había distintas cousas que lles podían interesar. 

Alberte- O prezo, sesenta pesetas, para que a xente o compre. 

Para os deseños.

Alberte- Nada propio, só estas letras a man de aquí feitas por min.

Carlos- Mirabas como eran outros.

O prezo era para cubrir custes?
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Alberte- Para os custes. 

Carlos- Era o número 0 e diciamos, a ver que pasa. 

Alberte- Maquetación era escribir a columnas e escribir a máquina malamente, e logo

reducilo.

Para vós que é medio alternativo?

Alberte- daquela era alternativo por que estaba fóra do comercial

Katia.- Estaba fóra do institucional.

Alberte- Daquela tiña unha connotación máis política o de alternativo. 
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Entrevista  a  José   Encinas  “Bellotas”  e  Xulio  Cid.  (Noxxxo  e  Desobediencia,

Ourense

Que é un fanzine?

Jose- Desde o meu punto de vista é unha publicación autoeditada que pretende dar unha

opinión que sae das marxes da prensa establecida, sexan xornais ou sexan prensa deste

tipo musical que unicamente pretenden promover bandas mainstream. Por outra banda é

unha  plataforma  de  expresión  dunha  xente  sen  medios  de  abondo  para  facer  unha

plataforma máis activa. E logo ten unha filosofía moi punk, de faino ti mesmo.

Xulio- Concordo co que di Jose, sobre todo no de autoeditada e de facelo un mesmo.

Pero tamén me quedo co de ser voz para unha opinión fóra das marxes marcadas polo

oligopolio da prensa actual.

En cantos proxectos de fanzines estivestes?

Jose-Estiven no Noxxxo, no Desobediencia e no Adoquín se o contamos tamén. Logo

estiven no voceiro da Coordinadora de Loita Autónoma, unha coordinadora de grupos

autónomos  na  que  estaba  xente  vinculada  ao  movemento  ocupa,  xente  de  aquí  de

Santiago, escisións da CNT. Tiñan unha publicación que se chamaba Loita autónoma. Só

noticias e opinión pero breve, tamén gratuíta. Adoquín era o voceiro do Comando Estrela

Galiza.

Xulio- Eu case igual, salvo que estaba en Madrid, ía e viña. Pero as miñas simpatías eran

máis ben anarquistas 

En que época sucedeu isto?

Jose-Nos noventa

Xulio- Noventa e noventa e tres.

Jose- Non, por que Loita Autónoma acabou no ano 94. Entre o 90 e o 94. 

Xulio.- Noxxxo estaría no 92. Desobediencia no 90 ata mediados dos 92. Na primavera

do 92 foi cando nos botaron da Casa da Xuventude e logo foi a asemblea okupa.

Jose- Loita autónoma sería entre o 93 e o 94. Adoquín para o Desobediencia, ponlle que
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Adoquín sería para o 91-92.

Xulio- Á parte disto había un programa de radio.

Definide agora as liñas que seguían Noxxxo, Desobediencia...

Jose-  Para  Noxxxo sería  un  estilo  de  música  digamos  pouco  convencional,  punk,

hardcore, fóra do mainstream. Á parte das letras con contido político, que a xente estivese

implicada en temas políticos, non só que cantasen como canta hoxe un feixe de grupos,

senón que esa mesma xente tamén tivese unha participación directa no ámbito da política

e logo darlle saída a inquedanzas culturais, poesía, relatos, cómics...

Xulio- Cada quen ía co seu propio estilo. Eu por exemplo era máis seguidor dunha liña

musical como era o rock garage, pero iso non impedía que me metese en  Comando

Estrela Galiza.

Cando falas de tendencias políticas, interpreto que non estades dentro dunha liña

de política oficial. 

Jose- Todos estes proxectos nacen do movemento autónomo, por chamarlle movemento.

Colectivos  autónomos,  que  non  é  que  nin  estean  vinculados  ao  movemento

parlamentario.  Os  antigos  partidos  oficiais  de  esquerdas,  aínda  que  fosen

extraparlamentarios, a nós nos parecían anquilosados e obsoletos na súa formación e

organización, por tanto nos organizamos doutra maneira. 

Xulio- Por exemplo, a CNT non é parlamentaria pero para nós é unha liña oficialista. A

xente  libertaria  organizouse  á  marxe  da  CNT  creando  por  exemplo  en  Santiago

Autonomía Libertaria, en Vigo Xenreira e Cabuxa na Coruña. 

Despois disto, Desobediencia que liña seguía?

Jose- Era o voceiro dun órgano chamado Komando Estrela Galiza, en Ourense, tamén

autónomo e poderíamos dicir  autodidacta.  Fomos autónomos por necesidade, porque

non nos convencía ningunha outra opción tampouco é que en Ourense a houbese, e logo,

co paso do tempo maduramos esa ideoloxía autónoma autorganizada de maneira máis

consciente. 

Xulio-A idea de  Desobediencia, era primeiro, crear artigos de opinión sobre temas que
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nos preocupaban e por outra banda, recoller artigos doutras revistas que ao mellor en

Ourense  ou  en  Galicia  non  tiñan  difusión,  que  nós  plaxiabamos  e  as  poñiamos  en

circulación. 

Plaxiar significa corta e pega?

Jose-Fotocopialo  ou  transcribilo.  Eran  artigos  que  pensabamos  eran  dabondo

interesantes para que tivesen difusión. E Adoquín eran noticias que considerabamos que

na prensa estaban tratadas de maneira superficial ou manipulada e nós lle dabamos outra

visión ou contrainformación, chamabámoslle Boletín de Contrainformación. 

Xulio- Normalmente as fontes eran axencias de contrainformación. En Madrid había unha

axencia que se chamaba UPA e outra era Tas Tas que penso que era de Cataluña (TAS

TAS era unha axencia vasca). Eran axencias como Axencia EFE pero fóra das canles

oficiais.

Loita Autónoma?

Jose- Foi unha coordinadora de grupos autónomos de Galicia na que estaban xente da

okupa  de  Ourense,  de  aquí  de  Santiago  (Autonomía  Libertaria)  había  xente  de  Vigo

(Autónomos de Vigo), xente da Coruña, da Guarda. Eran grupos autónomos que deciden

agruparse para dar un paso máis na súa actividade política. Pensan que é necesario ter

un voceiro a nivel informativo, e crean esas noticias para darlle repercusión ás cousas que

eles  fan  porque  a  prensa  silencia,  cuestións  como  a  insubmisión  total,  que  era  a

clandestina, nos últimos anos, cando non se mandaba os insubmisos ás cadeas, pasou

ao paso seguinte que era a insubmisión total que era non presentarse a xuízo. 

Xulio-Iso  foi  silenciado  por  moitos  medios  de  comunicación  e  nós  nos  dedicamos  a

manter  viva  a  luz  desa loita  social  que  era  o  movemento  de  insubmisión.  Outro  era

interpretar ou reinterpretar loitas que acontecían no movemento obreiro en Vigo, loitas nas

okupas de toda Galicia, loitas que existían pero que non saían na prensa. Un pouco como

no Adoquín pero a nivel galego. 

Sobre  ese  movemento  autónomo,  había  interconectividade  entre  os  diferentes

grupos?
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Xulio- Había reunións periódicas, había debates tanto políticos e ideolóxicos, como tamén

de que hai que facer, que hai que traballar. Había conexión co resto do estado con grupos

autónomos de Madrid,  de Valencia,  cataláns,  fixéronse accións conxuntas. No ano 93

contra da primeira grande reunión do FMI. Coordinamos accións a nivel de estado, a

coordinadora galega centrouse en traballar desde Galicia e participar na manifestación

conxunta en Madrid. 

Tamén  vos  ocupabades  do  tema  musical.  Tería  algo  que  ver  ou  sería  algo

semellante ao movemento hardcore nos EUA?

Jose- Penso que a música que nós daquela escoitabamos e  que pretendiamos potenciar

era a música que nacía da base, do underground. Chámalle harcore, chámalle punk, para

min era todo o mesmo. Para min era unha liña moi  espontánea,  chámalle  radical  se

queres,  era  unha  filosofía  de  faino  ti  mesmo,  era  radicalizar  os  clichés  do  punk

basicamente. E logo claro, unha xente que estaba vinculada a movementos sociais, como

o okupa, pois nas súas letras e actitudes reflectían todos eses ambientes que estabamos

vivindo.

Nalgúns exemplares vexo que poñedes prezo. Por que o faciades?

Xulio- Para pagar os custos, simplemente. Este custaba 100 pesetas, pero deste fíxose

unha tiraxe máis ou menos grandes e distribuíuse por toda España. Este outro, o número

2, fíxose unha tiraxe moi pequena, e a diferentes distribuidoras que había no estado e en

Galicia, mandóuselles unha copia boa, para que eles segundo lles fosen pedindo, fixesen

copias. 

Jose- Pero tiñamos uns recursos moi limitados, as fotocopias daquela eran máis caras

que hoxe en día. Algúns deles, como Desobediencia, aspiraba a ter algunha marxe de

beneficio, para financiar por exemplo Adoquín, que era gratuíto, pero normalmente daba

perdas.

Había máis fanzines en Ourense?

Jose-Había outro que se chamaba Prap´s Alternativo. Penso que había un, que non sei

se chegou a facer algunha vez, que facía a xente dun grupo punk, que era  Toxikofilia.
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Comezaron a facer un fanzine que non sei se chegou a ver a luz.

E outros que vós coñeciades doutros lugares?

Xulio- O  Askodeakí de Vigo. Raia Negra, na Coruña, había máis,  Hardkorian blues de

Santiago.

Anteriores a ese período, falamos dos noventa, sabedes dalgún dos 80?

Jose-Non coñecíamos nada, 

Xulio: eran El Jueves, Makoki...

Jose- Coñeciamos fanzines de música,  18 arrobas e todos eses eran anteriores, pero

eran máis anteriores e de rock. Nós sen sabelo, que fixemos Noxxxo con tes x, nos anos

80 había un fanzine chamado Noxxo, trataba a contracultura, a música, pero Noxxo, con

dous x, que facía Michel. Para o terceiro número estabamos preparando unha entrevista e

artigos sobre este fanzine.

Quen era o que o facía?

Jose-  Un  noctámbulo  ourensán,  chámase  Míchel.  Eu  vin  o  fanzine  que  facía,  moi

parecido  a  unha  revista  que  se  facía  en  Cataluña  que  se  chamaba Star.  Pero  máis

político.

Está vivo este home?

Jose- Si, si.

Isto como moi tarde parou no ano 94. Logo que pasou?

Jose- A partir do ano 94 todo este movemento diluíuse. Penso que por queime, que as

persoas que estabamos máis implicados comezamos a fartarnos, de cometer os mesmos

erros,  de  non  reciclar  persoal,  faltaba  ao  mellor  madurez,  ou  xente  que  tivese

experiencias previas. Chegou un momento no que nos perdemos todos.  

Xulio-  Houbo  xente  que  estando  dentro,  seguía  no  ámbito  independentista  e  logo
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continuou.

Jose-  Seguiron e  seguen.  Outra  xente  seguiu de maneira esporádica,  colaborando e

traballando. Outros que nos desvinculamos dunha maneira total e participamos soamente

en accións e convocatorias.  Todo isto diluíuse polo cansazo xeral ou simplemente por

que todo isto veu, por unha banda, o da okupa de Ourense, facendo a okupa de Ourense,

que foi a finais do 93.

Xulio- A okupa de Ourense foi de setembro do 92 ata xuño do 93. 

Jose-  Aquí  en  Compostela  coñecemos  a  moita  xente,  pero  esa  xente  acabou

queimándose, estabamos xente de Vigo, de Ourense, da Coruña e como que un pouco

caeu nas nosas costas todo o traballo que antes estabamos facendo antes de maneira

distendida.

Xulio- Tamén hai que ter en conta que é unha época que a xente que entra nisto,  é

adolescente. Van pasando os anos e iso, pasaches por unha especie de xuventude con

isto e logo non hai ningunha liña de enganche oficial con absolutamente nada, chega un

punto que por cansazo o deixa.

Jose- Eu por exemplo, comecei con Desobediencia, entrei logo do nadal do 1991, tiña 15

anos, eramos xente moi nova que tiñamos moito tempo, que visto hoxe parece pouco

tempo, pero para nós era moi grande e moi intenso.

Xulio- Era unha cara dunha actividade moito máis global.

Que englobaba esa actividade?

Jose- De todo, convocatorias, apoio a manifestacións por insubmisión, accións na rúa,

protestas polas ETT.

Xulio-  ademais  de  Desobediencia,  tamén se  trataba de manter  unha distribuidora  de

material independente, facíase un programa de radio en La Ciudad de los Muchachos,

facíase o Adoquín. Todas estas catro ou cinco historias eran contínuas, e logo a maiores,

convocatorias de todo tipo, concertos...

Jose- E logo co tempo ves que estamos os mesmos, traballando os mesmos. Pasou un

pouco como na orixe do sindicalismo. Cando comezan os sindicatos a seren estables?

Cando a afiliación é estable. Os que estabamos aí eramos os mesmos que comezamos e

os que acabamos. Non había un recambio xeracional, nin sequera había xente maior ca

nós con experiencias que quixese aportar algo. A xente acomodouse.

Xulio-  Nese  sentido  foi  un  rollo  moi  orixinal.  Por  que  non  houbo  precedente  pero
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tampouco continuidade. Digamos que moita desta xente en España e en Europa, seguiron

metidos en política e fóronse reciclando co tema do altermundismo, Porto Alegre e esa

historia.

Jose- O movemento máis referente para nós, autónomo, era o de Madrid, que lle pasou

exactamente o mesmo. A partir do 96 sufriu un colapso interno e diluíuse en centros de

atención social, sectoriais, con visión global pero diluíuse.

Cales son os  principais eixos dos fanzines?

Jose- Desde o meu punto común, un eixo común sería darlle saída a unhas inquietudes

dun grupo de persoas, pretender  que esas inquietudes cheguen ao maior número de

persoas,  e  sobre  todo,tentar  dar  unha  visión  crítica  do  que  estabas  vivindo  naquel

momento, que era uns anos, os 90, desde o meu punto de vista, convulsos.

Xulio- O desengano cultural tamén, do franquismo ao faino ti mesmo. Pero despois diso

que? As condicións sociais comezan a deteriorarse, isto é o toque de fin de milenio. O que

nos di o hardcore é iso, unha maneira de expresión. 

Jose- E cando esa era dos 80, coa Movida e o rock radical vasco, chega un momento que

se institucionaliza, que non fai dano. É asumido polo stablishment e nada, non dá cabida

a outra opción, é outro obxecto de consumo, aí nace o hardcore, nacen xente como nós.

Tivestes problemas legais?

Xulio-  Cando tentabas facer comunicación sobre paredes si.

Jose- Para todas as cousas que se fixeron a nivel colectivo, penso que tiñamos tantos

problemas.

Como era a distribución.

Jose- Centrábase en Galicia, agás Desobediencia, que sempre mandabamos copias a

Barcelona e Madrid. Mantiñamos o intercambio, tiñamos a distribuidora tamén que era

distribuidora Estrela Galiza, que logo se chamou Trapo Negro. Queríamos ter música,

como revistas de Euskadi, Valencia, Cataluña Madrid, que se non estivésemos nós non

existirían. Tamén había unha distribuidora en Santiago, que eran Lixo Urbano, que antes

se chamaban Autonomía. As tiraxes eran de 100 números.
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Houbo algún intento de institucionalizarvos?

Xulio- Vían en nós xente nova, potencial de atracción. Especialmente xente de grupos de

esquerda nacionalista vinculadas á antiga APU, e logo por outra banda, a xente de axuda

a presos do Grapo,  que sempre tivo  unha relación  con nós moi  próxima,  penso que

querían atraer persoal, non para o Grapo, pero si cara o grupo de apoio, de presos, cara o

PCE (r)

Recibistes presións? Que o deixarades todo?

Xulio- para as asembleas que faciamos non, pero para o lugar que ocupabamos si. Nós,

durante dous anos estivemos mantendo reunións na Casa da Xuventude de Ourense,

pero chegou un punto de viraxe política, e a casa da xuventude foi tomada dun xeito

irregular  con  eleccións  amañadas,  por  un  señor  que  era  daquela  presidente  das

Xuventudes Socialistas, a partires dese momento houbo que marchar de alí.

Jose- Fixo como acoso, nós denunciamos a fraude das eleccións, por que se puxeron

socios  que  non  o  eran,  algo  moi  irregular,  entón  a  situación  era  moi  tensa,  e  logo

rebentou, nós quedamos fóra e esta persoa co seu grupo, quedou dentro. Fixéronse coa

casa da xuventude acabando coa pluralidade que alí existía. 

Xulio-  Iso  levounos  a  buscar  unha  alternativa,  que  foi  a  ocupación,  ocupamos dous

espazos  para  crear  un  centro  social,  centro  de  actividades  alternativo  á  casa  da

xuventude  que  estaba  morta  e  que  nesa  asociación  participaba  xente  da  casa  da

xuventude que tivo que marchar de alí ou seguir vinculada pero non tan profundamente,

facendo traballo e sobre todo denunciando que a casa non estaba funcionando como tal,

que era un espazo privado dun grupo concreto, xente das Xuventudes Socialistas. 

Jose- Brote, ecoloxistas

Xulio- Frente Comixario

A evolución lóxica do fanzine?

Jose- Penso que o fanzine é tan persoal ou colectivo que cada un pode darlle a visión

que queira. Persoalmente, se tivese continuado con estas historias, cambiaría o deseño, a

estética  e  recollería  ao  mellor  outras  manifestacións  culturais.  Deixaría  cousas  vellas

tecnoloxías e collería as novas, a evolución para min é o blog.  
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Entrevista  a  tres  membros  dos  que  formaron  parte  de  Ramnusia:  Lois  Pérez,

Moncho Fernández e Óliver Rodríguez. 

A primeira pregunta para todos é; que é un fanzine?

Lois.  Unha publicación feita como se pode, por quen pode e cando se pode. Apurando

sempre á xente para ter un número listo que sempre tarda en chegar e que lle podes

cobrar á xente algo para cubrir os gastos en fotocopias e grapado. 

Moncho. Basicamente é iso, pero tamén unha publicación feita por e para as persoas que

a editan e o círculo de persoas que as coñecen. É algo limitado.

Oliver.  É  unha publicación  onde aparecen temas,  debuxos,  artigos  e fotos  que non

aparecen  nos  medios  de  comunicación  masivos.  É  un  vehículo  de  expresión  moi

personalizado,  moi  feito  para dar saída ás túas ideas se non tiveches outra vía  para

facelo.

Cando e por que aparece Ramnusia?

O. Foi un día que estabamos falando de facer algo. Estabamos aborrecidos co ambiente

en Xove, era unha atmosfera moi deserta, non digo opresiva, pero si era unha atmosfera

sen aliciente. Sabiamos de xente que quería escribir, contar cousas como o que acontecía

dentro do concello, contaminación, clientelismo e tamén outras cuestións.

L.  Ramnusia  naceu de nós os  tres  basicamente.  Logo viñeron colaboracións doutras

persoas, sobre todo persoas que coñecimos cando estivemos estudando fóra. 

M. O que din Pepe e Óliver é certo. Agora eu falarei de por que lle puxemos un nome tan

estraño. Ramnusia era a fonte onde se miraba Narciso e onde el mesmo afogou por culpa

do seu egocentrismo. Nós vimos que era unha metáfora excelente para o que pasaba en

Xove. A xente miraba para o seu embigo e non facía nada por cambiar as cousas. Iso

puxémolo xa no número cero.

L. Si, pero aínda así era un nome moi complicado que a xente non collía. Os máis novos

chamábana polo nome, sobre todo cando sacamos as camisolas, pero a xente máis vella

preguntaba pola “revista”.

A creación deste fanzine coincidiu no tempo con outras iniciativas semellantes?

L.  Aquí na Mariña creo que xa houbera un chamado o BOI (Boletín Oficial do Instituto)

que era unha publicación no instituto de Viveiro. Pero doutros fanzines non sabíamos. Eu
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coñecía algúns de fóra, de onde estaba estudando.

O. Non lembro se había máis por aquí, pero eu creo que si. O que pasa é que estaban

moi pechados nos seus concellos ou círculos propios. Nós quixemos dárlle máis saída ao

noso, por iso collimos colaboracións de xente mesmo de fóra de Galicia. Entrevistamos

artistas non galegos etc. 

M.  A ver,  había moito fanzine circulando por Galicia daquela e sobre todo,  era unha

época na que había moito movemento musical tamén. Daquela lembro que en Burela

había concertos cada dous por tres. Algunhas bandas só eran cousa de meses, pero

outras como os Skornabois duraron o seu.  Tamén era a época do antimilitarismo, ou

mellor dito, dos movementos pola insubmisión total. 

Coincidiu con outras iniciativas como okupas, movementos sociais etc?

L.  No tempo coincidiu con okupas que había por Galicia adiante, pero aquí okupas na

Mariña non lembro que houbese. Si tiñamos contacto con algunha persoa vinculada ás

okupas de Vigo, Coruña e Santiago, pero era un contacto esporádico. 

M. Había contactos con iniciativas okupas de Vigo que foi de onde viñeran camisolas e

outros fanzines. Non lembras? Mesmo había xente desas okupas que nos enviaran textos

a favor da insubmisión total, sobre legalismos no caso de detencións pola policía...

O.  Ese  das  detencións  fora  un  coñecido  meu  en  Compostela.  Logo  estaban  as

colaboracións desinteresadas doutras persoas que nos mandaban deseños, poemas, etc.

Se tivesedes que autoidentificarvos con algún movemento concreto, cal sería?

M. Eu creo que en ningún. Todo era moi ecléctico, non era nada concreto. Se falamos de

música, a min gustábame desde Metallica aos Reincidentes pasando por Skornabois e

Negu Gorriak e tamén música clásica...logo lía desde literatura “mainstream” a ensaios de

política ou poesía zen. 

L. O mesmo che digo eu. A min gustábame La Polla Records, Rosendo...nunca me gustou

a música que non entendía o que dicía. A min interesábame máis as cousas concretas. Eu

que sei! A min historias de filosofía e política ou rollos así non me gustaban daquela. Pero

logo comecei a preocuparme por temas como a contaminación, a conservación de zonas

verdes e contra a plantación dos eucaliptos. Foi na época que comecei a facer bici polo

monte.

O. Eu creo que máis ben as circunstancias personais foron as que empurraron a cada un.
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A min  non  me  gustaba  a  música  punk,  gustábame  máis  cantantes  como  Sabina,

cantautores clásicos etc. Ademais, a min o que me apetecía daquela era expresarme de

maneira artística. 

Entón  cada  un  de  vós  usou  o  fanzine  como  plataforma  para  a  súa  expresión
persoal?

M. Diso trata un fanzine, non? 

L.  Eu ao final, decidín que se non tiña outra maneira de facer as cousas, o fanzine era

para atacar aos catro caciques deste sitio. Importábame ben pouco o que dixeran. 

M. O problema é que cando nace algo así nun sitio moi pequeno todo o mundo sabe quen

es e que fas. 

O. Si, pero ao final todo o mundo esqueceu todo. 

Cal era a sensación que tiñades cando comezastes co fanzine?

L. Pois eu desesperado, porque era o que sabía maquetar e logo tiña que pasar os textos

que me mandaban escritos a man e tiña un montón de choio. Ademais, como vivía fóra de

aquí era o encargado de mandalos fotocopiar e tal. Logo cando viña para aquí chamaba

ao resto e xa os repartiamos. 

M. Si, funcionaba desa maneira. Pero falando da sensación, pois home, algo nerviosos si

estabamos. Era unha cousa que saía á parte de calquera outra iniciativa que se dera

aquí.  Quero dicir  que houbera antes unhas publicacións vinculadas a grupos políticos

pero acabaran ao pouco de nacer. Agora nós tiñamos a idea de tirar para adiante cunha

publicación onde meteriamos de todo: música, política, opinión, poesía...todo o que nós

pensabamos  que  debera  ter  unha  publicación  como  esta.  E  desde  logo,  eu  estaba

nervioso por ver a reacción dos veciños. 

L.  Eu non estaba nada nervioso. A min, xa che digo, tanto me tiña o que dixeran como se

non. Eu sabía o que quería e punto. 

O. O certo é que tiñamos ganas de comezar algo novo, algo para mover as mentes neste

lugar debido basicamente ás poucas espectativas que había para a xente nova...

Espectativas ou iniciativas?

M. As dúas, porque para a xente nova eran sempre as dúas ou tres iniciativas desde o

concello,  ou  animar  as  festas  parroquiais,  que  non  tiñamos  nada  contra  diso,  pero
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realmente, faltaban cousas que animaran á xente máis nova a ver este lugar como máis

dinámico. 

L. Xa pero esqueces que todo pasaba pola alcaldía, toda iniciativa que non fose do seu

agrado ou non pasase pola mesa do alcalde, non saía para adiante. 

O. Nós fixémolo.  Iso  quería  ou  quere  dicir  que se  poden  facer  cousas mesmo coas

administracións en contra.  E logo,  houbo un ambiente de expectación cando a xente

comezou a ler o fanzine nos bares e mesmo pagar os vinte pesos ou o euro por levalo

para a casa. 

M. Xa, pero o ambiente inicial era de querer nós facer algo por fastío, por un baleiro total

en todos os aspectos. 

Politicamente, como eran aqueles tempos en Xove?

L. Como agora. Gobernaba o PP e punto. Só que daquela era outro alcalde. 

O. Eu hai tempo que non vivo aquí, pero sei que as cousas moito non cambiaron. Aínda

así, había un ambiente de caciqueo que era moi descarado, mesmo a xente nova estaba

dividida entre os que estaban co alcalde e os que non. 

M. Esa era a cuestión, xa non era que houbese militantes do PP, é que eran do alcalde e

esas persoas eran as apuntadas como exemplo para a xente nova, “compórtate así e

serás ben visto”. Logo, cando mirabas en profundidade descubrías que clase de xente

eran. 

O. Eran xente moi vulgar, moi pouco dada a ter aspriacións, só a gastar os cartos nun

coche grande e caro, a saír ata rebentar e logo meterse na vida dos demais. Non tiñan

inquietudes, eran xente moi amansada. 

L. Ademais, o ambiente na xente nova era tan baleiro, tan absurdo, que non vías nada de

iniciativa, só copiaban aos seus pais ou facían por copialos. 

M. O máximo que se facía era saír as fins de semana e beber ata caer de cu, así de claro.

E eu o primeiro. 

O. Ti e todos. 

M. E non esquezamos que daquela,  quen buscaba un traballo  no concello  ou nunha

empresa, había que votar relixiosamente ao PP. 

L. Si, iso tamén, e foi o que denunciamos moitas veces. Mesmo poñéndoos a parir nas

portadas.

Como era iso?
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L. Pois denunciando que isto era todo unha mamadeira. Aquí había xente que chupaba do

bote nun concello que andaba daquela polos 300 ou 400 millóns de pesetas daquela. E

todo ese diñeiro a onde ía parar? Porque aquí a xente non quedaba a vivir. En todos os

anos que vivín en Xove o único que facía a xente era emigrar. 

M. Moita xente nova íase para os concellos veciños, porque a calidade de vida, aínda que

mellorara, non che permitía por exemplo, unha certa comodidade de transporte para ir ao

traballo. Logo non se investía en infraestruturas, pero si metían cartos nas empresas se

contrataban xente de Xove. Aquí despois chegaron mozos e mozas empadroarse para

que os contratasen e logo a empresa recibía medio millón de pesetas do concello en

conceito de Seguridade Social por un ano. Eran postos inestables e ademais froito do

clientelismo.

O. E como sabiamos quen andaba detrás de todo iso, caricaturizábamolos. Era unha

cousa moi de andar pola casa. 

Entón podían ter apuntado intencionalidade política no voso fanzine.

M. Home si! Desde que eramos a revista do Bloque (BNG), a que se estabamos metidos

en círculos radicais implicados no País Vasco, que se eramos pro-etarras polo tema do

antimilitarismo, diso había moito.

L. Si, ou como cando sacamos as camisolas e logo houbo xente que dicía que eran fotos

co alcalde saíndo pola porta do concello e que chamabamos tal e cal cousa. Aí tivemos

que pararlle os pés a máis de un. 

M. Ou o intento de xudicializar a cousa que quedou en nada. 

L. Se ao final no xulgado dixeron: “pero isto que é?” Durante un tempo fomos a obsesión

desa xente. Mesmo souberamos que querían que nos seguira a Garda Civil  e ao final

dixénralles que para que, que era unha parvada. 

O. O que menos lles gustou foi que alguén rompera a “paz social” reinante. Pensaban que

nunca pasaría nada, con teren sempre a maioría absoluta estaban seguros de ter todo

amarrado. E mira ti, un día saen unhas publicacións con textos e caricaturas e xa están

nerviosos. 

Para resumir; como definiriades o marco político daquel momento.

L. Caciquismo. Así de claro.

M.  Eu estou de acordo con Pepe. Era unha situación de clientelismo que non variou
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moito.

O. Si, clientelismo e sobre todo deserto para a xente nova. 

Había algunha tendencia política dentro do voso grupo?

M.  Eu polo menos sentíame próximo a ideas nacionalistas ou independentistas.  Pero

nese sentido, creo que non me deixei levar por elas cando escribía no fanzine. 

L. Eu  estaba  en  contra  do  que  pasaba  aquí,  así  que  me  acheguei  ao  BNG e  logo

continuei.  Ademais,  aquí os concelleiros do Bloque eran xente normal,  traballadora na

fábrica e ademais non tiñan medo. 

O. Non sei, eu creo que daquela eu estaba nun punto de non meterme en política, si facer

cousas, pero non meterme en política. 

Quixeron captarvos ou absobervos para algunha formación política?

M. Non, o certo é que non, pero si houbo pola nosa parte de maneira individual, unha

aproximación a forzas políticas que nos chamban daquela.

O. Eu xa dixen que a política en si non me atraía, pero si me sentía, polo menos aquí en

Xove, máis próximo a determinadas ideas que a outras. 

L.  Eu de primeiras non, pero logo funme mentendo e involucrando máis co tempo en

movementos políticos si, pero foi por decisión propia. 

Pero iso non fixo que o fanzine non fose acusado de parcialidade, de ser voceiro

político de determinadas forzas políticas?

L. Supoño que si, pero iso só se dicía aquí. Porque a xente que colaboraba desde fóra

non sentía iso. 

O. Sobre todo no tema de poesía e relatos, porque ao ver que era unha miscelánea de

temas e xéneros, parecía unha caixa de xastre. Podía entrar calquera, por iso fóra de aquí

ninguén vía nada que vinculase a Ramnusia a un grupo político determinado. 

M.  Ademais,  o  feito  de  estar  traballando  con  persoas  autodenominadas  libertarias,

anarquistas etc, pois facía de Ramnusia un traballo moi elaborado e con moitos rexistros

de calidade e de voz (metaforicamente falando).

No fanzine só estabades os tres?

L.  Basicamente si,  pero logo había xente que colaboraba máis ou menos de maneira
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activa, vamos, cando podía. 

M. Algúns estaban interesados en colaborar por termos unha boa calidade para o que

eran os tempos nos que editamos o fanzine. 

O. Si, eramos os tres, pero iso, había moita colaboración allea.

Cal era o funcionamento interno do equipo que estabades detrás?

L. A ver, xa dixen que a maior parte da maquetación facíaa eu, logo eu tamén levaba a

fotocopiar os números. A iso súmalle que como internet estaba aínda en cueiros, pois

tamén  transcribía  os  textos  que  me  mandaban.  Era  un  traballo  tremendo.  Cando  xa

tiñamos todo fotocopiado, o día que eu viña a Xove repartiamos os exemplares. 

M. Si, pero esqueces que os grapabamos aquí, buscabamos un sitio e iamos xuntando as

páxinas para grapalas. 

L. Home, non ía facelo eu tamén!

O. Si,  enviabamos todo a Pepe, el  facía todo e logo grapabamos aquí e repartiamos.

Vendiamos a xente coñecida, a colectivos de aquí e de fóra, todo a un prezo de cen

pesetas ou un euro. 

Axudábavos alguén?

L.  Algúns  bares  e  xente  que  coñeciamos vendíanolo  e  logo  dábanos os  cartos  para

seguir. 

M. Ou senón, en plan miserable, pedíancho para levarllo ao alcalde para que o vise. A min

unha vez díxome: a ver se tedes valor para asinar esas cousas que escribides!”

O. A verdade é que tivo éxito sempre que saía algo relacionado co concello. Había xente

que o esperaba ou preguntaba cando saía o novo número. 

Cantos números foron en total?

O. Seis, non?

M. Cinco.

L. Si, cinco. Pero despois tamén houbo camisolas e desas vendimos unhas cantas. 

Ao final por que non continuou?

L. Daba moito traballo, eu quería acabar a carreira dunha vez, tamén estaba buscándome

a vida e despois que non sabíamos se seguir, porque todos estabamos fóra. 
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O. Eu concordo con Pepe, estabamos fóra, cada un andaba ao seu, eu quería marchar

fóra, probar sorte no estranxeiro e tamén tiña as miñas ideas que quería sacar de maneira

independente. Si, foi que cada un colleu o seu camiño.

M. Basicamente o mesmo, pero lembro que nunha conversa con Pepe eu dixéralle que

enviaba xa material da manifestación de 2003 en Madrid polo do “Prestige”. Ao final Pepe

dixo algo así como; “mira é mellor deixalo porque estou a tope de traballo e non dou feito”.

L. Díxenche eu iso?

M. Si, iso foi o que me dixeches e logo cando nos preguntaron hai tempo tamén, porque

non seguía o fanzine dicías que era cousa miña. 

O. A ver, ao final cada quen fixo o que lle foi saíndo na súa vida e ese foi o motivo polo

que se deixou. 

Coñeciades outros fanzines?

O.  Sobre todo eu en Santiago e logo algúns de fóra de alí.  Pero sobre todo coñecía

persoas que estaban ou querían colaborar con nós. 

L.  Había varios fanzines en Vigo pero eu contactara con xente para escribir algunhas

liñas, como Manolo Pipas e xente que andaba pola “Gaita Grileira”. O certo é que tiñamos

aceptación naquel sitio. 

M. Lembrar a primeira das entrevistas a Kashbah o grupo  vasco que fora convidado ás

festas de Lourenzá polos Skornabois, que tamén foran entrevistados. E a cousa é que

nos levou a coñecer algúns fanzines de Euskadi que tiña pola casa, pero agora deben

estar perdidos por algunha parte.  

Sentiádesvos como un movemento social dentro do voso concello?

M.  Home,  se  o  éramos era  un movemento  moi  pequeno porque eramos tres,  iso  si,

tiñamos apoios de xente que estaba con nós. 

O. Si e mesmo conseguimos molestar á xente. 

L. Si,  houbo incomodidades, o que contou Txon sobre o alcalde  e tamén que houbo

xente anoxada porque denunciamos irregularidades sobre construcción, sobre denuncias

de contaminación, de irregularidades no concello. 

Houbo accións contra vós?

L. Intentaron meternos nun xuízo pero quedou en nada, porque ao final non había base

para a denuncia. 
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M. Fora cousa de meternos medo, de querer coller a algún e darnos un aviso. 

O. Tamén houbo persoas que non querían falarnos por sentírense ofendidos, houbo casos

nos que aillaron ou quixeron aillar ás nosas familias, pero en fin, co paso do tempo, foise

calmando a cousa. 

Para vós que é o underground?

M.  Nós non pensabamos en termos de underground, pensabamos en termos de sacar

algo no que escribir, denunciar o que pasaba, chamarlle ás cousas polo seu nome, pero

non pensabamos en ser underground ou alternativo. 

O. Pero si que eramos underground. Estabamos fóra dos círculos de venda de medios

“normais”. Ser un fanzine implica ser underground, estar fóra das marxes e seguir unha

liña propia sen imposicións externas. 

L. Eu non me preocupaba en ser underground ou calquera cousa. Eu tiña o fanzine para

facer cousas, nada máis. 

Xa falastes dunha serie de consecuencias que vos trouxo a edición do fanzine. Pero

fóra diso, houbo algunha outra reacción, como por exemplo por parte dos grandes

medios de comunicación?

L. Polo que eu sei, non.

M. En relación co fanzine non. 

O. Non lembro nada de reacción dos medios. 

Tiñades algún modelo no que vos fixarades para facer o fanzine?

L. Algún que viamos por aí, pero ao final era o que queriamos nós. 

M. Era todo de creación propia. 

O. Si, eu concordo con Moncho, non había modelo a seguir.
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ANEXO III

Fichas fanzines. Lista definitiva 

360



Recolección de fanzines dividida en grupos segundo fondos da súa procedencia.

Grupo 1

Nome Atentes

Números 2, 5 e 6 (non se atoparon números 1 e o final), total: seis

Colectivo (s) Só asina unha persoa, Iago como responsable do apartado de
Correos

Lugar Ourense

Datas 2002-2006

Temáticas Música anarco-punk, antiautoritaria. Lingua: galego e castelán.,

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome As Cousas Claras

Números En total sete números

Colectivo (s) Colectivo As Cousas Claras

Lugar Lalín

Datas 1991-1993

Temáticas Fanzine que recolle o momento que se vivía en Lalín naquela 
época, con artigos e entrevistas sobre acontecementos na vila 
que o colectivo As Cousas Claras consideraba que non tiñan 
voz noutros medios.  Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Belvís Tudei

Números  Un

Colectivo (s) Casa Encantada (casa okupa de Compostela en Castrón Douro)

Lugar Santiago de Compostela

Datas 2003

Temáticas Denuncia das condicións de desenvolvemento urbanístico en 
Compostela, do desaloxo da okupa en Castrón Douro, da 
situación de degradación medioambiental nos arredores da 
cidade e das actuacións por parte dos políticos locais. Lingua: 
galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra
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Nome BHCC Zine

Números Un, descoñécese se hai máis.

Colectivo (s) Colectivo antimilitarista e xuvenil de Bueu

Lugar Bueu

Datas 1991

Temáticas Antimilitarismo, insubmisión, música. Lingua: galego e catelán

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Criatura Zine

Números Dous números, 0 e 2, non se atopou o 1 e non se descarta a
continuación.

Colectivo (s) Criatura Zine Colectivo

Lugar Santiago de Compostela

Datas 2006-2007

Temáticas Música e cultura “underground” en Compostela así como 
tendencias fóra da Galiza. Lingua: galego e castelán

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Dalhe!!

Números En total conservados catro números: 3, 4, 7, e 8

Colectivo (s) Colectivo Antifascista Dalhe!!

Lugar Ourense

Datas 2002-2007

Temáticas Música hardocre e redskin. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Desastre Nuclear

Números Tres números conservados: 2, 3 e 4

Colectivo (s) Colectivo Desastre Nuclear

Lugar Lalín

Datas 2005-2007

Temáticas Segue unha liña moi semellante a As Cousas Claras, continuista
poderíase dicir. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra
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Nome Escola de Borregos nº 2

Números En total un só número

Colectivo (s) Colectivo Escola de Borregos (Grupo de alumnos da Facultade
de Ciencias Políticas da USC)

Lugar Santiago de Compostela

Datas 2001-2002

Temáticas Análise de acontecementos así como crítica  ao funcionamento
da facultade de Políticas. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Eskizofrenia

Números En total dous números

Colectivo (s) Asinaba Miguel Fernández Triana 

Lugar Santiago de Compostela

Datas 2002-2003

Temáticas Música punk, concertos e crítica de concertos e discos. Lingua: 
castelán

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Estufailum Chaun Chan

Números En total cinco números

Colectivo (s) Asina Loka

Lugar Vigo

Datas 2002-2008

Temáticas Música punk, concertos e crítica. Lingua: castelán

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Liñas de Paz

Números Dous números editados en febreiro de 1991

Colectivo (s) Coordenadora de Estudantes contra a Guerra

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1991

Temáticas Antimilitarismo, pacifismo e insubmisión. Lingua: galego

Fondo (s) María Jesús Guerra
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Nome Pedras contra Balas

Números En total un só número

Colectivo (s) Colectivo Revuelta en el Frenopático 

Lugar Lalín (Pontevedra)

Datas 2003-2004

Temáticas Antiautoritario, denuncia de feitos relativos ao clientelismo no 
concello de Lalín e a especulación urbanística. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Perturbazom Zine

Números En total un só número

Colectivo (s) Asina de maneira individual Iago

Lugar Betanzos-Madrid 

Datas 2005

Temáticas Crítica concertos, música punk e hardcore. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Pu Peñi nº 2

Números En total dous números, o número 1 desaparecido

Colectivo (s) José Luis Cortizo

Lugar Avion-Ourense

Data 1993

Temáticas Achega sobre o que é o movemento indixenista en América 
Latina e a situación dos pobos nativos americanos naquel 
momento. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Quarto Crescente

Números Un, descoñécese se houbo continuación

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Estrada

Datas 1993

Temáticas Literatura, poesía e lingua. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra
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Nome Reacción en Cadea

Números Un, descoñécese se houbo máis posteriormente

Colectivo (s) Grupo de apoio a Elías e Ramiro (insubmisos)

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1998

Temáticas Antimilitarismo e insubmisión. Lingua: galego

Fondo (s) Colección de María Jesús Guerra

Nome Radio Rahim nº 3

Números En total  un  só  número recuperado,  quizais  sexa o  último en
aparecer pero non se descarta que houbese máis

Colectivo (s) Colectivo Radio Rahim Sound System

Lugar Santiago de Compostela

Data Este número é de 2003

Temáticas Música, desde hardcore, punk, rap a metal con críticas de 
concertos e discos. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Revoltosa

Números En  total  dous  números  conservados,  non  se  descarta  que
houbese máis

Colectivo (s) Revoltosa Zine

Lugar Vigo

Datas 2005

Temáticas Música metal, hardcore e punk. Lingua: galego e castelán

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Rock Galicia

Números Nesta colección consérvase o número 3, os dous anteriores non
se atoparon, tampouco se descarta números posteriores. 

Colectivo (s) Santi “Ritter” Torres

Lugar Santiago de Compostela

Datas 2009

Temáticas Música heavy e metal en xeral. Lingua: galego e castelán

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra
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Nome S´Homos

Números Sete, dos que conserva o último

Colectivo (s) Colectivo Gai de Compostela

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1992

Temáticas Fanzine adicado por enteiro aos temas relativos ao colectivo gai
en Compostela e no resto da Galiza e no Estado. Lingua: 
Galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Skremento

Números En total dous números

Colectivo (s) Colectivo Anarquista

Lugar Lalín

Datas 2000-2001

Temáticas Antiautoritarismo, anarquismo e libertarismo. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome Sons de Luita

Números En total o nº 0, non se descarta que haxa números posteriores. 

Colectivo (s) Sons de Luita Distribuidora

Lugar Vigo

Datas 1999

Temáticas Publicación sobre grupos e bandas ligadas á liña de 
movementos independentistas na Galiza. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome This is..Galiza!!

Números En total un só número, o 1, non se descarta que haxa máis-

Colectivo (s) Colectivos antiautoritarios e redskins (tamén sharps)

Lugar Vigo

Datas 2002

Temáticas Música ska, hardocre e estilos similares seguidos por colectivos 
mencionados. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra
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Nome Up Zine!

Números En  total  dous  números,  o  7  e  8,  non  se  atoparon  os  seis
anteriores,  como tampouco se pode descartar  a aparición de
números posteriores

Colectivo (s) Non aparece o nome de persoa individual ou colectivo detrás da
publicación deste fanzine.

Lugar Vigo

Datas 2007-2002

Temáticas Música e pensamento “crítico” en artigos e entrevistas. Lingua: 
galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra

Nome X Pressom

Números En total un só número, non se editaron máis

Colectivo (s) Asinan dúas persoas: Iago e Antón

Lugar Non especifica

Datas 2004

Temáticas Música punk e hardocre. Lingua: galego

Fondo (s) Colección María Jesús Guerra
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Grupo 2

Nome Bambam

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Vigo

Datas 1994

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome El Baile de San Vito

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 1994

Temáticas Descoñecidas

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Camello

Números Un

Colectivo (s) Colectivo de presos da prisión provincial da Coruña

Lugar A Coruña

Datas 1984

Temáticas Literatura, poesía, situación dos presos na cadea provincial. 
Lingua: castelán.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome El Círculo de Ofelia

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 1994

Temáticas Descoñecidas. Lingua: castelán

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome The Cleopatra Jones´ Shokin´ Orgasm

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Paco Ramos

Lugar A Coruña

Datas 1992

Temáticas Literatura, poesía, música. Lingua: decoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Cock

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 1991

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome El Color de los Sueños

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 19993

Temáticas Literatura, poesía, música. Lingua: castelán

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Costa Oeste

Números Descoñecido 

Colectivo (s) José Jorge Vaz

Lugar Vigo

Datas 1989

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Desfeita Zine (Acción Antifascista)

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Lugo

Datas Anos 90

Temáticas Antifascismo e antiautoritarismo. Lingua: galego

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome The Flashy Pig 

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Narón

Datas 1994

Temáticas Descoñecidos.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Las Flores del Vertedero

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Alberto Lodeiros

Lugar Rianxo

Datas 1994

Temáticas Literatura, poesía. Lingua: castelán

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Girls, girls, girls

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Juán Manuel Corral

Lugar A Coruña

Datas 1996

Temáticas Fotografía. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Grupos Musicais de Ourense

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Ourense

Datas 1993

Temáticas Música. Lingua: galego

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Hardkorian Blues

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Javier Aldoriz

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1993

Temáticas Música. Lingua: galego e castelán

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome La Hormiga Enana

Números En total un só número

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 1977

Temáticas Descoñecida. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome It´s only HC´s. Prap´s alternative

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas Anos 80

Temáticas Música. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Kaña y más Kaña

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Bueu

Datas Anos 90

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Karayada

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Vigo

Datas 1992

Temáticas Música. Lingua: galego

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Komando Kutxarilla

Números En total  cinco,  é  posible  que máis,  en tal  caso na Biblioteca
Xeral da USC consérvase un único número, o 5º, que logo de
ser  consultado  por  primeira  vez  no  fondo  universitario,
desapareceu ou está extraviado.

Colectivo (s) Colectivo de presos da cadea de Bonxe (Lugo)

Lugar Bonxe-Lugo

Datas 1994

Temáticas Literatura, poesía, denuncia situación presos na cadea. 
Lingua: galego e castelán

Fondo (s) De espaldas al kiosco, 

Nome El Lado Salvaje

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Colectivos de artistas coruñeses

Lugar A Coruña

Datas 1983

Temáticas Literatura, poesía. Lingua: galego, castelán.

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Look After Yourself

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Vigo

Datas 1995

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome A Mala Ostia

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Vigo

Datas 1993

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Morrerás Esganado

Números Descoñecido 

Colectivo (s) David Facal

Lugar A Coruña

Datas 1995

Temáticas Descoñecidas. Lingua: galego.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome El Musikal

Números Descoñecido 

Colectivo (s) ITH Musical 

Lugar Lugo

Datas 1986

Temáticas Música. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Neurastenia

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Santiago de Compostela

Datas Anos 90

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Orange Skies

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Alberto Lodeiros

Lugar Rianxo

Datas 1993

Temáticas Descoñecidas. Lingua: decoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome El Origen

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Luisa López

Lugar A Coruña

Datas 1990

Temáticas Literatura. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome O-Silencio

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Vigo

Datas 1987

Temáticas Literatura. Lingua: galego.

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Penumbra

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 1984

Temáticas Literatura, poesía. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Residuos

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Maril e Marco Antonio Pardo

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1993

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome R´N´R Jungle

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1993

Temáticas Música

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Roca

Números Descoñecido 

Colectivo (s) César Varela

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1994

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome O Sopapo

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Asociación “Vacinácheloteucarneiro”?

Lugar A Coruña

Datas 1995

Temáticas Descoñecidas. Lingua: galego.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Soy tan feliz que me cortaría las venas

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Ourense

Datas Descoñecidas

Temáticas Descoñecidas. Lingua: castelán.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome This Charming Man

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Manuel Salgado

Lugar Vilagarcía

Datas 1995

Temáticas Literatura e música. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Valiumdiez

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Artistas composteláns dos anos 80

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1985

Temáticas Literatura, poesía, deseño. Lingua: galego e castelán.

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Nome Vibraciones

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Toño Caneda

Lugar Vilagarcía

Datas 1996

Temáticas Descoñecidas. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Xiana

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas 1979

Temáticas Literatura, poesía. Lingua: galego

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Xuntanza Antifascista

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar A Coruña

Datas Anos 90

Temáticas Descoñecidas, pero polo nome do fanzine podemos deducir que
sería un colectivo ou persoa involucrada en movimentos 
antiautoritarios, anarquistas e antifascistas. Lingua: galego

Fondo (s) De espaldas al kiosco

Nome Zur

Números Descoñecido 

Colectivo (s) Descoñecido

Lugar Ferrol

Datas 1984

Temáticas Descoñecido. Lingua: descoñécese.

Fondo (s) De espaldas al kiosco
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Grupo 3

Nome Desobediencia

Números Tres,  aínda  que  un  está  composto  en  realidade  por  dous
números.  Distínguense  por  estaren  maquetados  de  maneira
inversa un ao outro.

Colectivo (s) Comando Estrela Galiza

Lugar Ourense

Datas 1990-1991

Temáticas Libertarismo, anarquismo, música, literatura, tradución de textos
doutros lugares do Estado e do estranxeiro. Lingua: galego

Fondo (s) José Encinas (privado)

Nome Lixo Urbano

Números Un, só se editou o primeiro número

Colectivo (s) Colectivo Lixo Urbano, máis adiante distribuidora independente

Lugar Santiago de Compostela

Datas 1991

Temáticas Música hardcore, punk, movementos okupas e antimilitarismo 
ademais de libertarismo. Lingua: galego

Fondo (s) Alberte Leis (privado)

Nome Noxxxo

Números Dous  números  en  total.  Saía  cun  complemento  chamado
Adoquín

Colectivo (s) Comando Estrela Galiza

Lugar Ourense 

Datas 1991

Temáticas Antimilitarismo, antiPSS, anarquismo, denuncia política e social.
Lingua: galego e castelán

Fondo (s) María  Jesús  Guerra  (descuberto  recentemente  para  este
traballo).  O  número  un  pódese  consultar  en
http://issuu.com/jirocentro/docs/noxxxo1 
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Nome Ramnusia

Números Cinco

Colectivo (s) Grupo de xente nova do concello de Xove

Lugar Xove

Datas 1998-2003

Temáticas Literatura, poesía, política local, ecoloxía, música e outros 
temas. Lingua: galego

Fondo (s) Colección Ramón Fernández Mariño

Grupo 4

Nome Fanzine Enfermo

Números En total sete, aínda que na Biblioteca Ánxel Casal, Santiago de
Compostela, non está o número 6

Colectivo (s) Colectivo Nuevo Orden

Lugar Non especifica,  www.geocities.com/fanzinenfermo 

Datas 2004 en diante

Temáticas Cómic. Lingua: castelán

Fondo (s) Biblioteca Pública Municipal de Santiago de Compostela, Ánxel
Casal

Nome Despregable Fanzine

Números Descoñécese  o  número  total,  mesmo  aínda  que  aparece  na
biblioteca compostelá Ánxel Casal con referencia incluída, non
aparece  fisicamente.  Autodenomínase  fanzine,  pero  tén
depósito legal. 

Colectivo (s) A Embaixada Prusiana

Lugar Cambados

Datas 2004

Temáticas Cómic. Lingua: galego

Fondo (s) Biblioteca Pública Municipal de Santiago de Compostela, Ánxel
Casal
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Nome O fanzine das Xornadas

Números En  total  cinco  números,  pero  deberan  existir  máis,  pois  é  o
fanzine que se editaba logo das xornadas de banda deseñada
en Ourense.

Colectivo (s) Colectivo Phanzynex

Lugar Ourense

Datas 1994 en diante

Temáticas Cómic. Lingua: galego

Fondo (s) Biblioteca Pública Casa da Cultura de Galicia do Concello de
Vigo, Fundación Penzol

Nome Écheodemo

Números En total sete, aínda que só se atoparon cinco. Os outros dous
números  non  estaban  dentro  do  arquivo  pdf  que  foi  enviado
para  este  traballo  e  descoñécese  polo  de  agora  onde  os
poderiamos atopar.

Colectivo (s) Colectivo de mozos e mozas de Redondela, non había un grupo
organizado como tal, senón que eran unha reunión de persoas,
case sempre as mesmas, as que creaban este fanzine.

Lugar Redondela

Datas 1996-2000 aproximadamente

Temáticas Denuncia da situación política e social no concello de 
Redondela, creación propia, artigos, fotomontaxes e visións 
individuais sobre temas da época (servizo militar, PSS, traballo, 
etc.). Lingua: galego.

Fondo (s) Arquivo privado Alberte Román 
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ANEXO IV

Listas de fanzines visualizados
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Nome Lugar Ano Enderezo Responsable Páxina
La hormiga

enana
Galicia

(¿)
1977 66

Xiana Galicia (?) 1979 77
Camello Centro

penitenciario
da Coruña

1984 Centro
penitenciario
da Coruña 

96

El lado
salvaje

A Coruña 1983 R/Torre 9 103

Línea
opuesta

A Coruña 1984 117

Penumbra A Coruña 1984 126
Zur Ferrol 1983 140

Costa Oeste Vigo 1989 R/Travesia de
Vigo

José Jorge Vaz 146

El Musikal Lugo 1986 Rúa do Conde ITH Musical 148
O-Silencio Vigo 1987 158
Valiundiez Compostela 1985 168

A Mala
Ostia

Vigo 1993 185

Bambam Vigo 1994 190
Cock A Coruña 1991 Apdo. 19 197

El baile de
San Vito

A Coruña 1994 203

El círculo de
Ofelia

A Coruña 1994 203

El Color de
los Sueños

A Coruña 1993 Apdo. 1310 205

El Origen A Coruña 1990 Apdo. 1310 Luisa López 207
Girls, girls,

girls
A Coruña 1996 Juan Manuel

Corral
(fotógrafo?)

216

Grupos
musicais de

Ourense

Ourense 1993 Apdo. 678 Meendinho 216

Hardkorian
Blues

Compostela 1993 R/Romero
Donallo 19 1º

esq.

Javier Aldoriz 217

Karayada Vigo 1992 Apdo. 5361 222
Komando
Kutxarilla

A Coruña 1994 R/Rego de
Auga (penal
da Coruña)

Presos da
Coruña

222

Las flores
del

vertedero

Rianxo 1992 R/Manoel
Antonio 18

Alberto
Lodeiros

226

Look Alfter
Your Self

Vigo 1995 228
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Mi amigo el
tubérculo

A Coruña 1995 Juan Pil
Corrales

231

Morrerás
esganado

A Coruña 1995 David Facal 232

Orange
Skies

Rianxo 1993 R/ Manoel
Antonio 18

Alberto
Lodeiros

236

O sopapo A Coruña 1995 Apdo. 4783 Asociación
“Vacinache-lo
teu carneiro?”

237

Residuos Compostela 1993 Marco Antonio
e Maril Pardo 

242

R´N´R
Jungle

Compostela 1992 243

Roca Compostela 1992 César Varela 243
The

Cleopatra
Jones´

Shokin´
Orgasm

A Coruña 1992 Ronda de
Outeiro 11-7c

Paco Ramos 252

The Flashy
Pig 

Narón 1994 R/ Castilla
633

253

This
 Charming

Man

Vilagarcía 1995 Apdo. 227 Manuel
Salgado 

254

Vibraciones Vilagarcía 1996 R/Vilaboa 4 Toño Cañeda 256
Desfeita

`Zine
(Acción

antifascista)

Lugo Apdo. 1024 261

Feed Back A Coruña 262
Kaña y Más

Kaña
Bueu 263

Neurastenia Compostela 264
Soy tan feliz

que me
cortaría las

venas

Ourense 265

Xuntanza
antifascista

A Coruña Apdo. 4349 265

It´s only
HC.

Prap´s
alterntaive

Ourense Anos `80 Avenida de la
habana 34 3º

esquerda

88
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Fanzine autoría cidade época contacto
A ameixa 
cacofónica
Abatido pero 
no vencido
Berros
Kinkaya fina
Noxxxo Ourense
Os Graxos da 
Burga
Crachar 
(revista 
antirrepresiva 
galega)
A pipa da paz Comité Anti-

Otan
Compostela

La Koz de 
Galicia

A Coruña 1982 (?)

Korrosión Mocidade 
Galega 
Revolucionaria

Compostela (?)

O karallo 29 Lugo  (?) 1980-?
Escupe Vigo
O carallo 29 Lugo 1975
O aturuxo Voceiro da 

coordinadora 
de colectivos 
gays de Galicia

Vigo 1981 Aptdo. 1483 (?)

A repañota Colectivo 
ecoloxista de 
Vigo

Vigo

Terra Ceibe
Roi Xordo Voceiro do 

colexio rural 
Verín 1977

Ith Revista da 
irmandade 
céltiga

1987/1988

Rata 
Subversiva

Compostela 90’

Rem das preas Compostela 90’
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Prensa autoeditada, panfletos e outros papeis na Transición en Galicia 
(Datos recollidos do material cedido por Carlos Martínez ao Instituto Padre Sarmiento)

1970-1980

Nome Lugar Época Liña 
ideológica/editorial

Responsábeis

Programa 
electoral 

Compostela 1977 Programa electoral 
do PCG

PCG

Boletín Madrid (¿? Febreiro de 
1976

Boletín informativo 
do MCE

MCE

Sindicalismo Madrid (¿) 11 feb 1976
25 pts

Revista do sindicato 
CNT

CNT

Servir al pueblo Madrid (¿) 1ª quincena de 
abril de 1977  
15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 1ª quincena de 
maio de 1977 
15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 2ª quincena de 
marzo de 1977 
15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 15 setembro de 
1976 (non ten 
prezo)

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 1ª quincena de 
marzo de 1977 
15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 25 novembro de
1976 15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 7 de maio de 
1977

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Panfleto 
convocatoria 

Compostela Non pon data, 
só a hora da 
concentración 
19:30

AGM, UGT, SGTE, 
LCR, MCG, PTG, 
POG, FAC, MGR

AGM, UGT, 
SGTE, LCR, 
MCG, PTG, 
POG, FAC, 
MGR

Proyecto Compostela (¿) en 
castelán

1976-77 (¿) Iniciativas e 
proxectos para unha 
política específica 
para a mocidade

CC OO (¿)

Terra e Tempo Compostela (¿) Xaneiro de 
1977 10 pts

Voceiro da UPG UPG

Terra e Tempo Compostela (¿) Novembro 1979
(3 pesos, 15 
pts)

II Congreso da UPG UPG

Servir al pueblo Madrid (¿) 2ª quincena de 
xaneiro de 1977
15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 2ª quincena de 
decembro de 

Órgano del comité 
central del MCE

MCE
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1976
Servir al pueblo Madrid (¿) 1ª quincena de 

novembro 1976
15 pts

Órgano del comité 
central del MCE

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) Segunda 
quincena marzo
1977 (15 ptas)

Órgano do comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista 
(PCE?)

Servir al pueblo Madrid (¿) Segunda 
quincena de 
novembro de 
1967 (¿) 15 pts 
(data 
equivocada, é 
1977)

Órgano do comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista 
(PCE?)

Servir al pueblo Madrid (¿) 25 xullo  1976 Órgano do comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista 
(PCE?)

Servir al pueblo Madrid (¿) Primeira 
quincena de 
xaneiro de 1977
15 pts

Órgano do comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista 
(PCE?)

Servir al pueblo
Mención ao 
voto en Galiza 
“Triunfó el voto
del miedo” en 
referencia ao 
voto cara UCD 
forza 
governante 

Madrid (¿) 20 de xuño de 
1977

Órgano do comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista 
(PCE?)

Terra e tempo 
(gal) 

Compostela (¿) Xaneiro de 
1977 10 pts

Órgano da UPG UPG

Servir al pueblo Madrid (¿) Primeira 
quincena de 
novembro de 
1977

Órgano interno do 
Movimiento 
Comunista

PCE (¿)

Servir al pueblo Madrid (¿) 10 outubro de 
1976 15 pts

Órgano interno do 
Movimiento 
Comunista

PCE (¿)

Sección: Fe y 
compromiso 
social
Manual cursillo
teología de la 
liberación

Marzo de 1976 Escola de Formación
Social

Escola de 
formación 
social (¿)

Cultura popular
obrera (gal)

Compotela (¿) (¿) Escola de formación 
social

Escola de 
formación 
Social  (¿)
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Información 
Obreira (gal)

(¿) 8 novembro de 
1976 10 pts.

Órgano do comité 
nacional de Galicia 
do Partido comunista
de Unificación

Partido 
comunista de 
Unificación

A todo o pobo 
galego 
(panfleto) (gal)

(¿) non 
obstante, fálase 
da Xunta de 
Galicia, por 
tanto estaríamos
diante dun 
panfleto dos 80,
mínimo

Comisións Labregas Comisións 
Labregas

Manifesto do 
Partido 
Socialista 
Galego sobre o 
estatuto

(¿) 1979, encontra 
do estatuto de 
autonomía 
anterior ao 
proxecto 
aprobado en 
1981

PSG PSG

Servir al pueblo Madrid (¿) Primeira 
quincena de 
marzo de 1977 
15 pts

Órgano do Comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

PCE (¿)

Por unha 
universidade 
democrática e 
científica 

(¿) Abril de 1976, 
manifesto 
contra da 
situación 
universitaria en 
Galicia

Movemento 
Comunista de 
España

PCE (¿)

Balance e 
perspectivas
(documento de 
traballo para 
actuacións 
futuras dentro 
do seo da 
universidade)

Compostela (¿) Comité da 
Universidade de 
Santiago

Movemento 
Comunista de 
Galicia

A tódolos 
ensinantes de 
Galicia
Documento 
dirixido aos 
educadores 
para debater 
sobre o ensino 
en Galiza 

(¿) (¿) Organización de 
Ensinantes de Galicia

Movemento 
Comunista de 
España

Lume
Contracapa 
sobre Xove 
Nuclear Non

(¿) Abril 1977 Voceiro de E.R.G.A. E.R.G.A.
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O Roxo 
contracapa 
sobre 
movemento 
guerrilleiro

(¿) (¿) Voceiro do Comité 
de Galicia da Lliga 
Comunista 
Revolucionaria (IV 
Internacional)

Comité de 
Galicia da 
Liga 
Comunista 
Revolucionari
a (IV 
Internacional)

Boletín (¿) 5 xuño de 1976 Boletín da ANPG, 
temas: debates 
internos, Urquiola, 
críticas a ministros 
da UCD, amnistía, 
sanidade e novas

ANPG

Galicia en Loita (¿) 25 de xullo de 
1981

Voceiro do Comité 
Nacional do 
Movemento 
Comunista de 
Galicia: estatuto, 
OTAN, acordos con 
outros partidos

Movemento 
Comunista de 
Galicia

Nuestra Política
en el momento 
actual, 
documento 
interno para 
explicar as 
posicións do 
partido

(¿) Agosto de 1976 Partido comunista de
unificación

Partido 
Comunista de 
Unificación

Alexande 
Bóveda. 
Homenaxe no 
40 cabodano da
súa morte

(¿) 1976 Folleto do 
Movemento 
Comunista de 
Galicia

Movemento 
Comunista de 
Galicia

Actulidad 
política

Madrid, ten 
depósito legal

22 de xaneiro 
de 1977

Sería unha folla que 
tratase temas de 
actualidade, 
aparentemente sen 
vinculación política 
aparente

Editor e 
director
Enrique 
Vázquez

CNT   AIT (¿) Agosto de 1976 Folleto informativo 
da CNT, sindicato da
banca e aforro

CNT 

As Pontes (gal) (¿) (¿) Folleto mobilizador 
contra a térmica das 
Pontes 

Movemento 
Comunista de 
Galicia

Manifiesto 
electoral
Elecciones 77

Madrid (¿) 1977 Folleto pedindo o 
voto ao PSOE

PSOE

La agonía del 
franquismo y 

(¿) 31 maio de 
1975

Documento/resolució
n do secretariado 

Editado por 
LCR-ETA 
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las tareas de la 
revolución 
española

unificado da cuarta 
internacional

(VI)

Cadernos de 
formación. 
Encol do 
socialismo 
galego

(¿) (¿) Documento doutrinal
sobre socialismo en 
Galiza

Partido 
Socialista 
Galego

O Sahara un 
ano dempois

(¿) 1976 Panfleto chamando á 
solidariedade do 
pobo do Sáhara

Asociación de 
Amigos 
Sahara (en 
trámite)

Servir al pueblo Madrid (¿) Segunda 
quincena de 
maio de 1977

Órgano do Comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista

Servir al Pueblo Madrid (¿) 1 de setembro 
de 1976

Órgano do Comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista

Servir al pueblo Madrid (¿) 15 de xuño 
1976

Órgano do Comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista

Galicia 
Socialista

(¿) Novembro de 
1976

Voceiro do Partido 
Socialista Galego

Partido 
socialista 
galego

Servir al pueblo Madrid (¿) 22 de maio de 
1976

Órgano do Comité 
central do 
Movimiento 
Comunista

Movimiento 
Comunista

Los obreros de 
Roca de Gava 
informan a los 
trabajadores del
Bajo Llobregat 
y a toda la clase
obrera

Gava
(Catalunya?)

Novembro de 
1976

Folleto 
reivindicativo, non se
asina por parte de 
organización sindical
ou política ningunha,
só é un chamado á 
folga

Obreiros de 
Roca de Gava

En Lucha Madrid (¿) 27 marzo de 
1977

Órgano del comité 
central de la 
Organización 
Revolucionaria de 
Trabajadores

ORT 
(organización 
revolucionaria 
de los 
trabajadores)

O Roxo (gal) (¿) Marzo (non pon
o ano) leva 
prezo, polo que 
podería ser un 
número do ano 
1976

Voceiro do Comité 
de Galicia da Liga 
Comunista 
Revolucionaria (IV 
Internacional)

LCR

A Voz do Pobo Vigo (polo 8 de maio de Órgano do comité PCG 
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depósito legal) 1977 15 pts
Aínda que pon 
un selo que di 
ser un ejemplar 
gratuíto

central do Partido 
Comunista de 
Galicia

PCE

A Voz do Pobo (¿) 27 febreiro de 
1977  10pts

Órgano do comité 
central do Partido 
Comunista de 
Galicia

PCG 
PCE

A Voz do Pobo,
este número 
está editado 
usando folio e 
grampa, ¿?

(¿) 14 de febreiro 
de 1977 10 pts

Órgano do comité 
central do Partido 
Comunista de 
Galicia

PCG 
PCE

Galicia 
Socialista

(¿) Febreiro marzo 
de 1977

Voceiro do Partido 
Socialista de Galicia

PSG

Vanguardia 
Obrera

Madrid 1-7 Agosto de 
1976, 

Órgano do Partido 
Comunista de 
España (M-L)

PCE  (M-L)

Asamblea 
Popular Galega 
(GAL)

(¿) Marzo de 1977 Documento sobre os 
acordos da APG, 
principios políticos, 
organizativos, 
estratexia e programa
mínimo

APG

La situación ha 
cambiado

(¿) 31 agosto de 
1976

Documento interno 
de análise das CC 
OO sobre as 
eleccións sindicais e 
comparativa a 
respeito doutro 
sindicatos, UGT e 
USO

CC OO

EIXO 4 (¿) Abril de 1976 Documento de 
análise sobre a 
industrialización e 
situación económica 
de Galiza e uso dos 
seus recursos

Sindicato 
Obreiro 
Galego

Desde CC OO 

LCR

(¿) (¿) Documento de 
análise, pide a 
unidade sindical 
entre os diferentes 
sindicatos 

CCOO

LCR

Servir al pueblo (¿) Decembro de 
1975

Críticas ao novo 
sistema monárquico, 
a favor da amnistía, 
Sahara, loita sindical 
e unión sindical

Movimiento 
Comunista de 
España 

Servir al pueblo (¿) 1 de abril 1976 Denuncia agresións Movimiento 
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de para-policiais e 
grupos fascistas 
armados, unión 
sindical, País Vasco, 
Sahara

Comunista de 
España

Unidad (¿) 31 outubro de 
1976
15 pts

Órgano do Comité 
Central do Partido 
Comunista de 
Unificación, análise 
sobre a situación 
sindical e a unidade 
dos sindicatos, 
economía

Partido 
Comunista de 
Unificación

Unidad (¿) 5 de marzo de 
1977 10 pts

Legalización de 
partidos, Vitoria, 
ensino, Euskadi, 
Catalunya

Partido 
Comunista de 
Unificación

Unidad (¿) 30 de novembro
de 1977  15 pts

Contra do 
referéndum sobre a 
constitución de 1977,
piden non votar, 
análise de folgas

Partido 
Comunista de 
Unificación

Unidad, 
debaixo pon 
que é o xornal 
das OO CC (¿)

(¿) 7 de xuño de 
1976  15 pts

Congreso das CC 
OO, agro, folga do 
metal, historia e 
internacional

OO CC (¿)

Unidad (¿) 27 de decembro
de 1976   15 pts

Análise posterior ao 
referéndum sobre a 
constitución, 
internacional, ensino,
represión

Partido 
Comunista de 
Unificación

La unión del 
pueblo

(¿) 21 de abril de 
1977  15 pts

Órgano do Comité 
Central do Partido 
del Trabajo de 
España, análise da 
unificación do PTE 
co Partido 
Comunista de 
Unificación

PTE

La unión del 
pueblo

(¿) 12 mayo de 
1977  15 pts

Petición de unidade 
fronte a reacción, 
internacional, análise
política 

PTE

Folleto do PSP 
(Partido 
Socialista 
Popular)

(¿) (¿) Análise e 
conclusións sobre o 
sistema xudicial na 
democracia

PSP

Folleto do PSP 
(Partido 
Socialista 

(¿) (¿) Análise e programa 
educativo

PSP
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Popular)
Folleto do PSP 
(Partido 
Socialista 
Popular)

(¿) (¿) Programa electoral PSP

Gaceta 
socialista

Madrid Abril de 1977

20 pts

Órgano do PSP, 
análise da Semana do
PSP sobre a súa 
organización e 
apertura de sedes 

PSP

Boletín 1 para 
los jóvenes de 
Madrid

Madrid 1976 Chamada á unidade 
da mocidade 
revolucionaria

MCE

Galicia en Loita (¿) Marzo de 1977
3 pesos (15 pts)

Voceiro do comité 
nacional do 
Movemento 
comunista de Galicia

MCG

Galicia en Loita (¿) Abril 1977
2 pesos (10 pts)

Petición de 
legalización para 
todos os partidos, 
infraestruturas, 
muller, Xove nuclear

MCG

Galicia en Loita (¿) Setembro 1976 Mobilizacións no 
outono, lingua, 
estatuto, Mao, 
incendios, 
sindicalismo, MGR

MCG

Galicia en Loita (¿) Maio de 1977
3 pesos (15 pts)

Eleccións de xuño de
1977, análise da 
situación pre-
electoral

MCG

El correo del 
pueblo

(¿) 23 de febreiro 
de 1977 10 pts

Órgano central do 
PTE, análise dos 
programas 
económicos do 
goberno, 
sindicalismo, folgas, 
educación e 
internacional

PTE

Erguédevos (¿) Febreiro de 
1977

Órgano do comité 
nacional de Galicia 
do PTE, unidade de 
partidos, As 
Encrobas, unión 
sindical

PTE Galicia

Mundo Obrero (¿) 4 xaneiro de 
1977  10 pts

Órgano do Comité 
Central do PCE, 
sobre a liberación de 
Carrillo

PCE

Mundo Obrero (¿) 4 marzo de Cumio tripartito en PCE
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1977  15 pts Madrid, análise da 
situación no agro, no 
contexto partidista, e 
a declaración de 
Madrid entre os PC 
de Italia, Francia e 
España

Mundo Obrero (¿) 31 de marzo de 
1977  15 pts

Piden legalización do
PCE, sindicalismo, 
salarios 

PCE

Mundo Obrero (¿) 15 setembro 
1976  10 pts

Primeira plana co 
rexeitamento do PCE
á reforma de Suárez, 
violencia política, 
situación no campo e
estatutos de 
autonomía

PCE

Mundo Obrero (¿) 11 de febreiro 
de 1976  10 pts

Cataluña, estatutos 
de autonomía, 
lotaría, carta de CC 
OO….

PCE

Renovación, 
órgano das 
Juventudes 
Socialistas

(¿) Novembro de 
1976

Asamblea da fronte 
de xuventudes 
socialistas, 
entrevistas

PSOE

Joven 
revolucionario, 
boletín das 
Asambleas de 
Representantes 
de la Juventud

(¿) Xullo de 1976 Sobre movementos 
de mocidade en 
diferentes partes do 
Estado, 
nacionalidades, 
movementos 
antimilitaristas

Federación de 
Juventudes 
Comunistas 
Revolucionari
as

Joven 
Revolucionario

(¿) Abril de 1977
15 pts

Legalización de 
organizacións da 
mocidade, Euskadi, 
Internacional, 
Congreso da FJJRR

Juventudes 
Comunistas 
Revolucionari
as

III Programa 
Provisional, Por
un ensino 
Nacional, 
Científico, 
Popular e 
democrático 
(gal)

Galicia Febreiro 1976 Programa de ERGA 
para o ensino, 
destaca que o voceiro
da organización 
(sindicato) é Lume, 
realiza unha análise 
do sistema educativo 
para ofrecer 
alternativas que 
recoñecen a longo 
prazo

ERGA

Lume, voceiro 
de ERGA

(¿) 1977 
2 pesos (10 pts)

Primeira plana, 
ERGA desvincúlase 

ERGA
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(gal) da AN-PG, 
movemento 
estudiantil, 
denuncias, sancións, 

Manifesto 
electoral, Pola 
Xuventude 
Galega
(gal)

(¿) (¿) Programa electoral 
que podería estar 
preparado  para as 
eleccións de 1977 ou
elección saos 
claustros

Xuventude 
Comunista 
Galega

Resolucións, da
primeira 
conferencia da 
organización 
universitaria do
PCG
(gal)

Compostela (¿) 
debido que 
menciona moito á 
universidade

(¿)
10 pts

Resolucións da 
asemblea 

PCG

Polo uso 
público e 
normalización 
do galego
(gal)

Compostela (¿) Xaneiro de 
1977

Análise da situación 
lingüística en 
Galicia, a 
repercusión no 
ensino e as 
alternativas que 
ofrece ERGA

ERGA

Panfleto Santiago (¿) (¿) É un panfleto 
chamando a atención
sobre a convocatoria 
das Xuntas da 
universidade en 
verán cando os 
estudantes non poden
asistir. Debe ser de 
Medicina, ao pedir 
prática acaída e unha 
formación sólida. O 
texto está corrixido 
con bolígrafo

Non asinan, 
pero podería 
ser colectivo 
de estudantes 
de medicina

1ª Conferencia 
da organización
universitaria do
Partido 
Comunista de 
Galicia: Un 
ésito político

Galicia 
(Compostela ¿)

21 outubro de 
1976

Conclusións da 
Conferencia, na que 
se analizou a 
situación do contexto
político, piden 
unidade política, 
amnistía, gobernos 
autónomos, unidade 
do movemento de 

PCG
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estudantes.
Na última folla, por 
detrás, alguén 
apuntou La muerte 
en en jardín, Luís 
Buñuel

Comunicado- 
ERGA

Compostela 15 marzo de 
1976

Folleto contra das 
medidas que o 
ministerio de 
Educación enviou 
aos reitores das 
universidades en 
referencia aos peches
de estudantes, 
autorizando a tomar 
as medidas que 
vexan oportunas. Os 
estudantes de ERGA 
piden unha postura 
de loita do 
estudantado 

ERGA

Ensino popular.
Órgano do 
frente de 
estudantes da 
Asemblea 
Popular Galega

Compostela (¿) Abril 1977 Sobre o movemento 
estudantil, 
universidades de 
verán, sobre a 
autodeterminación, 
Xove nuclear

APG

Folleto, 
dirixido ao 
doctor Ribas 
Mundo

Medicina, 
Compostela

(¿) Folleto no que se 
piden unha serie de 
medidas para a 
mellora na calidade 
do ensino en 4º curso
de Medicina

Cuarto Curso 
de Medicina

Folleto, 
facultade de 
Medicina

Medicina, 
Compostela

(¿) Protesta contra o 
estatuto de 
autonomía 
universitario que 
consideran imposto 
polo ministerio e sen 
a participación do 
estudantado

Estudantes de 
Medicina

Informe 
Facultade de 
Ciencias da 
Educación

Compostela
Non é seguro, 
pode ser sobre 
1977, pois 
menciona como
último curso 
76-77

Este é un documento 
que analiza a 
situación da 
facultade. Sobre 
todo, faise unha 
análise de actuacións
sobre dita facultade e
o programa de 
estudos. Desde 1974 

ERGA
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ata 1977. Consideran
que o programa de 
estudo non se achega
á realidade nacional 
galega. Análise do 
profesorado

Folga. Voceiro 
da 
Organización 
Universitaria 
do PCG

Compostela (¿) 1977, mención 
á campaña 
electoral de 
Fraga, artigos 
asinados nese 
ano
15 pts

O documento mostra 
unha visión analítica 
da situación pre-
electoral, debate 
sobre o movemento 
estudantil, reparto de
carnés do partido e 
relacións con PCE, 
NA 
CONTRAPORTAD
A, APARECE UN 
CÓMIC 
DENUNCIA 
TITULADO “UN 
HOME SAÍU Á 
RÚA”

PCG

Panfleto, contra
a JDE, Junta 
Democrática 
Española

(¿) (¿) (¿) (¿)

En lucha. 
Órgano del 
comité central 
de la 
organización 
revolucionaria 
de trabajadores

Madrid (¿) 31 xaneiro de 
1975

A portada é sobre 
unha pintada enorme 
en Miranda de Ebro 
contra os salarios da 
época. Mencionan ao
rei. Críticas a outros 
sindicatos (CC OO, 
UGT) e sobre Galiza 
a unión de diversos 
colectivos de 
esquerda.

ORT

Folleto 
denunciando a 
represión 
policial no 
intento de 
peche no 
reitorado.

Compostela Segundo unha 
anotación a 
man, parece ser 
que estariamos 
no día 11 de 
febreiro de 
1976

Denúnciase a 
represión policial, a 
reivindicación dos 
peches como forma 
de loita, 
incorporación de 
máis estudantes, 
creación dunha 
Coordinadora 
nacional do ensino

Organización 
Universitaria 
do Partido 
Comunista de 
Galicia

Liga Comunista
Revolucionaria 

Compostela (¿) Documento no que 
se analiza o papel da 
universidade, onde se

LCR
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propoñen 
alternativas, 
universidade 
democrática  e ao 
servizo do país. 

Folleto, en 
contra da 
supresión de 
Historia da Arte
do BUP e COU

Compostela Marzo de 1976 Contra da supresión 
de historia da Arte no
Bacharelato e no 
COU, piden cátedra 
de Hª da Arte galega

ERGA

Panfleto ou 
folla volandeira

Compostela 
Medicina

(¿) Contra da 
manipulación do 
estudantado por parte
de elementos que 
serían “camuflados”, 
denuncia da 
represión policial, 
denuncia de fascistas
a organizacións xa 
existentes. 

ODEA
Organización 
Democrática 
de
Estudantes 
Antifascistas

Servir al pueblo Madrid (¿) 15 marzo 1975 Sobre os obreiros 
mortos en Vitoria en 
1976, sindicalismo 
estudantil, asasinatos
por parte de grupos 
fascistas, UMD e 
Euskadi

MCE

Folleto Galiza, pero non se
sabe onde

(¿) Denuncia da non 
aparición nos medios
de masasa, xornais 
sobre todo, de feitos 
ligados ao partido 
que está detrás deste 
folleto, mesmo actos 
violentos e mortes

PCE 
(Reconstituido
)

Folleto Galiza, non di 
lugar

9 de marzo de 
1976

Denuncia de abusos 
policiais sendo 
ministro de 
Gobernación 
(Interior) Manuel 
Fraga, non á 
reconciliación cos 
“verdugos” 

ODEA 

El profesor 
Plataformo y su
alumno Juntín 

(¿) Xaneiro de 
1976

Primeiro, por unha 
cara é unha versión 
do profesor …
(consultar 
personaxes bruguera)
facendo unha crítica 
do que é a Junta 

FEDI
Frente de 
Estudiantes 
Demócratas 
Independiente
s
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Democrática, 
O Roxo
Voceiro en 
Galicia da Liga 
Comunista 
Revolucionaria 
– ETA VI (IV 
Internacional)

Vigo (¿) Abril de 1976
10 pts

Encrobas, convenios 
en Telefónica, Vigo e
loitas obreiras, 
internacional, fuga 
en Segovia

LCR-ETA VI 
(IV 
Internacional)

Servir al pueblo Madrid (¿) Segunda 
quincena de 
febreiro de 
1977

Noticias sobre 
asasinatos, 
detencións ilegais, 
universidades, agro, 
sanidade

MCE

Galicia en Loita Compostela (¿) Novembro 1976 Sobre o referendo da 
Constitución (¿) e 
denuncian que está 
organizado polos 
“cadeliños de 
Franco”, 
manifestacións 
obreiras en Vigo, 
pesca, Sahara, 
sindicalismo de 
estudantes, 
aprazamentos das 
municipais

MCG

Folleto, da 
MRG, para o 
día da patria

Compostela (¿) 23 de xullo de 
1976, segundo 
data apuntada a 
man

Piden a amnistía 
total, volta de 
exiliados, 
normalización da 
lingua e 
autodetermianción

Mocedades 
Galegas
Revolucionari
as
Galegas

A unidade na 
loita, clave no 
éxito

(¿) puidera ser do 
1º de maio do 1976

Mes de 
decembro (¿)

Sería un documento 
de balance sobre 
folgas que se 
xeralizaron por todo 
o estado, e aquí se fai
un seguemento das 
cidades galegas, 
sobre todo as máis 
industrializadas

MCE

Panfleto UGT Compostela (¿) 23 de xullo de 
1976 segundo 
anotación a 
man

Folla volandeira na 
que se pide amnistía 
e dereitos laborais e 
loita contra do paro

UGT

Panfleto, Día 
de Loita

Compostela (¿) 28 de abril de 
1976

Chamado á folga 
para o 1º de maio 

MCG

Panfleto contra 
da monarquía 

Compostela (¿) 1976 (¿) Contra das mortes de
3 obreiros en Vitoria,

Comité Local 
da 
Organización 
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Comunista de 
España 
(Bandeira 
Roxa) OCE 
(BR)

Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Pide abstención 
eleccións ou 
referendum

APG

Panfleto Compostela (¿) (¿) Abstención APG
Panfleto (¿) (¿) Pide abstención APG
Panfleto Compostela (¿) 12 de novembro

de 1976 
segundo nota a 
man

Chamada a asistir o 
14 de novembro a 
manifestación, 
amnistía e libertade 
patriotas galegos

AN-PG

Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Contra do 
referéndum

MCG

Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Pide abstención PSP 
Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Pide abstención, 

análise e reunión
Asemblea 
Ciudadana pro
Abstención

Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Pide o voto no 
referéndum

Non ten 
atribución

Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Pide abstención AN-PG
Panfleto Compostela (¿) 1976 (¿) Pide abstención APG
Panfleto Compostela 1976 Piden abstención PSG
Panfleto Compostela 23 de xullo de 

1976 segundo 
nota a man

Chamada á 
participación no 25 
de xullo

MCG

Panfleto cast. Compostela 1976, deducido 
por tratar tema 
mortes obreiros 
Vitoria-Gasteiz

Ataque aos medios 
de comunicación 
acusando de mentir 
sobre os 
traballadores mortos 
e o movemento 
obreiro en Euskadi

Larga Marcha

Panfleto gal Compostela (¿) 1976 (¿) Sobre a morte de 
Alberto Collazo 
Arauxo, dos GRAPO

Xestora pro-
Amnistía de 
Santiago

Panfleto 
O galego é o 
noso idioma 
nacional, 
adiante co uso 
público do 
galego

Compostela 17 maio 1976 Panfleto para o día 
das letras galegas, 
que reivindica o seu 
uso normalizado 

AN-PG

Panfleto 
O galego é o 
noso idioma 

Compostela 17 maio 1976 Panfleto para o día 
das letras galegas, 
que reivindica o seu 

AN-PG
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nacional, 
adiante co uso 
público do 
galego

uso normalizado 

Basta Xa!! Compostela 10 de marzo de
1976

Sobre as mortes dos 
traballadores en 
Vitoria Gasteiz

Información 
Obreira-Larga 
Marcha
MCG
LCR-ETA VI
Organización 
Comunista-
Bandeira Roxa

Panfleto

Compañeiros

Compostela 8 de marzo de 
1976

Sobre mortes en 
Vitoria e o xuízo ao 
capitán Fortes da 
UMD e peches de 
facultades para evitar
mobilizacións do 
estudantado

ERGA

Panfleto 
Argentina los 
asesinos 
yanquis dan un 
nuevo golpe

Compostela (¿) 2 de abril de 
1976

Sobre o golpe de 
estado na Arxentina 
en 1976

Información 
Obrera (sic)-
Larga Marcha

Panfleto Coruña 1976 Chamada á 
abstención fronte ao 
referéndum sobre a 
constitución

(¿)

Panfleto Compostela (¿) 2  de abril de 
1976

Chamada á folga 
xeral do día 10 de 
abril

Comité 
nacional de 
Galicia do 
PTE

Panfleto Compostela 27 de maio de 
1976

Chamada de 
adhesión á AN-PG

AN-PG

Panfleto 
Goberno 
provisorio 
galego

Compostela 25 de xullo de 
(¿)

Chamada á 
mobilización para o 
día da patria 

AN-PG

Enfollados, tres
panfletos sobre 
a Xira de Santa 
Cruz, dentro 
dun pegamento 
de papel 

Ribadeo 1 de agosto de 
1976

Texto: Que a Xira de 
Santa Cruz sexa algo
máis que un día de 
festa. Pola lingoa, 
pola 
autodeterminación, 
para que a nosa terra 
sexa nosa, todos 
xuntos, ás seis do 
serán, diante do 
monumento ao 
gaiteiro, cantemos o 

(¿)
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himno galego
Panfleto Compostela (¿) Febreiro de 

1976
Denuncia a 
precariedade laboral, 
detencións arbitrarias
de obreiros 
mobilizados e 
militarización de 
servizos públicos así 
como pide liberdade 
presos políticos

Larga Marcha

Panfleto 
(biligüe)

Galicia 14 de febreiro 
de 1976

Denuncian atentado 
contra dous obreiros 
en Arcade, na 
factoría Pontesa, 
supostamente pola 
Garda Civil

PCE (r) 

Panfleto, 
chamando a 
participar o 1º 
de maio

Compostela (¿) 28 de abril de 
1976

Chamada á 
participación no 1º 
de maio 

LCR-ETA VI 

Panfleto Compostela 28 abril de 1978 Análise da situación 
tanto laboral como 
social, así mesmo, 
pide a unión da clase 
traballadora e do 
estudantado. 

Comité local 
de Santiago da
LCR-ETZ VI
(organización 
simpatizante 
da IV 
internacional)

Panfleto Compostela (¿) 1976 por 
contextua-
lización 
temporal

Análise da situación 
social, do goberno 
así como as críticas á
monarquía 
juancarlista

Comité en 
Galizia (sic) 
da Xuventude 
Comunista de 
España 
(Bandeira 
Roxa)

Folleto 
explicativo e 
contra do 
referéndum 

Compostela (¿) 1976 A xeito de cartaz de 
cego, de maneira 
críptica por que non 
votar no referéndum 
e por tanto, absterse, 
denunciando a clase 
política que está 
detrás da consulta

Partido 
Comunista de 
Galicia

Panfleto Compostela (¿) Decembro de 
1976

Chamada á 
abstención cara o 
referéndum para a 
reforma política,

Sindicato 
Obreiro 
Galego 
SOG

Panfleto Compostela Marzo de 1976 Sobre os 
acontecementos de 
Vitoria Gasteiz

MCG
OCE-BR
LCR-ETA VI
Larga Marcha
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Panfleto da 
UGA

Galicia Xaneiro de 
1976

Piden melloras na 
xestión cultural, 
creación de centros 
de estudo para as 
artes, denunciar a súa
imaxe de minoría 
selecta

Unión 
Galega 
de
Artistas

Panfleto Compostela Marzo de 1976 Denuncia dos 
asasinatos en Vitoria 
Gasteiz, acusan ao 
novo goberno, non á 
democracia 
capitalista

Só aparece 
unha A 
arrodeada por 
un cículo 
negro, mais é 
unha mala 
caligrafía

Panfleto (¿) Marzo de 1976 Anarquismo (¿) 
denuncia da 
situación laboral, 
pide república dos 
sindicatos, república 
dos traballadores

Frente 
Sindicalista 
Unificado 
(FSU)

Panfleto Galicia 8 de marzo de 
1976

Posición da AN-PG 
encol do proceso 
seguido a nove 
militares demócratas

AN-PG

Panfleto Galicia 2 de febreiro de
1976

Libertade 
para Fortes e os seus 
compañeiros (Fortes,
militar da UMD)

UPG

Panfleto Compostela Xaneiro de 
1976

Contra o 
despedimento de 
catro traballadores 
do Centro de Saúde 
Mental de Conxo

Comité Local 
de Santiago da
LCR-ETA VI

Programa 
provisorio das 
Comisións 
Mariñeiras (CC
MM)

(¿) (¿) Programa de puntos 
das CC MM e as 
liñas de actuación 
deste sindicato 

CC MM

O Barbeiro 
voceiro de 
Rianxo

Rianxo Marzo de 1976 Supostamente sería o
documento que fai 
mención á creación 
da AN-PG, en 
Rianxo

AN-PG

Boletín AN-PG Compostela (¿) Xaneiro 1976 Amnistía, 
chamamento a favor 
dos presos políticos, 
participación popular

AN-PG

Esquerda 
socialista 
Órgano da 

Compostela (¿) 1º de maio 1976
15 pts

Número 1 para a 
presentación da MS, 
e onde se fai unha 

MSG
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Mocedade 
Socialista

autoafirmación de 
seren de esquerda 
máis ca outros 
partidos (o escudo 
ten unha chave 
inglesa e un suposto 
fusil) 

Informe 1º 
plenario 

Galicia
Madrid

Abril de 1976 Logo dun ano de 
vida, faise un balance
e tamén unha análise 
da situación da AN-
PG, tamén unha 
visión do que é esta 
organización e a súa 
estruturación

AN-PG

Boletín AN-PG Compostela Marzo 1976 Recóllense traballos 
sobre a situación 
económica, 
manifestacións da 
COSA (Cámara 
Oficial Sindical 
Agraria) e noticias 
relevantes

AN-PG

Arrabaldo 
Voceiro dos 
barrios 

A Coruña Xullo de 1976 Voceiro da AN-PG 
coruñesa para as 
coordenadoras e 
asembleas de barrios 
da Coruña

AN-PG

Panfleto Compostela (¿) (¿) Chamada unitaria á 
participación no 1º 
de maio

LCR-ETA VI
PCG
MCG
OCE (BR)
Larga Marcha
PTE
PSG

Panfleto Compostela (¿) 1975-1976 (¿) Panfleto contra da 
ocupación marroquí 
do Sahara

Simpatizantes 
da 
organización 
para a 
liberación de 
palestina
(Santiago)

Panfleto Compostela (¿) 1976 Contra do goberno 
Arias-Fraga, contra 
do abuso policial, 
dos asasinatos de 
traballadores

MCG

PANFLETO Compostela 12 de febreiro 
de 1976

Asemblea de 
Distrito, unha 
asemblea estudantil e

Asemblea de 
Distrito
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piden desde melloras
na calidade do ensino
ata a disolución de 
brigadas policiais

Panfleto, mais 
son catro follas 
dun documento 
que como 
moito tería oito 
follas, non 
obstante faltan 
1,2 e 7,8

Compostela 5 de xaneiro de 
1976

Semella ser unha 
listaxe de resolucións
así como unha 
entrevista ao 
secretario xeral do 
MCG (NON DI O 
NOME)

Consello 
de 
Forzas 
Políticas 
Galegas
CFPG

Servir al pueblo Madrid (¿) Segunda 
quincena de 
1977
15 pts

Defensa do 
marxismo, cara as 
eleccións, denuncia 
posicionamento dos 
grandes capitalistas 
coa UCD, denuncia 
da situación das 
cadeas 

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) Primeira 
quincena de 
febreiro de 
1977

A portada chama a 
non ceder á 
provocación dos 
grupos de extrema 
dereita 

MCE

Declaración do 
Movimento 
Socialista de 
Galicia encol 
da Xunta 
Democrática

Compostela (¿) 4 de xaneiro de 
1976

Declaración da MSG
sobre a Xunta 
Democrática de 
Galicia 

MSG

Alento, voceiro
da unión de 
traballadores do
ensino UTEG

Compostela (¿) Febreiro 1975 Bolentín no que se 
chama á folga dos 
ensinantes, así como 
denuncia ao INEM 
en determinados 
lugares

UTEG

Alento, voceiro
da unión de 
traballadores do
ensino UTEG

Compotela (¿) 1975-76 (¿) Achega posturas na 
súa editorial coa AN-
PG

UTEG

Unidad Madrid (¿) 30 de novembro
de 1976  15 pts

Pide non no 
referéndum

PCU

Documento que
semella ser 
unha resolución
final sobre a 
AN-PG 
(podería ser 

(¿) 1976 segundo 
nota escrita a 
man

Faise unha análise 
desde UPG sobre o 
papel da AN-PG

UPG (¿)
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documento da 
UPG)
Panfleto Compostela 8 de setembro 

de 1976 
segundo nota a 
man

Contra a política 
educativa na 
universidade que 
pide aumentar os 
prezos das taxas

Información 
Obreira-Larga 
Marcha

Autocolante (¿) (¿) Pola amnistía dos 
presos

(¿)

Panfleto da 
UGT

(¿) (¿) Pola liberdade 
sindical e de 
afiliación

UGT

Panfleto Marín segundo 
nota a man

Setembro de 
1976 segundo 
nota a man

Contra das 
actuacións policiais 
en distintos lugares 
do estado

LCR
XGR (Xoven 
Garda Roxa)
XSG
XSPG
XIO
CGXR
Información 
Obreira

Panfleto Marín segundo 
nota a man

Setembro de 
1976 segundo 
nota a man

En memoria dos 
últimos fusilados do 
franquismo

XGR
UXM
XCG
CGXR
XSG
MGR
PSG
PCG
LCR
OC-IO
MCG

Panfleto Compostela (¿) 1976 
(contextualizad
o pola petición 
de abstención)

Pide abstención 
diante da consulta do
1976

MCG

Panfleto Guixó (¿) 11 decembro de
1976  (nota a 
man)

Contra da presa de 
Guixó

APG

Panfleto Compostela 11 novembro de
1976

Manifesto contra das 
medidas económicas 
do goberno central 
así como afecta a 
Santiago

Comité Local 
de Santiago do
PCG

Panfleto Compostela (¿) Xullo 1976 Chamamento para 
manifestarse a favor 
da creación dunha 
asociación de 
veciños

Veciños de 
San Lourenzo 
e Carmen

Panfleto Compostela 26 de xuño de Piden mobilización PCG
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1976 popular para a 
petición de amnistía

MCG
Larga Marcha
LCR-ETA VI

Galicia en Loita Compostela Maio 1976 Anuncia entrada do 
MCG no CFPG 

MCG

Documento 
interno do PSG

(¿) Xuño de 1976 Análise do 
sindicalismo en 
Galiza e así, cales 
son as posturas de 
cada sindicato en 
Galiza e a potencial e
hipotética unión de 
acción do PSG con 
eses sindicatos

PSG

Panfleto (¿) 10 de maio de 
1976

Declaración do MCE
sobre os 
acontecementos de 
Montejurra

MCE

Folga Compostela (¿) Maio de 1976 Presentación do 
CFPG, a situación da
arte, Letras Galegas, 
multas

PCG

Panfleto (¿) (¿) Contra o 
desprazamento de 
mozos a cuarteis fóra
das súas zonas de 
orixe

UMD

Servir al pueblo Madrid (¿) Novembro de 
1975 

Portada contraria ao 
réxime monárquico, 
solidariedad eco 
Sahara, análise: 
exército e 
democracia, petición 
de amnistía

MCE

Galicia en Loita
Voceiro da 
organización en
Galicia do 
MCE

Compostela (¿) Xaneiro de 
1976 (2ª 
edición)

Portada pedindo 
independencia para o
Sahara, análise 
ampla sobre a 
situación do Sahara 
Occidental

MCE

Servir al pueblo
(antes había 
outra SAP, tirei 
foto pero xa 
estaba 
catalogado)

Madrid (¿) 14 febreiro de 
1976

Portada contra o 
sindicato vertical 
franquista, contra a 
burguesía, folga na 
universidade

MCE

Comisión pro-
Amnistía, 
boletín 

Galiza (¿) (¿) buscar 
información 
Sabino Arana 
Bilbao

É un documento da 
Comisión pro-
Amnistía, cunha 
análise da situación 

Comisións 
pro-Amnistía
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deste preso e repaso 
do seu labor como 
activista

Panfleto Compostela (¿) habería que 
mirar cando 
comezou a 
primeira guerra 
do Líbano

Documento no que 
se avisa da situación 
dos refuxiados 
palestinos no Líbano 
e o primeiro 
conflicto nese país 
(anos setenta)

Simpatizantes 
da OLP en 
Compostela

Panfleto, Ni 
Arafat ni la 
dirección de la 
OLP 
representan en 
estos momentos
los intereses del
pueblo 
palestino

Compostela Fala da 
conferencia de 
paz en Xenebra,
Suiza (¿) guerra
no Líbano, por 
tanto anos 
setenta, 
mediados

Documento 
desacreditativo da 
liña oficial da OLP e 
por tanto, contra a 
liña seguida por 
Arafat

Simpatizantes 
da OLP en 
Compostela,
Unión General
de los 
Estudiantes 
Palestinos

Servir al Pueblo Madrid (¿) 15 xaneiro de 
1976

Análise crítica do 
Plan Fraga, 
acaimento dos 
poderes do Estado 
para adoptar unha 
liña de goberno 
como democracia 
occidental

MCE

Documento 
interno da AN-
PG

Compostela 2 de maio de 
1976

Documento interno 
da AN-PG no que se 
perfilan liñas de 
actuación e división 
orgánica do grupo 
político 

C.A. 
(Comisión de 
Apoio) AN-
PG
(anotado a 
man na 
primeira 
páxina: Grupo 
Independente 
ANPG)

Alento, voceiro
da unión de 
traballadores do
Ensino de 
Galicia

Compostela (¿) Marzo de 1976 Análise da situación 
dos centros escolares
de ensino básico en 
Galicia, petición de 
ensino en galego 
ademais de 
derogación de 
decretos oficiais

Unión de 
Traballadores 
do Ensino en 
Galicia
UTEG

Combate
Órgano Central 
de
LCR-ETA (VI)

Madrid (¿) 1 de abril de 
1976   
10 pts

Unha análise dos 
pactos para a 
gobernabilidade, así 
como denuncia dos 
atentados contra 

LCR-ETA 
(VI)
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refuxiados vascos en 
Francia e análise da 
situación laboral e os
conflictos que isto 
xenera

A Voz do Pobo
Especial 
(curiosamente 
en castelán)

Compostela (¿) 24 de marzo de 
1976

Análise da folga en 
Vigo, febreiro de  
1976

PCG

Combate 
Declaración del
Buró Político
de
LCR-ETA VI

Madrid (¿) 15 marzo de 
1976   
10 pts

Análise do 
acontecido cos feitos 
de Vitoria, na páxina 
10 fai mención ás 
folgas viguesas, 
(escriben 
literalmente: folga 
seral)

MCG

Panfleto
de cara o xuizo 
contra militares
da UMD

Compostela (asina 
a organi-
zación 
universitaria do 
PCG)

Febreiro de 
1976

Folla volandeira 
pedindo a amnistía 
dos militares da 
UMD, amnistía para 
eles 

Organización 
Universitaria 
do
PCG

Panfleto Compostela(¿)pod
ería ser, pois fala 
da unión de 
estudades na 
universidade 

Marzo de 1976 
anotado a man

Chama á unidade do 
estudantado, pero ao 
mesmo tempo, pide a
asistencia ás aulas e 
facer as actividades 
reivindicativas fóra 
do horario lectivo, 
piden dignidade, 
xustiza e liberdade

(¿)

Panfleto, folla 
volandeira

Compostela 1976 (¿) 
mención ao 
Plano Fraga e 
ao ministro 
Areilza, 

Críticas ao plano 
Fraga Areilza, ao 
xuizo contra os 
militares da UMD e 
á monarquía

Comité local 
do PCG

Galicia en Loita
(deste número 
só se ten a 
primeira páxina
e a segunda)

Compostela (¿) Decembro de 
1976

Galicia pola amnistía
e pola liberdade

MCE

Servir al pueblo Madrid (¿) 1 de marzo (non
di ano) 1975-
1976 (¿)

Denuncia a 
impunidade para os 
torturadores, atacan 
as ideas de Villar 
Mir, análise das 
folgas 

MCE

Panfleto Compostela (¿) 1976 
(contextualizad
o ao falar do 

Folla volandeira en 
alento, ou en apoio 
dos exiliados 

FSU
Frente
Sindicalista
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golpe de estado 
en Argentina), a
man anotado 
Marzal (marzo)

argentinos e 
denunciando os 
golpes de estado en 
América Latina

Unificado

Panfleto Madrid (¿) 5 de marzo de 
1976

Denuncia do 
acontencido en 
Vitoria Gasteiz o día 
3 de marzo de 1976

Buró del 
Comité 
Central del 
PTE

Documento 
interno da AN-
PG

Coruña 2 de Marzo de 
1976

Documento interno 
para o 
funcionamento da  
AN-PG

AN-PG

Terra 
Voceiro das 
Comisións
Labregas
de Galicia

Composela (¿) Decembro de 
1975

Unha análise da 
situación tanto 
política como social 
en Galiza logo da 
morte de Franco un 
mes antes

CC LL

Documentos 
que dan que 
hablar: el 
decreto de las 
cuatro 
convocatorias

Madrid 10 de xullo de 
1975

É unha copia do 
decreto de 1975 para 
a regulación de 
permanencia na 
universidade, sobre a
UNED e o uso da 
universidade por 
parte de 
traballadores/as

(¿)

Panfleto Compostela Anotado a man
Viernes 16 de 
xaneiro de 1976

Críticas ás medidas 
económicas para 
solucionar as 
consecuencias da 
crise económica en 
España

Comité 
Regional de 
Galicia de 
ORM
(Organiza-
ción
Marxista 
Revolucionari
a)

Panfleto Compostela Nove de 
febreiro de 
1976

El arreglo entre 
compadres en el 
Líbano…, es 
consecuencia de la 
línea de actuación de 
los negociadores

GUPS

Folga Compostela (¿) Abril de 1976 Nº especial, trata 
temas como o 
sindicalismo 
estudantil, a ruptura 
democrátia e 
declaracións de 
Carrillo

Organización 
Universitaria 
do Partido 
Comunista de 
Galicia

Panfleto Compostela 17 de maio de Protesta pola actitude ERGA
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1976 de diversos 
profesores 
universitarios diante 
do comportamento 
dos alumnos 

Panfleto Compostela A man, 22 de 
xaneiro de 1976

Unha petición de 
cambios de cara a 
nova situación 
política en España, 
mesmo un goberno 
autónomo para 
Galicia

Organización 
Universitaria 
do
Partido 
Comunista de 
Galicia

Documento 
interno

Compostela Xaneiro de 
1976

É un documento de 
análise interno e 
externo que usa 
iniciais para referirse
a distintos 
organismos: CU, 
comité universitario.,
P partido, OU, 
organización 
universitaria

MC (¿)

Suplemento de 
Combate nº 59

Compostela (¿) Outubro de 
1976
10 pts

Análise da situación 
universitaria 

LCR  4ª 
internacional 

Dossier 
Biolóxicas

Compostela Marzo de 1977 Documento interno 
de ERGA para 
analizar a situación 
da facultade de 
Biología e as 
posibles liñas de 
acción e alternativas

ERGA

Panfleto Compostela (¿) Unha protesta contra 
o referéndum (non 
aclara cal)

ODEA

Panfleto Compostela Marzo 1977 Contra o 
funcionamento do 
comedor 
universitario

(¿)

Panfleto Compostela (¿) Decembro 1975 Piden a ruptura co 
réxime anterior, 
ruptura total

Organización 
Universitaria 
do Partido 
Comunista 
Galego

Panfleto (¿) (¿) Só 
menciona o 
estado de 
excepción

Denuncia o estado de
excepción, 
supostamente no País
Vasco, ademais de 
detencións arbitrarias
e torturas

(¿)
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Universidad y 
comunismo
(número 
especial?) 

Madrid (¿) Xuño de 1975
10 pts

Debate sobre a 
posición a adoptar a 
Irzquierda comunista
diante a situación na 
Universidade

Comité de 
dirección 
política del 
sector 
estudiantil de 
la 
organización 
Izquierda 
Comunista de 
España

Izquierda 
Comunista

 Madrid (¿) Xuño de 1975
15  pts

Sobre a universidade 
e a loita de clases no 
momento

Comité de 
dirección 
política del 
sector 
estudiantil de 
la 
organización 
Izquierda 
Comunista de 
España

Izquierda 
Comunista

Madrid (¿) Agosto de 1975
25 pts
Incorpora a 
declaración da 
Junta 
Democrática 
Española con 
data 29 de xullo
de 1974

Este documento, que 
aumenta de prezo, 
consecuencia 
seguramente, do 
aumento de volume, 
pois é un documento 
que analiza o 
contexto 
internacional e a súa 
relación coa 
necesidades de 
cambio no “Estado 
capitalista español”

Comité de 
dirección 
política del 
sector 
estudiantil de 
la 
organización 
Izquierda 
Comunista de 
España

Folga Compostela (¿) Decembro de 
1975 
10 pts
Aparece 
comunicado do 
Organización 
Universitaria do
PCG e da XCG 
de novembro de
1975

Editorial contra a 
monarquía, sobre as 
eleccións do 
estudantado, realizan
análise da situación 
interna do 
estudantado e sobre 
eleccións sindicais

Organización 
Universitaria 
do PCG

Galicia en Loita Compostela (¿) Novembro de 
1975 

Portada a favor da 
independencia do 
Sahara, non obstante,
non debería ter 
coñecemento da 
morte de Franco ou 
esta ocorreu logo da 

MCE
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publicación deste 
número

Folga Compostela, 
deducido ao 
tratarse de prensa 
universitaria

1 de outubro de 
1975

Análise da situación 
que se vive en 
España, marcando 
que se están a vivir 
momentos históricos 
coa fin da dictadura

Comité 
Universitario 
do PCG

Irmandiño Compostela (¿) Marzo de 1974
Non obstante, o
primeiro 
número é de 
xullo de 1973

Visión e análise 
crítica sobre a lingua 
galega, a cultura 
galega, ademais de 
analizar o papel da 
RAG, e a represión 
sobre a cultura 
galega

Voceiro do 
Frente 
Cultural 
Galego

Irmandiño Compostela (¿) Setembro de 
1974

Sobre o uso do 
galego, sobre o tearo 
en Galicia, sobre as 
loitas 
anticolonialistas 
culturais e noticias

Frente 
Cultural 
Galego

Cartaz Compostela, teatro 
Capitol, 

1 de decembro 
de 1968

Actuación de: 
Xerardo Moscoso, 
Xavier, Benedicto, 
Guillermo, Miro e 
Vicente Álvarez, 
ademais de presentar 
Manuel María e 
Saleta

Voces Ceibes

A nova cantiga
galega

Panfleto Compostela (¿) Ciencias de la 
Educación una vez 
más en lucha!!

LCR-ETA VI 

Panfleto Compostela (¿) Contra a represión 
piden folga xeral na 
universidade

Federación
Universitaria 
Democrática
Española 
(FUDE)
Membro das
FRAP

Panfleto Compostela (¿) (¿) Piden xustiza e que 
se xulgue aos 
torturadores e 
sospeitosos de 
crimes dentro do 
réxime franquista, é 
dicir, presuntos 
asasinos

Comités 
Unitarios

Tribuna de 
Teoría 

Madrid (¿) Outuro de 1975
15 pts

Análise da estrutura 
económica de España

Organización 
de Izquierda 
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Comunista durante 1936-1951, 
asina Lorenzo Martín

Comunista de 
España

Lume Compostela Maio de 1975 Pide un sindicato de 
estudantes galegos, 
represión no ensino, 
ensino colonial en 
Galiza…

ERGA

Documento 

Declaración del
Comité de 
Dirección de la 
Organización 
de Marxistas-
Leninistas de 
España

(¿) Marzo de 1975 Declaración contra a 
apertura do réxime, 
programa de puntos 
para crear a unión 
popular antifascista

OMLG 
Organización 
de Marxistas 
leninistas de 
Galicia

Panfleto Compostela (¿) 25 outubro de 
1975

Denuncia contra o 
que consideran crise 
do goberno español 
diante da nova etapa 
logo da morte de 
Franco

UPG

Panfleto Compostela (¿) 1 de decembro 
1975 (¿) 
Dedúcese que 
si, dado que o 
seguinte 
panfleto está 
asínado pola 
mesma forza 
política

Consideran unha 
estafa o indulto, 
consideran que hai 
continuidade, piden a
supresión da 
monarquía

LCR-ETA VI

Panfleto Compostela (¿) 1 de decembro 
de 1975, nota a 
man, pero que 
se considera 
correcta por 
deducción co 
anterior 
panfleto

O mesmo que o 
anterior pero con 
selo distinto

LCR-ETA VI

Documento
Declaración 
conxunta

Compostela (¿) Novembro de 
1975 

Piden a creación de 
órganos nacionais 
populares, para a 
substitución do 
réxime franquista e 
evitar a chegada do 
poder burgués

UPG
ETA
PSAN (p)
Partit 
Socialista d
´Alliberament 
Nacional dels 
Paisos 
Catalans-
Provisionals

Panfleto Compostela (¿) Novembro de Faltaba  pouco para a Organización 
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1975 morte de Franco, 
piden ruptura e 
cambios 
trascendentais

Universitaria 
do PCG

Panfleto Madrid (¿) Outubro de 
1975

Piden un goberno 
provisorio e 
democrático ademais
dunha república 
democrática

Comité 
Ejecutivo de la
Organización 
Comunista de 
España 
(Bandera 
Roja)

Panfleto Compostela (¿) (¿) Eleccións 
universitarias, piden 
maior democracia 
dentro da 
universidade

(¿)

Panfleto Compostela (¿) Novembro de 
1975, nota a 
man

Sobre a agonía do 
franquismo e de 
Franco ademais da 
análise e posturas a 
tomar por parte da 
organización no 
terreo universitario 

LCR-ETA VI

Panfleto Compostela (¿) 17 novembro de
1975, nota a 
man

Considera que a 
monarquía non é 
máis que simple 
continuismo desde a 
ditadura

Larga Marcha

Panfleto Compostela (¿) 12 de novembro
de 1975

Denuncia a creación 
de asociacións ou 
elementos paralegais,
consellos 
universitarios, 
delegados etc…
considera que é 
colaborar co réxime

ODEA

A la ofensiva Galicia Asinado o 28 de
setembro de 
1975, nota a 
man 8 de 
outubro de 
1975

Manifesto contra os 
fusilamentos de 1975

LCR-ETA VI 

Documento Compostela (¿) Apoio á folga do día 
26, análise do avance
do movemento 
estudantes e petición 
de ensino, laico e 
bilingüe

Comités de 
Estudantes da 
Universidade 
de Santiago

Amnistía Compostela (¿) Decembro de 
1975, nota a 

Petición de amnistía 
para os presos e que 

PCG
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man se postulen a favor 
diversos organismos 
da Universidade 

Panfleto Compostela (¿) 4 de decembro 
de 1975

Y después de 
Franco…la 
explotación continúa

Larga Marcha

panfleto Compostela 1 de decembro 
de 1975, nota a 
man

Denuncia 
continuismo , 
detencións arbitrarias
e petición de 
aministía

Organización 
universitaria 
do PCG

Panfleto Compostela 1975 (¿) Piden a ampliación 
de matrícula, 
reapertura de centros,
libertade detidos en 
Ferrol, democracia e 
amnistía ademais de 
apoio á Junta 
Democrática

Organización 
universitaria 
do PCG

Panfleto Compostela 4 de decembro 
de 1975, nota a 
man

Non ao continuismo 
monárquico, 
amnistía, libertade 
política, goberno 
provisorio autónomo 
de Galiza, goberno 
provisorio de España

OCE (BR)
PCG
Joven Guardia
Roja
MCE

Panfleto Compostela (¿) Novembro de 
1974, nota a 
man

Acción Directa: 
único camino hacia 
la libertad

(¿)

Documento Galicia Decembro de 
1974

Movemento cristiano
para a liberación da 
clase oprimida

CPS Galicia 
Cristiáns pola 
liberación de 
explotados e 
oprimidos

Boletín 
informativo de 
los estudiante 
de la 
universidad 
gallega

Compostela 15 maio de 
1968

Denuncia da 
ocupación policíaca, 
creación de 
comisións de 
estudantes,

D. de 
Información e 
S. de 
Estudantes da 
U. Galega

Panfleto Compostela 25 de xullo,  
non di ano

Panfleto para o 25 de
xullo

UPG

Horas Estras (¿) 1974 Recoñecemento de 
horas extra, 
denuncian trampas 
legais no pagamento 
e non pagamento das
horas extra

(¿)

Unión dos 
traballadores do

Compostela (¿) (¿) Bases, organización, 
programas 

UTEG
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ensino

Programa 
provisional

provisorios 

Manifesto da 
UPG aos cregos
de Galicia

Compostela (¿) 1974 Análise do papel da 
igresa en Galicia, 
mesmo participante 
no sistema 
colonialista

UPG

Situación e 
loita no agro 
galego

Compostela (¿) (¿)  nota a man 
di que faltan 
follas

Análise da situación 
no agro

(¿)

Documento Galicia 1974 Repaso sobre a 
historia do 
movemento 
irmandiño

Frente cultural
galego(¿)

Documento Galicia Xullo 1974 Unha achega ao 
sistema produtivo 
galego e a 
dependencia 
económica de Galicia

Frente cultural
galego

Acraraciós 
(aclaracións) 
encol do 
problema da 
lingua

Galicia 1974 Unha análise sobre a 
situación da lingua 
naquel momento

Frente cultural
galego

Encol do 
liberalismo

Galicia (¿) (¿) Análise de Mao 
sobre o liberalismo

(¿)

Panfleto Galicia (¿)
Avinza de loita 
150 pts

Cartaz, 
Axúdanos a loitar 
por Galicia 

UPG

Panfleto Galicia Xuño de 1974, 
nota a man

Qué ocurre en 
Campobecerros?

CCJ (¿)

Panfleto Cangas do 
Morrazo

Xullo de 1974 Denuncia 
precariedade 
sanitaria na comarca 

Xunta de 
Veciños

Panfleto Compostela Maio 1974, 
nota a man

Contra 
despedimentos da 
textil Isorna

UPG

Panfleto Coruña Catro de agosto 
do 1974

Contra da 
precariedade laboral 
e de seguridade 
laboral en Vulcano 
(Vigo)

Panfleto Compostela (¿) 21 de xullo de 
1977, nota a 
man

Chamada a participar
o 25 de xullo

Liga da 
Xuventude 
Comunista IVª
Internacional

Panfleto Compostela Xullo de 1977 Chamamento á APG
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participación nas 
eleccións municipais

Barricada, 
boletín de los 
Comités de 
Estudiantes en 
Lucha (CEL)

Compostela Maio de 1975 Boletín dos 
estudantes 
universitarios 

CEL

Folga Compostela Abril de 1975 Diversos temas, entre
eles, o ensino, 
Vietnam, …

Revista 
Universitaria 
do PCG

Barricada Compostela 20 de maio 
1975 (¿) 10 pts

Especial sobre 
probas de acceso

CEL

Panfleto Compostela 9 de decembro 
de 1974, nota a 
man

Denuncia do uso da 
forza, represión, 
contra os 
movementos sociais, 
estudiantado e 
obreiro 

FRAP
LRC-ETA VI
MCE

Boletín 
informativo de 
los estudiantes 
de la 
universidad 
gallega 

Compostela 8 marzo de 
1968

Denuncia de falta de 
fondos para a 
facultade de ciencias 
e falta de interese por
parte do reitorado e 
decanato

(¿)

panfleto Compostela 6 de xaneiro de 
1975, nota a 
man

Piden melloras nos 
planos de ensino 

Comités de 
Estudiantes

Comunicado Compostela 22 de novembro
de 1974

Sobre as 
mobilizacións 
obreiras na comarca 
compostelá

(¿)

Lume Compostela Maio 1973 Presentación de 
Lume e ERGA

ERGA

Documento 
interno, 

Madrid (¿) Maio 1977 Proyecto de tesis 
para el X conreso del
PCOE

PCOE

Panfleto Compostela Decembro de 
1974

Piden liberdade para 
detidos: moncho, 
santi e guillermo

XERME

Documento Compostela 9 de febreiro de
1978

Sobre reunión de 
membros da 
universidade para 
avaliar situación da 
universidade

(¿)

Panfleto Vigo Agosto 1974 Denuncia das 
expropiacións para o 
tramo Rande Vigo da
autoestrada do 
Atlántico

Xunta de 
Veciños

panfleto Compostela (¿) Setembro 1974 Non paguemos a cota CC LL
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da SS agraria. 
Documento Galicia Abril 1976 Contra das celulosas 

en Quiroga
CC LL 

panfleto Compostela (¿) Decembro de 
1974

Non á nuclear de 
Xove

UPG

Panfleto Compostela (?) Novembro de 
1974

Contra posibilismo 
en exams de 
matemáticas en COU

ERGA

Panfleto (¿) (¿) Contra das 
manifestacións fóra 
da extremadereita

¡¡Arriba 
España!!

Panfleto (¿) (¿) Por unha Galicia 
ceibe e socialista

UPG

Panfleto Compostela Maio 1974 Sobre o día das letras
e situación da Lingua

ERGA

Panfleto Compostela 2 agosto 1974 Sobre morte 
traballador en 
Carmona

UPG

Panfleto Coruña Decembro de 
1974

Piden no instituto 
Agra Orzán, 
representantes de 
estudantes nas 
avaliacións

ERGA

Tríptico Compostela (¿) (¿) Pide afiliación a 
UTEG

UTEG

Mundo Obrero Madrid Abril 1977
15 pts

Edición para o 1º de 
maio 

PCOE
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FANZINE Lugar/Data Colectivo Temática Caso Tratamento Contac
to

Afóbico nº 2 Ermesinde 
(Portugal)

Afóbico Liberación 
animal

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo. 
1016.4
446 
Ermesi
nde 
Codex
-
Portug
al

Atentes nº 2 Ourense 
(Galicia) 
2002

Anarco-Punk, 
antiautoritario

Críticas a 
declaración
s de 
responsable
s goberno 
Aznar sobre
accidente 
Prestige

Análise das 
declaracións
de 
responsables

Apdo 
1183
CP 
32080
Ourens
e

atentes
@mix
mail.c
om

Atentes nº 5 Ourense 
(Galicia) 
2005

Anarco-Punk, 
antiautoritario

Non 
relevante

Non 
relevante

Atentes nº 6 Ourense 
(Galicia)
(2006)

Asina: Iago 
como 
responsable 
do apdo de 
correos

Anarco-Punk, 
antiautoritario

Non 
relevante

Non 
relevante

Escola de 
borregos 
nº2 

Facultade de
Ciencias 
Políticas, 
Santiago de 
Compostela

Colectivo de 
estudantes de
Ciencias 
Políticas

Análise de 
acontecementos
así como crítica 
ao funcionamento
da facultade de 
Políticas

Desde unha
perspectiva 
cinguida ao 
que é a 
facultade de
ciencias 
políticas 
abríronse á 
realidade de
arredor

Os seus 
artigos poden
ir desde a 
crítica a 
cumios como
o europeo en 
compostela 
no 2002 á 
crítica interna
da mesma 
facultade, 
pasando por 
análise de 
elementos 
máis persoais

esdbor
regos
@hot
mail.c
om

nelson.
quintei
ro@g
mail.c
om
647 
647 
404

Eskizofrenia Santiago de Miguel Fdez. Música punk, Non Non ESKIZ

419
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nº 1 Compostela
2002-2003

Triana crónicas 
concertos e crítica

relevante relevante OFRE
NIA77
@mix
mail.c
om
APDO
219  
15705 
Comp
oste

Eskizofrenia
nº2 

Santiago de 
Compostela
2002-2003

Miguel Fdez. 
Triana

Música punk, 
crónicas 
concertos e crítica

Non 
relevante

Non 
relevante

Estufailum 
Chaun Chan 
nº 1 

Vigo 
(Galicia)
2002 en 
diante

Loka Música Punk, 
entrevistas,concer
tos e crítica

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo 
5218
CP 
36200
Vigo 
(Ponte
vedra)

Estufailum 
Chaun Chan 
nº 2

Vigo 
(Galicia)
2002 en 
diante

Loka Música Punk, 
entrevistas,concer
tos e crítica

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo 
5218
CP 
36200
Vigo 
(Ponte
vedra)

Estufailum 
Chaun Chan 
nº 4

Vigo 
(Galicia)
2007

Loka Música Punk, 
entrevistas,concer
tos e crítica

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo 
5218
CP 
36200
Vigo 
(Ponte
vedra)

Estufailum 
Chaun Chan 
nº 5

Vigo 
(Galicia)
2008

Loka Música Punk, 
entrevistas,concer
tos e crítica

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo 
5218
CP 
36200
Vigo 
(Ponte
vedra)

Pedras 
contra balas 
nº 1

Lalín 
(Pontevedra.
Galicia) 
2003-2004

Revuelta en 
el 
Frenopático

Antiautoritario, 
denuncia, 
entrevistas, 
antiespeculación

Varios 
temas: 
especulació
n 
urbanística, 
entrevista a 

Tratamento 
crítico sobre 
información  
económica, 
política local 
ou mesmo 

Revuel
ta en el
Frenop
ático

Apdo. 
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Chomsky, 
artigos de 
análise 

internacional 158
36500 
Lalín 

Pontev
edra

Perturbazom
Zine

Betanzos/Ma
drid 2005

Iago Música punk, 
hardcore, críticas,
entrevistas e 
crónicas

Non 
relevante

Non 
relevante

perturb
azom
@
hotmai
l.com

Pu Peñi  nº 2 01/04/93 José Luis 
Cortizo 

Defensa dos 
Indíxenas en 
América

Informació
n sobre 
sitiación 
dos pobos 
nativos 
americanos,
sobre todo 
latinoameri
canos

Artigos de 
investigación 
sobre a 
situación dos 
diversos 
colectivos 
amerindios 

José 
Luis 
Cortiz
o 
32435 
Avión-
Ourens
e 

Rádio 
Rahim nº 3

Xullo de 
2003

Santiago de 
Compostela

Colectivo 
Radio Rahim 
Sound 
System

Ecléctico, sobre 
todo música que 
vai do hardcore 
ata o soul, 
pasando por 
reagge ou funk

Artigos 
sobre 
música, 
movemento
s sociais 
ligados a 
estilos de 
música

Crónicas e 
críticas así 
como artigos 
desde unha 
perspectiva 
rasta ou 
reagge

rahim
@mix
mail.c
om

Revoltosa 
nº1 

Vigo 2005 Revoltosa 
Zine

Música Punk e 
hardcore

Non 
relevante

Non 
relevante

revolto
sazine
@hot
mail.c
om

apdo. 
5218-
36200 
Vigo

Revoltosa 
nº2 

Vigo 2005 Revoltosa 
Zine

Música Punk e 
hardcore

Non 
relevante

Non 
relevante

revolto
sazine
@hot
mail.c
om

apdo. 
5218-
36200 
Vigo
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Rock Galicia
nº3

Santiago de 
Compostela 
xullo/agosto 
de 2009

Santi “Ritter”
Torres 
(director)

Música Heavy e 
metal

Non 
relevante

Non 
relevante

www.
myspa
ce.com
/rockg
alicia
 

Skremento 
nº1 

Lalin 200? Colectivo 
anarquista

Antiautoritaria e 
anarquista

Análise da 
situación 
dos 
inmigrantes
en España

Artigos sobre
lei de 
estranxeiría e
avisos de 
charlas sobre 
o tema

Skremento 
nº 2 

Lalín 2001 Colectivo 
anarquista

Antiautoritaria e 
anarquista

Análise da 
LOU desde 
perspectiva 
anarquista 

Artigo sobre 
a LOU e as 
alternativas a 
esta desde 
perspectiva 
libertaria

Sons de 
Luita nº 0

Vigo 1999 Sons de Luita
distribuidora 

Publicación sobre
diversos grupos 
musicais 
relacionados con 
movementos 
soberanistas ou 
independentistas

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo. 
3242
36280 
Vigo

Galicia

This 
is...Galiza!!!
nº1 

Vigo 2002 Colectivos 
antiautoritari
os e redskins

Música punk, 
hardcore, oi e ska

Non 
relevante

Non 
relevante

macarr
a@anti
social.
com

Uhp Zine nº 
7

2006 ??? Música e 
pensamento 
“crítico” en 
artigos e 
entrevistas 

Non 
relevante

Non 
relevante

Uhp Zine nº 
8

2007 Música e 
pensamento 
“crítico” en 
artigos e 
entrevistas 

Non 
relevante

Non 
relevante

power
genjos
e@hot
mail.c
om

X Pressom 2004 Iago e Antón 
(sen máis 
referencias)

Música punk e 
hardcore

Non 
relevante

Non 
relevante

iagoab
@hot
mail.c
om

Cousas 
Claras nº1 

Lalín febeiro
de 1992

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

Análise sobre a 
mili, okupación, 
clase  obreira

Okupación, 
memoria 
histórica

Artigos 
contra o 
servizo 

Apdo. 
185
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militar, sobre 
memoria 
histórica

Lalín 
Pontev
edra

Cousas 
Claras nº2

Lalín maio 
de 1992

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

Análise drogas, 
OTAN, relixión

Abordan 
desde 
perspectiva 
local temas 
como os 
das drogas, 

Artigos 
curtos sobre a
OTAN, a 
relixión e 
tamén tratan 
o 5º 
Centenario

Apdo. 
185

Lalín 
Pontev
edra

Cousas 
Claras nº3

Lalín xuño 
de 1992

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

OTAN, comic, 
poesía

Segunda 
parte artigo 
sobre 
OTAN, 
tratamento 
do comic

Acaba artigo 
sobre OTAN,
abordan o 
cómic 

Apdo. 
185

Lalín 
Pontev
edra

Cousas 
Claras nº4

Lalín 
decembro de
1992

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

Mesma liña 
ecléctica anterior

Mili, 
antifascism
o, arte

Entrevista a 
insubmiso, 
novas 
expresións 
artísticas

Apdo. 
185

Lalín 
Pontev
edra

Cousas 
Claras nº5

Lalín 
febreiro de 
1993

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

Mesma liña 
ecléctica anterior

Mili, 
antifascism
o, arte

Entrevistas a 
artistas, 
deseñadores 
de cómic e 
aniversario

Apdo. 
185
Lalín 
Pontev
edra
36500

Cousas 
Claras nº6

Lalín 
setembro de 
1993

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

Mesma liña 
ecléctica anterior

Mili, 
antifascism
o, arte

Abordan 
neste número
a PSS no 
concello de 
Lalín

Apdo. 
185
Lalín 
Pontev
edra
36500

Cousas 
Claras nº7

Lalín 
setembro de 
1994

As Cousas 
Claras 
(colectivo)

Mesma liña 
ecléctica anterior

Mili, 
antifascism
o, arte

Memoria 
histórica

Apdo. 
185
Lalín 
Pontev
edra
36500

Criatura 
Zine nº0 

 Compostela
2006

Criatura Zine
(colectivo)

Música e cultura 
baixo tratamento 
underground

Música de 
circuitos 
“alternativo
s” 

Artigos e 
entrevistas a 
grupos de 
fóra do 
mainstream

fernan
doalba
r@gm
ail.co
m
(deseñ
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ador)

Criatura 
Zine nº2

Compostela
2007

Criatura Zine
(colectivo)

Música e cultura 
baixo tratamento 
underground

Música de 
circuitos 
“alternativo
s” 

Artigos e 
entrevistas a 
grupos de 
fóra do 
mainstream

Dalhe!!! nº3 Ourense 
2001

Colectivo 
Antifascista 
Dalhe!!!

Música e 
subcultura 
redskin

Artigos 
sobre 
música e 
bandas red 
skin

Tratamento 
dalgunhas 
informacións 
como o de 
facer todo o 
fanzine en 
castelán

Apdo  
75
cp 
32080
Ourens
e

Dalhe!!! nº4 Ourense 
2002

Colectivo 
Antifascista 
Dalhe!!!

Música e 
subcultura 
redskin

Artigos 
sobre 
música e 
bandas red 
skin

Artigos sobre
bandas

Apdo  
75
cp 
32080
Ourens
e

auriaS
H@bu
zon.as

Dalhe!!! nº7 Ourense 
2007

Colectivo 
Antifascista 
Dalhe!!!

Música e 
subcultura 
redskin

Artigos 
sobre 
música e 
bandas red 
skin

Artigos sobre
bandas

Apdo  
75
cp 
32080
Ourens
e

auriaS
H@bu
zon.as

Dalhe!!! nº8 Ourense 
primavera 
2007

Colectivo 
Antifascista 
Dalhe!!!

Música e 
subcultura 
redskin e 
hardcore

Artigos 
sobre 
música e 
bandas red 
skin

Artigos sobre
bandas

Apdo  
75
cp 
32080
Ourens
e

auriaS
H@bu
zon.as

Desastre 
nuclear nº 2 

Lalín maio 
2005

Colectivo 
Desastre 
Nuclear

Música punk, 
hardcore, opinión

Non 
relevante

Non 
relevante 

Apdo. 
158
cp 
36500 
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Lalín

Desastre 
nuclear nº 3

Lalín xuño 
2006

Colectivo 
Desastre 
Nuclear

Música punk, 
hardcore, opinión

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo. 
158
cp 
36500 
Lalín

Desastre 
nuclear nº 3

Lalín maio 
2007

Colectivo 
Desastre 
Nuclear

Música punk, 
hardcore, opinión

Non 
relevante

Non 
relevante

Apdo. 
158cp 
36500 
Lalín

425



ANEXO V

Medios de comunicación na Galiza na

 Época Fraga 

(1989-2005)
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Cadro de medios galegos 1990-2005

                  Medios escritos diarios

ABC (delegación)

El Mundo (delegación)

El País (correspondentes)

Atlántico Diario

Diario de Arousa

Diario de Bergantiños

Diario de Ferrol

Diario de Pontevedra

El Correo Gallego

El Ideal Gallego

El Progreso

Faro de Vigo 

Galicia Hoxe (O Correo Galego)

La Opinión A Coruña

 La Región

La Voz de Galicia

La Razón

Medios escritos non diarios

Círculo de Dirigentes

Época

A Nosa Terra

A Peneira

Tempos Novos

Novas da Galiza

La Voz de Ortigueira

Luzes de Galiza

La Comarca del Eo

Espansión

Cinco Días
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Medios dixitais

Código Cero

Galicia Diario Digital

Xornal Galicia

Radios

Cadena Ser

Cadena COPE

Onda Cero

Radio Galega (CRTVG)

Radio Obradoiro

Radio Líder

Radio Voz

Televisións

Televisión Española - Galicia

Televisión de Galicia (CRTVG)

Antena 3 (delegación Galicia)

Atlas TV (delegación Tele 5 Galicia)

Axencias de noticias

AGN

Axencia EFE

Europa Press

Servimedia

Prensa deportiva

Diario As

Depor Sport

DxT Campeón

Marca
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