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A declaración de 29 delas como espácios naturais non as· libra de ameazas e agresións 

O tesouro das illas 
Território único requerido pola literatura, museu do mar,- reserva etnográfica e bio_lóxica, as inas (3xperimentan o asexo 

da especuladóri e o furtivismo. A cada volta son máis as voces que e_sixen o recoñecemento do mundo das illas ~~\t. 
· como un espácio público a conservar e apreciar. ~ 

A illa de San Simón (na fotografia) e a de Tambo dependen dos mesmos lonxanos despachos que cando foron cantadas por Meendiño e Góngora respeitivamente. 

Novo 
Caderno 
á venda con 
este número 

O Parlamento 
d.ecidirá sob.re .· 
a homenaxe · 
a Bóveda no 17 
de Agosto 

Conseguir a reabilitación histórica 
é un dos obxectivos da proposta 
do BNG, que implicaria a consi
deración de data non laborábel 
no calendário da XLinta. Beiras 
considerouna como 'un proxecto 
sério para levar a cabo un profi,m- · 
do exercício de memória históri..,, . 
ca, ademais de recoñecer politi
camente· aos· homes e mulleres 
que pagaron coa sua vid3 a de-

. fensa dun rexime lexítimo e cons
titucional polo que merecen a · 
consideración de todos. (Páx. 9) 

Ramón ·Portas: 
'No 36 
xa se loi.taba 
pola au_to 
determináción' 

"A Galiza actual é democrática, 1 

pero air:ida non se pudo facer o 
que propuñan no 36 os·galeguis
tas na Frente Popular, a respeito 
da idiosincrásia dos galegos"afir
r'na Ramón Port~s Fuentes, Man
cho Canónigo, emigrante galega 
·na Arxentin·a, "dos da década dos 
cinq,ienta" como a el lle gasta di
cer. Está por segunda vez na Ga
liza despois . de ter marchado no 
ano 50, na compaña da sua mu
ller Vida Marta Davela, arxentina 
filla de galegas. (Páx 12-13) 

Record de asistentes 
á celebración .do Dia da Pátria 
a ce:ebración do Dia da Pátria 
congregou este ano ao maior nú
mero de persoas da sua história, 
batendo. a do BNG o record, que 
estaba na de 1978, ao lograr mo-

..... 
bilizar máis de 10.000 persoas. A 
da FPG, PSG-EG e PG, supera
ria o milleiro. Cenfo e medio con
ccrreron á da APU. 

(Páx. 5-6-7) 
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Forman unha coryiarca,dispersa· pe~o hornox~nea e caracteristica -

A ordenación do território -e as leis 
1 - • 1 

tratan ás illas como se fosen terra firme 
G. LUCA DE TENA - XAN CARBALLA 

· Definen un espácio cultural próprio pola sua m~rfoloxfa, particulariedade climáti~a, isolamento biolóxico e riqueza natural, e son 
. · lugar preferido da literatura. Para a Administración -son só espácio de terra mais, ainda que rodeado por mar. 

A condición natural de reserva 
paisaxística, biolóxica e de cultu-

"Ou se nomean as illas parques 
naturais e se protexe a seu uso, 
ou desaparecerá ·a riqueza .que 

ción é nula. Embarcacións de 
recreo de gran luxo fondean. á 
beira das illas e mergulladores 
con escafandras autónomas 
rouban pécios sen seren moles- · 
tados. Ae mesmo tempo as illas 
están a ser agredidas por pesca 

·. inteasiva con equipo sofisticado. A presión dos intereses especu
lativos amaga contra Ons, ex
propiada. polo Estado franql.!ista 
ao republicano Didio Riobóo. 
Agora, os herdeiros do seu lídi
mo dono, pretenden desfacer o 
abuso do poder, que fora segui-

· encerran", comenta Fernando 
Alonso Romero, autor de nume
rosos traballos sobre etnografía 
e arqueoloxia naval. "A protec-

ra das illas princ.ipais é a causa 
sobranceira do seu prestíxio ar
queolóxico. Pero o · seu carácter 
de reducto tainas( tamén extraor
dinariamente vulnerábeis á detur
pación. No Eco Compostelano de 
1890 descrébese a história de 
Cortegada. coa que 'S,e queria ; 
agasallar á Coroa de España pa-
ra fomentar unha colonia de ve
rán no redor. Na illa había un 
Hospital de Mareantes construido 
no século XV, do que hoxe só 
quedan ruinas apenas recoñeci-:. 

- beis. O solo reborda ainda restos 
de' cerámica e hai un pécio román 
na sua -ribeira, pero o paso á pro
priedade particular impediu cata
logar estas bens, derradeiramen
te propriedade, dunha Sociedad~ 
Anónima por transación real. . 

.. 'A TENDENCIA 
XERAL E A DE 
RECUPERACIÓN 
PARA O PATRIMONIO 
PÚBLICO 
DE PROPRIEDADES 
PRIVADAS 
NAS ILLAS. 
OCASO DEONS 
SERIA A ÚNICA 
EXC~PCIÓN" 

Se non hai unha política cultural 
séria que protexa a memória, o 
meio humano e material, as illas 
rematarán coma os exemplos ~ 
vista de A Toxa, Toralla ou Arou
sa". 

{MANUEL CHOUZO, 
MIEMBRO DA.SGHN) 

lllas Sisargas. Espácio singular de vida e tamén de disfrute, as ' illas teñen necesidade de trata.mento conxunto como· Parque Natural. XURXO S. LOBATO I VOZ NOTICIAS 

ATERRA DE MAR ESQUECIDA E ROUBADA 

Non hai Estado que deixe de asistir aos 
seus territórios insulares baixo .forma de 
exencións, axudas, subvencións, 
franquícias, .clasificacións reservadas ou 
programas específicos que compensen a 
incomunicación, a servidume económica 
do aillamento e a anomalía climática e 
biolóxica que establece a fronteira dÓ 
mar. Ao actuaren así non só defenden os 
espácios de transición da sua 
integridade, as formas de relación social 
sobre a xeografia liminar, senón a · 
continuidade de formas de vida ·e de 
fasquias culturais tan valiosas como . 
vulnerábeís. . 

Nos ú.ltimos vintecinco anos, as illas da 
beiramar ·de nós representan 
r.-lásticamente á oposición diametral 
desta política 1,miversal de equilíbrio e . 
sensibilidade cara aterra insular. Un 
vento de Atila, encañonado desde as 
simplificacións criminais dun governo 
consular e indiferente, arrasou 
patrimónios sociais sedimentados en t • 

décadas de vida comunitária. Como nun 
espectáculo de foxo romano, o poder 

fa_cia da dixestión do expediente cultt,Jral _ 
irrepetíbel das ill~s un divertimento ou 
aca.so .µnha ironía burocrática. Así 
esmoreceron· os asentamentos de Ons 
(418 habitantes en 1932) e Sálvora (150 
habitantes até 1978), broslados 
sociolóxicos de rjquísima complexidade 
nos que a cooperación trascendera de 
defeAsa contra o aillamento extremo a 
estado natural. O mesnío desleigo había 
afogar O·património neolítico de Toralla 
baixo os alicerces dunha rechamante 

, torre de apartamentos; facer de Tambo 
unha finGa para uso privado de 
funcionários da Mariña de guerra e as 
suas famílias (á sombra da coartada 
secretista e infantil dun polvorín · 
anacrónico), con roubo de propriedades 

-dos veciños de Combarro; chantar 
. senllos centros de tortura da Guerra 
·sobre os emblemas poéticos de San 
Simón e San Antón ou permitir a 
privatización da illa da Creba. 

Este pánorama complétase cunha 
deixación total da vixiáncia do património 
insular, que permite a depredación de 

Coelleira,, a queima anual das Estelas, a 
, pesca abusiva dos illot~s ou a rapiña dos 

pécios ribeireños por mergulladores que 
só se guian polos elevados précios do . 
mercado arqueolóxico. Nun país de terra 
ácida, os lameiros da beiramar son a . 
caixa forte que nos queda para atopar as 
cadras do xeroglífico comun, se antes non 
o esquilman as escafandras autónomas. 

· A sensibilidage da Autonomía para esta 
riqueza non dá mellorado a do centralismo 
máis ignaro e desleigado. Non ·só non 
·acorda o récoñecemento da xeografia 
insular, senón qu~ transborda ás illas a 
filosofía administrativa da terra firme .. 
. Nunha diáfana leitura sicoanalítica do 
auto-noxo, soña pontes carísimas contra o 
que consi.dera o cerco e castigo do mar, 
nunha evidente confusión entre 
comunicación e uniformidade. Non se 
prolonga ás illas a extensión de . 
competéncias e non lle proe a instáncia 
nengunha que poidamos cambiar de 
século cpn Tambo ou San Simón 
administradas desde os mesmos 
despachos que cando as cantaron 

Góngora (oficial da l11quisici6n en 
. Pontevedra) ou Meendiño, , 

respeitivamente.' No entanto, e contra toda 
leí, gardas privados maltratan a quen 
queira desembarcar en Sálvora na que a 
propriedade privada ten negado permiso 
mesmo para investigacións básicas. 

Derradei_raménte, a especificidade insular 
non existe para as norm¡;¡s 
complementária$ e subsidiárias de .. 
planéamento resucitadas no DOGA de 
19 e 20 de Xuño pasado. A COTOP pasa 
un cartabón sobre as illas e decláraas 
espácios naturais, e fai escepción 
expresa e escandalosa de Cortegada, ~ 
sobre a que gravitan intereses 
inmobiliários que comprometen á Casa 
Real en contradicción gravísima coa 
vontade popular. · · 

Unha alternativa ha., ;.Aenamente 
realizábel, para darmos un primeiro paso 
histórico na toma de conciéncia sobre esta 
terra de mar, esquecida cando non 
roubada: declarar as illas parque natural. • 

A ROSA TIBllA 
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do dunha campaña de coloniza
ción nos anos 50. Os cincuenta 
derradeiros colonos, que deixan 
de viver regularmente na illa o 
ano 1972, reclaman o seu domí
nio sobre as propriedades afo
radas polo Estado. O uso eco
nómico único son os alugueres 
na tempada do verán. 

"A tendéncia xeral é a de recu
peración para o património públi
co de propriedades privadas nas 
illas. O caso de Ons seria a úni
ca excepción", indica Manuel 
Chouzo, coordenador do Atlas 
de Vertebrados da Galiza e 
membro da Sociedade Galega 
de História Natural. "Entendo 
que todas deberían pasar a patri
mónio público e seren declara
das como protexidas as que con
servan valor arqueolóxico ou in
terés natural. As demais, debe
rían estar abertas ao público pa
ra uso lúdico. A maioria das que 
ternos de tamaño menor non po
den ter outro destino coa lei de 
costas na man". 

Cortegada é aparte 

No Diario Oficial de 19 e 20 de 
Xuño pasado, a Conselleria de 
Ordeación do Território e Obras 
Públicas califica de espacios na
turais 29 illas e illotes, ainda que 
non fai catalogación específica 
delas. A disposición da COTOP 
fai excepción explícita de Corte- · 
gada que deberá ser sometida a 
normativa específica prévio infor
me da conselle1ia que poida ela
bourar calquera proxecto no seu 
espácio. As Normas Comple
mentárias e Subsidiárias de Pla
neamento do Governo Tripartito, 
derogadas pola Xunta do PP, 
volven palas illas, coma o vello 
Simbad, sen novas aportación~ 
tipolóxicas ou de catalogación 
específica, agás a porta entrea
berta aos intereses inmobiliários 
sobre as cincuenta hectáreas de 
Cortegada. 

Mentres se fai caso particular de 
Cortegada, a Xunta simplifica as 
ordenanzas. "Resultaban -indica 
a COTOP na exposición de moti
vos das normas- excesivamente 
minuciosas e que tamén resulta 
(sic) innecesario reproducir dis
posicións contidas en regula
mentacións de carácter sectorial, 
costas, estradas, etc." A Conse
llaria gábase de ter adicado "es
pecial atención aos aspectos 
que fan referéncia á protección 
de espácios naturais". Pero o 
traballo consiste en reproducir as 
disposicións xerais do governo 
denanterior sobre fotocópias de 
levantamentos topográficos do 
MOPU que nen sequera foron 
traducidos ao galega. 

A disposición da COTOP respos
ta en realidade a unha opinión 
pública que a cada exterioriza 
máis a sua preocupación polo fu
turo desta parte específica e úni
ca do património. Os traballos 
sobre etnografia ou os que tratan 
da riqueza ornitolóxica e de es
pécies mariñas, acorqan o inte
rés sobre as illas. Pero poida 
que a mellar propaganda desta 
basta de ouro da Galiza maríti
ma sexa o tránsito de visitantes, 
a medrar cada ::tno. 

O bafeo 
de San Barandán 

A diferéncia de A Toxa, Toralla e 
Arousa que ficaron unidas a terra 
e perderon a mística de barco ar
borado, o resto das illas ficaron 
máis próximas do coñecemento 
literário. En Sálvora, proprieciade 
do Marqués de Revilla, xeneral 
ai,Jditor do. Exército Español e 

A illa de Toralla, ao pé de Vigo, foi agredida por unha urbanización monstruosa, cunha rechamante torre de apartamentos reali
zado por un arquitecto que se reclama progresista. A NOSA TERRA 

franquista acérrimo, un garda ar
mado intimidaba con fogo aos 
que quixesen desembarcar. O ce
lo do Marqués era tanto, que o 
centinela estaba abrigado a 
acompañar co rifle na man os re
levos do torreiro da illa, cada vinte · 
dias. A illa pertenci~ á família dos 
Mariño de Lobeira, xunto con To
rre Goians e Nora, e pasou ao 

Marqués por matrimónio. Na sua 
parte Sul vivía unha colónia de 
pescadores con marcados costu
mes comunitários, tanto nos tra
ballos de salgazón como na or
gaización espóntánea de clases 
de coñecementos básicos para 
os cativos. A meio dunha foguei
ra, avisaban a Ribeira das situa
cións de emerxéncia na illa. 

Guiña non cumpliu as suas promesas 

En As Paisaxes Iluminadas, Xo
sé Maria Castroviejo atribuía á 
illa Norde das Cies, tamén cha
mada de Monte Agudo, a capaci
dade de se trasmudar no barco 
de San Barandán e desaparecer 
na mar.(O frade irlandés Bren
dan fixera no século IV a trave
sia a Terranova, segundo teste
muña escrita). Brendan, Baran-

'Cortegada, parque natural!' 
A história da donación da llla de 
Cortegada a Alfonso XIII remón
tase ao 19 de Agosto do 1907, 
en que se asina no Campo da 
Ermida a entrega ao represen
tante real, Benigno Quiroga e 
López Ballesteros. A donación 
era obra da cacicaria local, para 
que o Barbón construira un pa
lacete, supoñendo que isa servi
ría para mellorar as comunica
cións da bisbarra. Anos despois 
unha donación semellante daba 
lugar a outro escándalo. Era xa 
baixo a ditadura e o Pazo de 
Meirás era un dos seus símbo
los. En ambos e dous casos os 
descendentes venderon ou qui-

xeron vender a dádiva popular 
intermediada polo cacicato ou 
os falanxistas. 

Cortegada era descrita por Cor
nide no 1764: "Frente ao porto 
de Carril e distante menos de 
média cuarta de légua está a illa 
de Cortegada, que xa nomeara 
Plinio co nome de Corticata. Terá 
de circunferéncia pouco máis de 
tres cuartos de légua e está ha
bitada de vinte viciños que a cul
tivan e produce viña, millo e ou
tros froitos; particularmente pola 
parte do meio-dia ten águas de 
mediana caidade . Non poden 
chegar a ela embarcacións pero 

sérvelles de abeiro aos que an
dan no porto de Carril. Nas suas 
imediacións péscanse moitas os
tras, sardiñas e outros peixes 
máis pequenos. Pertence ao 
Mosteiro de San Martiño de San
tiago, a quen lle pagan rendas os 
que labran as suas terras" 

Hai dez anos Don Juan de Bor-
. bón vende a Cortegada S.A., 

por sesenta millóns, a illa que lle 
fara doada á sua família, e se
gue a sua marcha un proxecto 
de especulación que procuran
do a mímese con A Toxa queria 
erguer 400 vivendas unifamilia
res e un complexo con campo 

Os vlciños manifestáronse frente á llla de Cortegada reclamando a declaración de Parque Natural. ~ra ~ando a visita no 1990 
de Cuiña, que prometia: resolver o problema en dous meses. XOSE LUIS ABALO / voz NOTICIAS 

· 'EMBARCACIONS 
DE RECREO 
FONDEAN A BEIRA 
DAS ILLAS 
E ROUBAN PECIOS 
SEN SEREN 
MOLESTADOS" 
(F.ALONSO ROMERO) 

dán o Brandao, a taberna do Co
xo, o capitán do bergantin inglés 
estragado na Punta do Cabalo, 
que se presentaba algunhas noi
tes agallopando nun bauprés 
fosforecente, ou as historias do 
lume de San Elmo, eran ben 
máis populares ca· o mosterro 
medieval das Cies, a citánia do 
monte do faro ou a existérrcia na 
praia da Sul da primeira fábrica 
de salgazón das Rías Baixas, os 
restos da mina de Estaño roma
na (na de Monteagudo) ou os 
pécios dos inmediafos illotes do· 
Agoeiro, entre os que se ubica 
un galeón da Escuadra de Prata, 
de 1702. 

Como Parque Natural, as Cies 
dependen da Consellaria de 
Agricultura. En opinión do direc
tor de Montes e Meio Ambiente a 

de Golf. Unha hipotética inver
sión de 12.000 millóns e a cons-. 
trución dunha ponte era a inten
ción da nova empresa frente á 
cal constituiuse unha Comisión 
Cidadán de defensa da illa, que 
persegue a denominación de 
Parque Natural . 

En Maio do pasado ano, Guiña, 
recén estreado cargo na CO
TOP, tiña que responder no Par
lamento a unha pergunta do so
cialista Seso Giráldez, e afirma
ba que asumía o compromiso do 
governo tripartito de declarar 
Cortegada espácio natural a pro
texer. Guiña visitaba aos poucos 
dias Cortegada, impedindo a 
garda privada de seguridade, o 
aceso dos xornalistas á illa. 
Menúes, en Carril, os viciños 
manifestábanse reclamando a 
declaración de Parque Natural, 
que lago foi recollida polo parla
mentário nacionalista Francisco 
Trigo Durán para apresentar un
ha proposición no Parlamento. 
Ao regresar a terra, Guiña tivo 
que ir andando os tres quilóme
tros que o separaban da Casa 
do Concello de Vilagarcia, segui
do polos viciños que berraban 
"Cortegada, parque natural!!". 
Recibida unha comisión, o titular 
da COTOP garantíalles que 
"mentres eu seña conselleiro 
non se porá un ladrillo na illa". 

A situación actual é de transi
ción. Guiña no.n cumpliu a sua 
promesa de arranxar en tres 
meses o asunto, e a Comisión 
axexa calquera cámbio que tor
za a vitória popular de salvar 
Cortegada. Parece que a em
presa xa. non v.e rendábel o in
vestimento e quereria tirar o me
llar partido da sua negociación 
de venda coa Xunta. • 



aplicación deste réxime especial 
ten dado resultados positivos. 
Os usuários habituais critican a 
suxedade, a falla de información 
e cartelización sobre lugares de 
interés, a existéncia dun verte
deiro de lixo na aba do monte do 
Faro e, sobre todo, a militariza
ción do transporte a mans da 
empresa Vapores de Pasaje: O 
réxime de exclusiva, con précios 
altos, deberá concluir no 93. 

lllas do esquecemento 

Tanto a falla de información co
mo a perda da memória histórica 
parecen mal endémico das illas. 
O historiador Alvaro das Casas 
quéixase no limiar da separata 
sobre Ons (que publicara Nós en 
1932), da caréncia de estudos 
sobre a segunda illa galega en 
superficie. "Ons carece de biblio
grafía, apen.as unha lixeira re~ 
prenza nos diccionários (o xeo
gráfico de Madoz non lle adica 
nen meia dúcea de liñas) e máis 
ren; Rivera e Vázquez non falan 
dela; moi pouco -Murguía, Rodri
guez González pouco máis fai 
que nomealas o mesmo que Ga
llego Armesto e o mestre Otero 
Pedrayo, tan compreto ·sempre, 

. adicalle uns comentários case 
telegráficos". O autor procura 
compensar este agoiro de eque
cemento con dados como o pré
cio de 300.000 pesetas que pa
gara Didio Riobóo pola illa e o 
.illote .de Onsela ou Oncela; o ta
cho de 3.225 búxias, con corda 
para tres horas e lampada con· 
frotador de mercúrio. Das Casas 
recolle un censo de 418 habitan
tes, que traballan na mar ao 
amanexo e na terra polo serán. 
"Son moi pacíficos -explica- e 
poucas veces pelexan. Cando 
berran, chámanse castrón, caba
lo, cadela corrida, putañeiro, xe
na e cheirón. Son moi bós mari
ñeiros. Adiviñan o mal tempe> 
porque cantan as gaivotas por ri
ba das pedras, porque os raña
cús (estrelas de mar) saen tomar 

lllas Cíes. 

o sol e porque os merlos cantan 
nas silveiras, pois se cantan nos 
penedos é sinal do bó ~empo". 

Repetidas veces tense solicitado· 
a protección das Sisargas, A Co
elleira (na que apareceron de a 
pouco interesantes restos de ce
rámica) , As Estelas, Rua e As 
Gabeiras, entre outras. "Bebe
rían estas todas totalmente pro
texidas -indica Ramón Varela, 
secretario de Adega- e dispar 
dunha fórmula legal para que 
evitar que caian en mans. priva-

-das. Como norma, deberian se
ren zonas de protección especial 
polas peculiaridades de flora e 
fauna e as illas habitadas debe
riafl ter un tratarpento especial". 

O director de Montes e Meio Am
biente Natural da Xunta, Carlos 

. del Alamo entende que a Lei de 
Costas, coa proibición de edificar 
en a douscentos metros da bai
xamar, ten un efeito decisivo so
bre as illas. "O máis dificil é re
solver a contradición que implica 
o atractivo das illas e a necesida-

de de . protexelas. Nalgunhas é 
praticamente irreversíbel a de
gradación do entorno submariño, 
pero todas teñen a delimitación 
de espácio natural a protexer. E 
Ons, Cortegada, Sálvora e Sisar
gas deberian seren declaradas 
parque natural, como as Cies". 

Priviléxio militar 

Para Tambo, tamén parecen 
chegar novos tempos. Baixo a 
administración militar da Mariña, 
que a reserva como praia · parti
cular para as familias da oficiali
dade (con traslado diário por mar 
á conta dos contribuintes, en lan
chas da Mariña governadas por 
mariñeiros de recluta) a COTOP 
non a considera espácio natural. 
Pero os veciños de Combarro 
reclaman en xustícia a recupera
ción dos espácios veciñais, asi 
como a investigación etnográfi
ca, a catalogación arqueolóxica 
e o uso público regulado. 

O 1 de Maio do pasado ano un
ha manifestación desembarcou 

na llla da Creba, na Ria de Mu
. ros, por reclamar a sua devolu
ción aos viciños. A illa está pe-

. chada ao paso desde hai anos, 
cando un empresário de Com
postela edificou nela un chalet e 
ergueu valados para impedir o 
aceso aos mariñeiros. 

Ainda que non hai illa que non 
poda presentar a sua própria cor
te de cantores (Ons ten a Caba
n i llas e Tambo a Góngora, por 
exemplo), San Simón é a illa po
ética por antonomásia. Cosida 
polos séculas á cantiga única de 
Meendiño, parece feita para es
trofas e non para ser habitada. A 
leproseria fundada no século pa
sado abrigara aos barcos do con
tinente que facia a singladura de 
América a corentear na Ria de 
Vigo. Este trámite cítase sempre 
como a razón publi~itária máis 
eficaz para que as liñas do Canal 
da Manga se afixesen aos portas 
ga!egos. Despois foi cárcere na 
Guerra antes de comezar un de
longado tempo de decadéncia. 
Unha senténcia do Supremo con-

. fi.. DISPOSICION 
DACOTOP FAI 
EXCEPCION 
EXPLICITA 
DE CORTEGADA 
QUE DEBERA SER 
SOMETIDA 
A NORMATIVA 
ESPECíFICA "O MAIS 
DIFICIL E RESOLVER 
A CONTRADICION 
QUE IMPLICA 
O ATRACTIVO 
DAS ILLAS 
E A NECESIDADE 
DE PROTEXELAS" 
(CARLOS 
DEL ÁLAMO, 
DIRECTOR 
DE MONTES E MEIO 
AMBIENTE). 

cede xurisdicción da illa ao con
cello de Redondela, ainda que a 
tutela é do ministério de Agricul
tura desde Madrid. O director da 
Casa da Cultura de Redondela, 
Xosé González, quer aventar as 
brétemas do abandono cunha 
festa literária na que se xuntasen 
a cultura do mar, a lírica medie
val, o teatro e os nomas dos poe-

. tas históricos da ria (Martín Có
dax, Meendiño, Xan de Aldán, 
etc). Doutra parte, fálase de con
vertila en escola de vela ou en fa
culdade de céncias do mar. Pero 
a proposta que ten xuntado máis 
votos negativos é a de constuir 
nela un casino. • 

MtTRO e CUARTA 
• T EC ID OS 

íl t. MÉNDEZ NÚÑEZ, 27 · ED IFICIO AV EN IDA 
11 

íl 
~ CANGAS ~ 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 
E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITÁRIAS 

ABOSA DIUIA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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O BNG bateu_ o record e cha~a a ampliar a uriidade . 

O Dia da Pátria congregou e~ conxunto . 
a máis nacionalistas que en todos Os anos ~nteriores 
•A.E. 

A celebración do Día da . 
Patria-91 congregou este 
ano ao maior número de 
persoas da sua história, 
batendo a do BNG o 
record, que estaba na de 
1978, ao lograr mobilizar 
máis de 10.000 persoas. A 
da FPG, PSG-EG e PG, . 
superaría o milleiro. Cento 
e medio concorreron á da 
APU. Pola sua banda as 
distintas celebracións 
oficiais, agás a dos 
concellos, que se sumaron 
por primeira vez, tiveron 
un fio conductor relixioso, 
xirando ao redor do 
catolicismo-Apóstolo
Camiño da Santiago e 
Fraga como representante 
dos governantes que 
encarnan esta 
sensibilídade. 

"A agra está aberta para o labor 
comunal: arar, arar, arar en co
mun !" Con esta metáfora facia 
Xosé Manuel Beiras un novo cha
mamento do BNG "a todas as or
ganizacións sociais e políticas 
que amen e respeten o pluralismo 
para que se integren na frente na
cionalista". Tres foron as condi
cións para a unidade que repetiu 
o voceiro do BNG nesta data na 
que superaron o teito histórico de 
manifestantes, pasando pola Pra
za de Galiza 10.200 persoas: Ga
lícia nación, autodeterminación e 
antimperialismo. 

Este último ponto non só é mar
cado como esencial, como se 
puxo de manifesto máis unha 
vez na intervención da Praza da 
Quintana, que se viu incapaz de 
congregar a todos o~ manifes
tantes , na actual política do 
BNG , senón ponto baselar e 
marco de extrema, para a unida
de con outras organizacións, no
meadamente co PSG-EG. 

O BNG afirma que as agresións 
a Galiza veñen dadas pola pQlíti
ca do capital trasnacional, "exe
cutadas polo Estado e pola auto
nomía". X. M. Beiras fixo fincapé 
en que "se non se asume isto 
non haberá máis futuro que o do 
BNG, pero non porque nós quei
ramos iso", mostrándose a pral 
dun "proceso no que se amplie a 
unida9e (que xa comezou co 
PNG e outros colectivos), mes'
mo no plano orgánico". 

O papel 
do Governo· autónomo 

Se has pasadas celebracións d9 
Oiq da Pátria o BNG analisou pri
meiramente a situación galega 
(hai tr.es anos), lanzou logo o seu 
Proxeto Gomun (en 1989), afon
dando . nel o ano pasado coa in-

O cheo da Quintana lmpedlu a entrada de todos os manifestantes. ANOSATERRA 

DESACTIVAR O DlA DA PÁtRIA ANTES DO 93· 

A celebración do Día da Pátria deste ano ten 
moitas semellanzas coa de 1979, ademais de 
que en ambas datas se congregase o maior 
número de manifestantes, feito de por si nada 
casual. A fins da década dos setenta, a oficia
lidade, co apoio da case totalidade das forzas 
políticas, incluidas algunhas nacionalistas, 
tentaron sacarll~ o monopólio desta celebra
ción ao BN-PG, formac_ión que viña celebran- . 
do esta data en solitário.-Convocaron asi un- . 
ha manifestación unitária que só logrou reunir 
no Obradoiro a 4.000 persoas, mentres. que o 
Bloque daba cita na Quintana a unhas 
10.000. Foi o princípio e a fin das celebra-

. cións oficiais, comezándo~e. ao tempo, o ca
miño para lograr "sacar de Compostela a ce
lebración · nacionalista", ou, como pedia o ar
cebispo Suquia, ''trasladala a outra data". As 
camp~ñas de prensa sucedéronse .e, no· Ano 
Santo seguinte, prete~tando a preséncia do 
'rei Juan Carlos, proibiuse a entrada da mani~ 
testación nacionalista aó· casco antigo com
postelano., Tres anos tivo qué rematar a con
c~!1tración nacionalista na diáspora. 

A. fins. da década dos 80, desde a lgrexa Ca
tólica, noméadamente por parte do arcebispo 
Rauco, comezouse a clamar por unha revitali
zacióp da festividade do Apostólo e pota sua 
entronización, oufravolta, como Patrón de Es
paña. -A ofensiva foi en aumento até que coin-

• 1 

....... 
A. EIRE 

cidiron a política vaticana coa socialista, coa 
visita do Papa e o intento de instaurar. o cris
tianismo como aglutinador da Nova E_uropa. 
O, Camiño de· Santiago seria o exemplo. 

Esta idea chegará á cuiña no simbólico 1993, 
no que non estará só o monarca español, se
nón que se persegue a presencia da maioria 
do~ xefes de estado europeus. 

Evidentemente as celebracións nacionalistas 
non só lle estorban á lgrexa, senón ao Estado 
español e á Europa dos éstados; á idea de . 
Europa que defenden estas tres instáncias. 

-os PASOS DA ANDAINA 
PODEN SER OS MESMOS 
QUE SE DERON EN 1980: 
PROIBIR A ENTRADA NO 

CASCO VELLO. E INTENTAR 
-ESVAIR E DESNATURALIZAR 

A CELEBRACION 
NACIONALISTA 

En 1990 a ofensiva deu un paso .adiante. A 
Xunta decidiu instaurar a celebración oficial 
.que, no presente ano; tomou-verdadeira car
ta de natureza unida á celebración xacobea 
e ao ·maxistério da lgrexa Católica. Que Fra
ga teña que instaurar esta celebración oficial · 
é a demo~tración práctica da forza dasideas 
nacionalistas ainda que pretenda baleirala de 

· carácter, Ademais, o anúncio feito de que a 
sua celebración ía ser itinerante mostra· a 
vontade de alQnxar ·de Santiago. este Dia da 
Pátria que tradicionalmente estivo-unido a 
Co!'flpostela. 

· · Os pasos seguintes da andaina poden ser os 
mesmos quese cieron en 1980: proibir a en
trada no casco vello pota forza, ainda que é 

. de supoñer que se aprendeu da história e in
. tentar esvair e desnaturaliz.ar a celebración 

nacionalista que este ano se fixo de xeito .so-
b~anceiro. Despois de .magnificar a celebra
ción de várias manifestacións (algo que . xa 

. viña ocorrendo nos catro últimos anos sen 
que producise. alarma) tentouse minimizar o 
apoio popular dado á convocatóri~ do BNG. 

A esta campaña sumáronse, raudos, nume
rosos comentaristas. E non hai que enganar
se, o que se está a atacar é ·ao nacionalismo 
no seu con~unto. A teima agora é desactivar 
a sua data simbc?,lica. • 



ANOSATERRA 

As posicións independentistas 
están a pasar por un'ha 
proba de Jume, segundo· a APU 
•G.1,..T. 

A lembranza. crítica da situa
ción e trato que reciben os pre
sos políticos nos cárceres do 
Estado e a recensión matizada 
do éspectro político nacionalis
ta foron os motivos principais 
do mitin convocado pala Ase
embleia do Povo Unido, APU, 
reunida na Praza do Toural. 

A manifestación prévia consti
tuiuse na Alameda cunha pan-. 
carta de cabeza na que rezaba 
o lema GaHza em fuita pela inde
pendéncia asinada pala APU. 
No desfile figuraba un gran len
zo que portaban fa!'Tliliares dos 
presos e presas coas fotografias 
destes e o epígrafe Nom aos 
cárceres de extermínio, asi co
mo outras pancartas, entre eras 
un Nom á colonizagao linguisti
ca, asinado por Ar. Artabro, ou
tra en defensa da muller traba
lladora e unha máis en !embraza 
de Mancho, Lola e José. 

Arredor do estaribel instalado na 
Praza do Toral xuntáronse uns 
150 manifestantes que corearon 
vivas á independéncia e ao 
EGPGC e reclamaron amnistia 
total. Amais do PC.R, que asl
nou xunto co APU a convocató-

. ria do acto, estiveron represen
tadas as organiza~ións HB, As-· 
kupena, a Unión Popular Caste
llana, Catalunya Lliure e as Jun-

I 

tas pro Amnistía. · O mitin come
. zou coa leitura dun comunicado 
dos presos no que se indicaba 
que para loitar pala independé.n-. 
cia "nom vale calquer organi
zac;om: nem urna autonomista 
que se conforme cunha simples 
descentraliza<;ao administrativa, 
nem a que ·se disfrac;a de orga'
nizac;ao revolucionári e auto
proclámase defensora da auto~ 
determinac;ao e indepemdénéia· 
aiilda que na prática non está 
dispostas a asumir os sacrif.ícios 
qué conleva". 

O membro da Dirección Nacio
nal de APU Manuel Carneiro 
pronunciou unha alocución final . 
na que defendeu a construción 
dun Estado galega independén
te e ao . servizQ das classes po
puiares. Calificou de proba de 
lume para o independentismo o 
encarceramento de patriotas, a 
tortura e a política.de extermínio 
nos cárceres. "Esta proba de lu
me -concluiu Carneiro- serviu · 

. para dirimir atitudes e para sa
ber quen· estabamos dispostos 
a continuar pola via iniciada hai 
agora qez anos, e quen prefire 
voltar ao rego do autonomismo 

. máis ou menos radicalizado". 

O discurso, que foi interrompi
do duas veces con voces á pral 
da independéncia e en lem
branza de Lola e José rematou 
co hino galega. + 
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clusión xa do PNG; nesta oca
sión, despois de reafirmar os prin
cipais postulados que fan necesá
ria e efectiva a política do BNG 
(situación de crises e reconver
sión dos distintos sectores pro
ductivos), esta organización apro
veitou o 25 de Xullo de 1991 , pa
ra seguir aprofundando na unida- · 
de do nacionalismo~ cos._ chama~ 
mentas antes relatados e analisar 
. o papel do Governo Fraga como 
executor dos plans do capital 
traosnacional, como nestes anos 
atrás fixera co Governo· central. 

Dentro des1a liña analítica, Bei
ras, na sua alocución, calificou a 
Fraga de verdugo "que entre bá
goá e bé:\goa aplica unha política 
xenocida" e a Vitorino Nüñez de 
"enterrador". Afirmou tamén que o 
Governo autonómiconon é un go
verno, tildándoo de "impresentá-

. bel" e acusándoo de prostituir es-

tas institucións; que o BNG "-se ve 
abrigado a defender porque mes-

. mo niso consiste a autonomia". 

Tivo tamén Beiras directos califi
cativos para Mañuel Fraga, tales 
como Conde Irán (nome collido 
dun canto inédito de Lois Dié
guez), repe~indo o de delicuen
tes políticos (xa expresado vá
rias veces no Parlamento) e criti
cando a todo o Governo polo en
centro de Samas.a onde dixo 
que foron facer "prácticas de 
acoso sexual", en referéncia di
recta a Gil Sotres, Cónselleiro de 
Traballo, acusado polos sindica-

. tos polo seu comportamento, e : 
as escapadas de certos conse
lleiros pala festa. 

"Non perderse 
nas palabras" 

O BNG lanzou a sua mensaxe 

de que non tolerará "que· 9onti-
. nuen facendo unha política de 
catástrofe tras catástrofe" e unha 
adverténcia. "que se poñan a .re
mollo porque de eleición a. ·elei
ción multiplicamos por seis e, na 
próxima, tócannos 36 deputados, 
a dot.is da maioria absoluta" . . 

Porén Beiras afirmou que o BNG 
"non vai perderse nas palabras; 
a enerxia alternativa está en 
marcha. Aqui está a Galiza Viva, 
o frentismo auténtico". 

Nesta tónica de áfirmación do 
papel do Bloque Nacionalista 
Galega, Beiras perguntouse on
de está .a ·esquerda· na Galiza 
alén do BNG, afirmando que "a 
autoorganización é un proceso 
de autodeterminación", papel 
que ao BNG "ninguén lle nega 
xa", porque as organizacións de
fínense pala sua "práctica políti-

PSG-EG, FPG e PG consideran 
~mprescind·íbel a unidade do n~cionalismo 
para conseguir u·n avance sustancial 
•M. VEIGA 

"Para nós, os que 
decidimos celebrar 

· unitariamente o Dia da 
Pátria Galega, a un!dade 
das forzas nacionalistas, e 
de todos aquel·es que 
están. dispostos a traballar 
pola autodeterm·inación de 
Galiza, é a única acción 
efectiva que pode garantir· 
un avance sustancial cara 
a nosa plena· soberania 
nacional". Con estas 
palabras iníciou o escritor 
Dario Xohán Cabana a 
léitura do comunicado 
conxunto que puxo fin ao 
acto do Dia da Pátria 
con"íocado de forma 
unitária polo PSG-EG,. a ,. 
FPG e o PG. 

"Unidade pola autodetermina~ 
ción 11 foi o lema da convocatória 
que partiu da Praza Roxa de 
Santiago e rematou en · Mazare
los, coa participación de 1.300 
persoas, segundo o cómputo re
alizado por este periódico. Ade
mais das forzas que portaban ~ 
pancarta de cabeza uníronse á 
celebración militantes e simpati
zantes do PCPG e do PCE-ml. 

No manifesto leido na conclusión 
·do acto recordáronse os "chama
mentos a pral dúnha convocató
ria unitária", sinalando que "hou
bo quen non quixo atendelos, ao 
entender que o seu esforzo parti
cularista debia traducirse nunha 

- exibic.ión de forza": "Deixamos 
para outros , díxose tamén, a 
prática de avivecer diferéncias e 
aprofundar na división". 

A diversidade ideolóxica dos 
convocantes foi tamén resaltada 
no comunicado, "conscentes de 
que esa mesma diversidade e 
pluralidade non limita en absolu
to o alcance da unidade e moi ao 
contrário, arriquecea e dáralle fir
meza· a alternativa unitária do 
nacionalismo"'. · 

As forzas centralistas 

cialidades económicas do naso · 
pais". A única alternativa ao pa
norama signado polo "bipartidis
mo que tenta impoñerse desde 
Madrid", só ¡:>oderia vir da man 
da "unidade das forzas naciona
listas e progresistas". 

A respeito dos recentes acohte
cementos que viven alguns pai
·ses europeos, o manifesto sinala 
que "Europa coñece unha nova 
primavera dos pavos, numerosas 
nacións reclaman o seu pleno 
autogoverno e exercitan o seu 
dereito á autodeterminación máis 
alá dos estreitos e abafantes lí
mites dos vellos Estados". 

Lemas e. asistentes 
/ 

Galiza nación, autodetermina
PSG-EG, FPG e PG tiveron ta- · ción, Que queiran que non, Gali
mén palabras de crítica para "as · ·za é unha nación e Galíza ceibe, 
forzas centralistas" que "abafan poder popular, consignas xa clá
as no~as lexitimas aspiracións . sicas do nacionalismo; foron· as 
nacionais e estragan as poten- máis coreadas polos asistentes. . ·¡ .· 

I 

ANOSATERRA 

· Outras, como a de lndependén
cia, Non estamos todos, falta os 
presos e Si, si, si, españois a 
Madrid, foron coreadas durante o 
percorrido e no acto final por par-· 
te dos asisten~es, próximos á 
FPG. 

O ambiente en todo momento 
foi relaxado, agás do malestar 
existente nas filas do PSG-EG 
pola preséncia do dirixente de · 
HB, Gorka Martinez, invitado 
unilateralmente -.pala FPG. Ca
milo Nogueira, recenten:iente di
mitid o como secretár¡o xeral, 
non termou da pancarta de ca- · 
beza, ficando' na segunda fileira 
de asistentes. 

Ademais .dos membros .e simpa
. tizantes dos partidos autores da 
convocatória era destacada a 
preséncia dun groso número de 
dirixentes do sindicato naciona
lista CXTG, entre eles o seu se
cretário xeral, Fern~ndo Acuña.+ 
"' 
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25 DEXULLO 
· . ca . é non pola pa• . 

labreria". · 

A xuventude 

Outra das caracte
rísticas a resaltar 
da manifestación 
do BNG, ademais 
de terse batido o 
record de partici
pantes, é a da pre:. 
séncia da mocida
d e. Uns xóvenes 
que, durante a 
maior parte da dé
cada dos oitenta, 
mostráronse es
quivos a participar activamente 
na poi ítica e voltan agora ao 
compromiso até o ponto que 
esas 2.000 persoas máis que se 
manifestaron co BNG este ano, 
a respeito do pasado, eran me
nores de 25 anos, moitos deles a 

primeira vez que participaban 
celebración. · 

Esta puxanza xuvenil púxose ta
mén de manifesto na preséncia 
de pancartas de Galiza f_Vova (or
ganización xuvenil do 6NG), re-

ferentes a proble
mas concretos xu
venís ou tan irreve
rentes como a que 
decia: "loita si; . ca
rallada tamén'¡. 

Este ano, conxun
tanientecoas pan
cartas referidas a 
problemas secto-

- riais (ainda que fal-
. taban as dos sindi

catos como tales, 
pres~ntes noutras 
ocasións) aparece
ron con gran profu
sión os lenzos das . 

distintas organización locais e 
comarcais do BNG, asi como da 
emigración. Outros que fixeron
gala de panca,rtas foron os dis
tintos grupos reintegracionistas. 

O PNG,· que· convocaba tamén 

. . 

· esta manifestación, exibiu 
igualmente pancartas territo
riais, mentres que LCR-MCG 
(en proceso de fusión) que se 
sumaron á comitiva, enarbola
ban consignas sobre proble
mas actuais. 

HoubÓ dous temas. que tiveron 
tamén preséncia relevante nos 
prolegómenos da Quintana: a. 
oposición ao servício militar e a 

· condena ao peche de Rádio 4 e 
a solidariedade cos traballadores 
despedidos. Tamén ~ destacábel 
a preséncia da escritora cubana· 

. Anísia Miranda e do seu compa
ñeiro Neira Vilas, a candidatura 
veciñal de Oleiros, co alcalde : -
Anxel Seoane en cabeza', e a de 
Francisco González Ámadios. O 
ex-parlamentário do PSOE, de
clarou que no Outono decidiría a 
sua·militáncia política "pero hoxe 
estou co BNG". . • 

Eles dan a sus versión. N6s subver
sión. cartaz anarq~i~ta. 

Fraga anúncia unha celebración itinerante. l. 

Por primeira vez, nas tres ma
nifestacións nacionalistas 
convocadas, sobrancearbn a~ 
bandeiras coa estrela. 

O membro do Opus, Precedo Lafuente, 
realizou o discurso na celebración · oficia·1 ~ 
•A.E. 

A Oferenda ao Apóstolo, 
a Misa de Rosalia e a 
Conmemoración Oficial 
tiveron un comun eixo 
ideolóxico, concordando 
os diversos discursos. 
O Príncipe Felipe fixo un 
alegato-do cristianismo e 
da iglésia católica que se 
corresponde moi pouco co 
papel dun Xefe de Estado 
aconfesional, segundo 
recollen as leis básicas 
españolas. 

O Apóstolo, o Camiño de Santia
go co ano Xacobeo de 1993 e a 
lgrexa Católica como tuteladora 
da moral, tanto pública como pri
vada, foron os pirlóns nos que pi
votaron as distintas celebracións 
oficiais. Felipe de Barbón, o her
deiro da coroa española, realizou 
por terceiro ano consecutivo, a 
oferenda ao Apóstolo, resaltando 
na sua evocación a importáncia 
do cristianismo e da igrexa católi
ca tanto na história de España 
como na vida social e cultural on
de debe xogar o papel de "médio 
aperfeizoador da vida social e co
lectiva". Con este discurso a Xe
fatura do Estado, adoita un plano 
confesional e, contrário a actual 
lexislación española. 

Máis no seu papel estivo o bispo 
Rauco Varela que, avanzando no 
guieiro esbozado polo herdeii'o 
Barbón, pediu a apertura á profi
sión de fe de ámbitos !'da liberda
de privada e pública'', pasando de 
ser unha "realidade puramente to
lerada", a ter un papel principal 
no xeito de governar e nas leis. 

Un pálio para Fraga 

Quen encarnaria entre os gover- ~ 
nantes este papel? O bispo de 

O mundo desde outra 

perspectiva 

ofrosuz 
Rodrígu~z San Pedro, 2. Of. 1202 
28015 Madrid 
Tlfs.: (91) 4451145-445 59 62 
Fax: (91) 593 91 81 

A radicalización do PSG-EG 
coincide co incéndio da fábri
ca de Adolfo Domíngue~. Un 
ponto de inflexión na política 
galega? 

Os meios· de comunicación 
destacaban ·a presé!ncia dun · 
membro de Herri Bata.suna na 
tripartita. Nogueira comenta-

' ba no percorrido que nunca 
un só basco tivera tanta im
portáncia. 

Duas señoras na beiraruá ob
serban as pancartas reinte
gracionistas presentes nc;i ma
nifestación do BNG. "E estes 
portugueses .que tan aqui?", 
comentan. 

Acto de entrega das medallas Galicia. Precedo Lafuente foi o encargado de agradecer a concesión. . · 
. J 

Ao rematar os actos convo
cados pela APU, unha dúcia 
de fotógrafos ergueuse é3:º 
axexo dalgun ·sinal de fume. 
.Pero non -houbo queima de 
bandeira. O morbo quedou 
frustrado e os redactore-s xe
fes sen titular para o Dia da 
Pátria. 

Ourense, Diéguez Reboredo, ofi
ciante na Misa de Rosalia, non ti
vo reparos en prostituir a memó
ria dos galegas ilustres e a tradi
ción desta celebración, abenzo
ando a Manuel Fraga. Agora só 
falta pedir un pálío para Fraga, 
en palabras dun ilustre colega. 

Para completar o ensalzamento 
da figura do Presidente da Xun
ta, entroncándoa cos valores que 
pregoan as autoridades eclesiás
ticas, escolleuse ao caracteriza
do membro do Opus Dei, o coen
go catedralício Precedo Lafueri
te, que foi o encarregado de dar 
as grácias pela concesión das 
medallas de Galiza. 

Precedo na sua disertación fixo 
unha analoxia e un paralelismo 
entre o empresariado "e o seu · 1e
xítimo beneficio", a fe Católica, o 
Ano Santo, . o Apóstolo Santiago 
e Manuel Fraga como aglutinan
te. das eséncias. 

.. '-

Fraga no seu discurso tamén fixo 
unha "leitura xacobea", com'o de
mandara pola mañán o Bisp·o 
Rauco. Asi, mesturou .o Día de 
Galícia co Día do Apóstolo, opa
trón de España coa celebración 
galega e a ollada optimista cara 
un 1993 no que se ensalzarán 
estes valores. Con esta visión, o 
Presidente da Xunta, séntiuse 
"seguro do pasado e dun presen
te en clara recuperación'', tacen
do un cántico, conio xa e habi
tual, á unidade, ao consenso e á 
concórdia asi como un emocio
nado recordo á emigración. 

Ao final an'unciou que_ pretende 
consolidar plenamente o Día de 
GalíCia "como un símbolo de to
. do o que nos une", propoñendo 
extendelo cada ano a unha das 
comarcas. 

Nos concellos 

Este ano, por primeira vez, 

dous concellos galegas fixeron 
unha celebración especial do 
Dia da Pátria. O de Vigo ofe_re
ceu unha recepción oficial á 
que convidou a unhas 500 per.
soas, representantes de todos 
os' sectores sociais e asocia
cións· diversa~. significándose a 
auséncia do mundo empresa
rial. O Alcalde Carlos Príncipe 
leu un ·bando realizado por 
Francisco Fernández del Riego, 
con claro contido galeguista; 
anunciando que, en datas sen
lle¡ras sucesivas, serán outros 
destacados escritores vigueses 
os -encarga·dos da redacción 
dos. seüs bandos. -

· Tamén o concello do Ferrol cele
bro u unha recepción oficial o 
mesmo 25 de Xullo pola. mañán 

. na que estiveron presentes dis
tintas- entidades, agasallando 
aos seus representantes cunha 

· edición especial do Sempre en 
Galiza de Castelao. • 

lmaxínense, á inversa, estes 
títulos: Os actos oficiais· re
mataron sen incidente·s ou 
Arrepuxóns entre os conse-
1/eiros para sair na foto ou . 
Bm:ros de Franco, Franco! re
alizados por simpatizante& ·de 
.Fraga. 

· · Día Nacional de Galiza, Día 
de Galiza, Festa Maior, Dia 
do Patrono, Dia do Apóstolo, 
Patrón de España. Esforzo 
baldio, a ceremónia da confu
sión que a ninguén confunde, 
non sendo aos próprios auto
res do nomenclator. • 

. VIAXES PARA O VERÁN 

Veleiro Bergantin por Holanda 
Duas semana5 de viaxe. Unha semana a bordó 
dos nosos antigos veleiros. Catro noites de ho
tel en Amsterdam. Duas noites na Franza.' Au
tobus de luxo. 
Sáídas: en Xullo, Agosto-e Setembro. 
Prezo:.Pta. 79.000 

Veleiro Bergantin por Dinamarca 
19 dias de viaxe, unha semana no veleiro, 12 
dias de circuito por Dinamarca, aloxamento en 
albergues. ' 

Saídas: en Agosto 
Prezo: Pta. 99.000 

Veleiro por lnglatena e País de Gales 
20 dias de viaxe, unha semana en berganlin, 
unha semana .de circuito por Gales; 3 noites 
en Londres. · 
Saída: 5 de Agosto .:.. 
Prezo~Pta. 109.000 

. Navegación polas Bias Xóoicas 
Nun motoveleiro de luxo, desde o Pireo deica 

Corfu. Ademais,. 6 noites Cfe hotel, \005~ 
~: Xullo e Agosto 
Prezo: Pta. 154.000 

... E ademais: Viaxes por Islándia, Cabo Nor· 
te, M~. rutas cicloturistas, Síria-Xordánia, 

' 9 Magreb, Africa Ocidental, Quénia, T anzánia, 
India e o Nepal, lndonésia, Austrália, 
trekkings, Canadá, USA, México e Guatemala, 
Peru e Botivia, Ecuador e Colómbia, Illas Galá
Jll!lOS, Ruta de Caracas a Manaus 
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MEMÓRIA HISTÓRICA 
Conseguir a reabilitación 
histórica é un dos obxetivos 
da proposta do BNG, que 
implicaría que o 17 de 

,Agosto non fose aborábel 
no calendário da Xunta. 
Beiras considerouna como 
'un proxecto sério para 

levar a cabo un profundo 
exercício de memória 
histórica, ademais de 
recoñecer políticamente 

aos homes e mulleres que 
pagaron coa sua vida a 
defensa dun rexime 
lexítimo polo que merecen 

a consideración de 
todos, mesmo dos que 
agora renúncian ao seu 
pasado fascista'. 

Segundo unha Proposición de lei do BNG 
O Parlamento debe decidir sobre a declaración 
do 17 de Agosto como Día da Galiza Mártir 

Alexandre Bóveda 

•X.C. 

Na solicitude nacionalista reclá
mase a revisión do proceso se
guido contra o líder nacionalista 
"para a sua reabilitación púbrica 
e política e, simbolicamente ex
presa nela; a de todos os cida
dáns mortos na Galiza" 

Na roda de prensa lembrouse a 
aprobación polo Parlament ca
talán, da revisión do xuício de 
Lluis Companys, "só cos votos 
en contra do PP". Beiras puxo o 

dedo na chaga cando lembróu 
os critérios con que se entrega
ban as Medallas Castelao e a 
xustificación oficial de que hai 
que reconciliar, "o PP e Fraga 
poñerán a proba a sua convic
ción e credibilidade democrática 
n.a consideración desta propos
ta nasa". O mesmo dia 18 de 
Xullo, Luis Moure Mariño, a 
quen se concedeu, pésie ás du
ras protestas de nacionalistas e 
demócratas, unha desas Meda
llas Castelao, despachábase na 
prensa cun artigo reivindicativo 

. do gol!')e militar franquista. 

Dia 
da Galiza Martir 

Desde 1976, e durante estes 
quince anos sen interrupción, as 
troles e os himnos do nacionalis
mo teñen estado presentes sen 
interrupción no cimitério ponte
vedrés de San Mauro, que gar
dan os restos do Alexandre Bó
veda. A cita foi convocada sem
pre como un acto de reivindica
ción da memória histórica, e ta-

mén ten dado lugar a mítines e 
manifestacións na própria Ponte
vedra, na que desde hai cinco 
anos está construido un monu
mento de homenaxe, feito por 
suscripción popular. 

Neste ano, a Fundación Alexan
dre Bóveda, volveu cha.mar a 
que como no 1990 se faga unha 
manifestación unitária de nacio
nalistas, na que interviria pe
chando o acto un histórico nacio
nalista, amigo do próprio Bóve
da, Manuel Beiras. • 

'A miña pátria natural é Galiza. Ámoa máis alá da morte' 
• XAN CARBALLA 

Alexandre Bóveda é para sem
pre unha das máximas figuras 
do nacionalismo galega e unha 
das persoas que máis traballou 
nos anos 30 para a sua confor
mación como movimento políti
co. Sabíano ben quen ordena
ron o seu ases inato despois 
dun xu ício falsário -realizado no 
Salón de Actos da Deputación
que lev~u a dicer a un prestixio
so avogado pontevedrés que 
asistiu ao mesmo, Casqueiro, 
home de direitas, "ainda senda 
certo canto se lle inculpa, ainda 
considerando lexítima a autori
dade militar, e até supondo inta
chábel este xuício, a Xus~ícia 
Ordinária, por severa que quixe
ra, non poderia condenalo a pe
na de arresto superior a seis 
meses". O certo foi que o xuício 
foi unha farsa macabra, cun 
prego de cargos que incluian 

"comunismo, separatismo e in
citación á insurrección" entre 
outras causas e serviu para que 
por ríba de calquer falta de pro
bas seguira adiante a decisión 
fascista, ben segura de que gol
peaba nun dos corazóns impul
sores do sangue nacionalista, 
recén trunfante na plesbiscita
ción do Estatuto. 

Vida, paixón e morte de A/exan
dre Bóveda é un imprescindíbel 
libro editado na emigración ar
)$entina polo seu cuñado Xerardo 
Alvarez Gallego. Con ax,ilidade 
periodística e precisión, Alvarez 
Gallego percorre a biografia de 
Bóveda e relata as testemuñas 
de valor e claridade daquel ho
me enfrentado coa marte. 

Do recollido por Álvarez Gallego 
duas mostras da entereza de 
ánimo de Bóveda. A primeira é 
a parte final do seu alegato ante 

.o tribunal que o xulgaba, "A mi
~a pátria natural é Galicia. 
Amoa fervorosamente. Xamais 
a traicionaria, ainda que se me 
concedesen séculas para vivir. 
Adóroa máis. alá da miña marte. 
Se entande o Tribunal que por 
este amor entrañábel, debe ser
me aplicada a pena de marte, 
recibireina como un sacrifício 
máis por ela. Fixen canto puden 
por Galicia e faria máis se pui~ 
dera. Se non podo, até me gos
taria morrer pala miña Patria. 
Baixo a sua bandeira desexo 
ser enterrado, se o tribunal, en 
conciéncia, xulga que debo selo. 
E este agarimo que lle teño á 
Terra Sagrada en que tiven a di
ta de nacer, non me abriga a 
sentir nengun ódio a España, á 

· que, por direito, pertenzo. Só 
combatin os seus erras e, ás ve
ces, as suas crueldade políticas 
para coa miña Galicia idolatra
da. Nada máis". 

O outro texto entresacado do li
bro é dunha conversa na cela co 
seu cuñado a víspera de ser fu
silado: "Cd1meu sacrifício xa non 

·se reirán de vós, como tantas 
veces nos p'asou. Xa non pen-

, ,. \ 
safan ma1s q1:1e somos uns ra-
paces que andamos xogando á 
política! Non cre~rán que a Au
tonomía é un bon pretexto para 
medrar, ou unha causa que non 
fai falla para ren! E os que, co
mo os comunistas, nos xusgan 
uríha minoría seleita de burgue
ses que queren divertirse teori
zando, xa non talarán t~ lixeiro 
dos galeguistas que queremos 
ser pavo( ... ) Quedan tantas cou
sas que facer na nasa Terral 
Que laboura fermosa! Acórdome 
dun discurso que lle escoitei a 
Basilio Alvarez en Mondariz. O 
seu lirismo de verba tan esco
lleita como estalante, levárao a 
soñar coa Galiza do porvir: 
"Cando eu morra, decía, como 

eu creo en Deus e ·penso que 
me perdoará os meus moitos 
pecados, por ser tan infinda- · 
mente bó, se chegara a pedirme 
que regalía quixera del, por teto 
amado sempre, nembargantes 
canto se diga de min, 'eu semen
tes lle pregaria unha causa: Fá
game, Señor, para sempre xa
mais, turista na miña própria Te
rral ( ... ) Quera_ ollar unha terra 
sen caciques, con Bancos rurais 
onde os paisáns depositen os 
seus aforras, de nenas rebul
dós, de colleitas óptimas e máis 
fáceis, porque os tractores de
cruarán a terra na que agora se 
curvan os nosos pobres labre
gos dia e noite; de tantos pro
ductos e sub-productos como 
sairán dos nQsos partos; de 
montañas de patacas temperás; 
de queixos en ringleiras; de por
cos cebados a montón; de car
nes das nasas xuvencas loiras; 

(Pasa á páxina 23) 

ALEXANDRE BÓVEDA, A FORZA DA RAZÓN 

Castelao, desde 1936, cravou na autode
terminación de Galiza o alfinete das suas 
reflexións políticas. Bóveda, como secre
tário do PG, estimaba que Galiza era au
tosuficiente e podía artellar unha econo
mia eficaz. Suxeriu , como Keynes, unhas 
medidas para a Facenda galega que 
adiantaban o cámbio e podían alumbrar a 
saida do subdesenvolvemento. 

A capacidade intelectual de Bóveda que
dou patente nos dous debates de mais 
alto nível coa ocasión de redactarse o 
estatuto de Galiza, 1932. Un sobre Fa
cenda, no que era experto e capaz de al
ternativas progresistas. Outro sobre a lín
gua galega. Neste, tivo como contrincan
te ao catedrático Santiago Montero Díaz. 
Coñecín a don Santiago na Compluten
se, en 1953. Era un talentoso mestre de 
história e un galega veleidoso en política. 
Abandonara o marxismo para compartir o 
programa das JONS de R. Ledesma. An
tes do debate con Bóveda, xa tiña escrito 
un traballo sobre o campesiñado g'alego 
desde a perspectiva marxista. Montero 
opúxose á cooficialidade do galega, Bó
veda arrarícou aplausos e deixou ao pú
blico admirado. Montero levaba na sua 
entraña a dor dunha Galiza da que esta- ,:· 
ba ausente e á que se monstraba adicto 
ao estilo de Sarmiento: aproveitaba toda 
oportunidade de ensalzar os galegas e 
de disentir do franquismo. lsto non é o 

FRANCISCO CARBALLO 

meu, dicia, eu son "camisa valla". 

No debate da Facenda tivo, Bóveda, ad
versários menos temíbeis: un foi o avoga
do Sierra, do partido de Lerroux; era Sie
rra un vigués que defendía a autonomia 
administrativa. Amigo de Jaime Solá, es
crebia en "Vida Gallega" a revista gráfica 
de don Jaime. na que se miraban os bur
gueses da cidade olívica. Nos anos se
tenta, Sierra camiñaba por Vigo na com
paña de Sor Pilar, unha monxa da Ensi
nanza que era o retrato vivo do pai. Bóve
da e o avogado don Asdrúbal editaron 

-A FORZA DA RAZON ERA 
O GRANDE ARGUMENTO· 

DE BOVEDA: 
GALIZA PODIA 

DESENVOLVERSE, OS 
GALEGOS TIÑAN CULTURA 

PRÓPRIA E ESTABAN A 
MONSTRARSE ORIXIMAIS 

E AUTENTICOS 

amplos estudos sobre a realidade econó
mica de Galiza aos que Beiras prestou 
atención e dedicou páxinas de elóxios. 

Bóveda conduciu con eficácia o PG. Pre
so de 1936, tivo certa óportunidade de fu
xir da cadea nos dias que pasou no edifí- . 
cio da actual sede da Delegación do Ensi
no (Pontevedra). Asi, ao menos, mo con
tou persoalmente V. Paz Andrade, que o 
visitara nese cárcere. Pero Bóveda non 
maxinaba posíbel que un tribunal o conde
nase. Mediu con benevolencia a ética: de 
xuices e de fiscais. Ao igual que o seu 
contemporáneo Gandhi, quen confiaba 
nos tribunais ingleses nos seus anos de 
vida en Africa do Sul e tivo que abandonar 
tal confianza para depositala no seu pavo, 
asi Bóveda pagou ben cara a sua razoá
bel hipótese dun xuizo legal. Os maxistra
dos que decidiron a pena de marte para 
A. Bóveda, eran iguais á grande maioria 
dos restantes xuices do Franquismo: non 
dubidaban en multiplicar as penas de mar
te e as condenas de persoas que simple
mente rexeitaran a legalidade do Fran
quismo. 

A forza da razón era o grande argumento 
de Bóveda: Galiza podía desenvolverse, 
os galegas tiñan cultura própria e estaban 
a monstrarse orixinais e auténticos. No 
xuizo a que o someteron xuices indignos, 
Bóveda deu monstra de coñecer a lei, de 

ter actuado legalmente, de ser un cidadán 
traballador e honrado, de ter unha fe critiá 
responsábel, e esperar por enriba das 
apariéncias. 

Castelao dedicoulle a Bóveda o seu libro 
maior, Sempre en Galiza; estabeleceu na 
Arxentina o Diada Galiza mártir, colocou 
entre os grandes heraldos da Pátria a A. _ 
Bóveda. Como Castelao tamén Basílio Al
varez honrou a Bóveda coa máis vibrante 
páxina de " España en crisol". 

Hoxe estamos no deber de recoller as en
sinanzas de Bóveda e deseñar as liñas 
dunha Galiza de seu, no ~amiño da solu
ción dos seus agudos e antigos proble
mas. E razoábel que sexa Bóveda unha 
da estrelas do firmamento galega que le
ven aparallada ur.i data cívica e un sinal 
de honor. Bóveda cumpríu co dito do libro 
mais lido no mundo, a Biblia: expletus in 
brevi, complevit témpora multa. · 

Pero Bóveda non vai só na "alba de gro
ria", porque non foi só no camiño dun lon
go calvário no que padeceron marte gale
gas de toda caste e deron a vida milleiros 
de cidadáns por unha Pátria sobre a que 
caeran os plagas de Exipto e onde cabal-

. garon os xinetes do Apocalipse. Bóveda 
apostou pola razón e razoábelmente esta
mos a movermos apoiados na sua e na 
nasa luz da infelixéncia • 
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lncertidume ante o futuro dos nosos r~presentantes 

Compostela, Celta e Deportivo: segundos fóra!! 
• VITOR MÍGUEZ 

Queda pouco máis dun 
mes para que na primeira 
divisi9n o Deportivo, e na 
segunda Celta e 
Compostefa tenten de 
levar a cabo os seus 
obxectivos nunha nova 
edición da liga. 
Permanéncia-Ascenso
Permanéncia é a triloxia 
barallada para os nasos 
cl.ubes. Da sua análise 
ocupámonos a 
continuación. 

Real Clube Deportivo 

Presidente Augusto César Lendoiro 
Orzamento Sen fixar nestes momentos 
Xerente Berta Vales Vázquez 
Adestrador Marco Antonio Boronat 
Sócios Cáseque 20.000 
Preparador físico José Ángel Franganillo 
Patrocinador· Leyma 
Adxunto á presidéncia Arsenio Iglesias 

Pardo 
·estádio Riazor (30.000 espectadores con 
. posíbel inclusión de bancadas supretó

rias). 
Fichaxes Canales (Porteiro procedente 

do Logroñés); Kiriakov (Centrocampis
ta-Etar de Trenova (Bul). Agárdanse 
novas incorporacións. 

Logo do cu lebrón db adestradór 
soviético, Marco Antonio Boro
hat substiue a Arsenio lglésias 
no banco deportivista cun ob- · 
xectivo, manter a equipa en pri
meira. Esta aspiración, segundo 
Boronat, non resultará difícil se 

Plantel do Deportivo da Coruña o dia da apresantación. 

se fai un traballo en equipa; nós 
non o ternos tan claro. 

O Deportivo conta co contexto 
máis apropriado dos últimos tem
pos no noso fútbol para consoli
dar un grande proxecto. Uriha 
masa social que acadará os 
20.000 afiliados; unha cidade 
volcada que apesar dé pecar de 
"presidencialismo" está a levar a 
cabo unha xestión inmellorábel. 
Non acontece o mesmo coa 
equipa, plagada de figuras e ne
mes coñecidos, pero abusiva no 

seu excesivo individualismo e na 
sua falta de integración. O De
portivo acadou o ascenso sen 
atopar a equipa base e isa fala 

· ás claras da calidade do plantel; 
orabén, iso xa non vale en pri
meira; as pezas teranse de coor
denar nunha máquina, do contrá
rio o futuro da equipa será o da 
sua própria sombra. Marco Anto
nio Boronat ten este obxectivo, 
de non cumprilo a figura de Oleg 
Romanchev (o Deportivo ten os 
seus direitos federativos) cairá 
sobre Riazor. 

Confirmou o interese de Tottenham e Chelsea por Ochoa e Juanito 

Xosé Maria Caneda -

Real Club~ Celta 

Presidente lgnácio Núñez 
Orzamento Sen fixar nestes momentos 
Xerente Ánxeles Santos 
Adestrador Chechu Rojo 
Sócios 7.000 aproximadamente 
Preparador flslco Vacante nestes mo-

mentos 
Patrocinador Citroen 
Fichaxes Gil (Centrocampista procedente 

do Deportivo); Aguirracho (late~al -Atle
tic-); Roberto (Eibar); Dadie (defensa -
Real Sociedad-) e Gudelj (dianteiro -
procedente do fútbol iugoslavo). 

Estádio Balaidos (35.000 espectadores) 

Pronosticar ao Real Clube Celta 
1991-92 é o labor máis compli
cado deste !nfo.rme. Ao longo 
dos últimos anos os celestes 
caracterizár0nse 'por ser os ada
lides do fútbol ·galego; ascensos 
doados, permanéncias repeti
das e incluso continuadas fixe
ron do Celta exemplo de seu, 
pero de dous anos a esta parte 
todo parece truncarse. As direc
tivas sucedéronse dun xeito tan 
rápido como ineficaz, chegando 
a facer bon ao mismísimo Xosé 
Luís Rivadulla. Os planteis ca
racterizáronse por un xogo irre
gular e incluso mediocre para 
unha entidade da categoría da 
céltica; por riba, a afeizón dei
xou de acudir a Balaídos. Esta 
circunstáncia, que xa comezara 
cun descenso de sócios signifi
cativo cando a equipa alcanzara 
as portas da UEFA na primeira 
división, viuse agravada nos úl
timos anos até o ponto de que 
hoxendia pódese afirmar que se 
non toda, boa parte da cidade 

'Temas· os mellares ingredientes para facer os mellores futbolistas' 
•V.M. temente proclamamo-nos en equipas de Catalunya. Fora de Tento contactar coa cidade. Eu 

A ninguén se lle escapa 
Las Palmas campións de Espa- aqui apóianse moito mentres sei que a xente se decata de 
ña cadetes. A cuestión é confiar que na Galiza somos os tontos. que non somos un Real Madrid, 

que o ascenso do nos rapaces, e para iso ternos Ao futbolista galego pásalle co- pero Logroño, con 115.000 habi-
Deportivo foi a notícia de criar unha escala de alta cali- mo ao emigrante, vai ao estran- tantas, acadou unha grande 

"cuantitativamente" máis · dade, fomentar o aspecto físico xeiro como un mulo de carga. equipa. Santiago pode acadar o 

importante do fútbol 
e contar cun amplo estaf de mesmo con traballo e co apoio 
bons adestradores. Non pode- Ten a sociedade o P.oderio dos cidadáns. mais, polo de 

gal ego; pero a pasada mos abandoar aos rapaces aos . económico necesário para a agora o .número de sócios non 
temporada asistimos a 16 aos 18 anos. Hai que traba- temporada? me preocupa até que se cons-
unha nova inesperada~ o · llar co noso. trua o novo estádio. 
ascenso do Compostela, O Compostela non terá proble-

non o máis importante, lso é a teoria; pero, pensan ma. Hox~ contamos con moitas Explíquenos que acontece co-

pero si o máis relevante. realmente levala á prática? subvencións, tanto da Xunta as suas amistades do fútbol 
como da ·rvG ou as deputa- inglés -

O seu presidente analisa Vámola levar porque mellor é cións. lsto é unha boa conse-
o futuro da Sociedade. perder de fichar dous xogado- cuéncia do labor de Lendoiro e Acontece que teño un amigo en 

res e montar un xinásio nas os seus. Co concello, o noso al- Londres, un home de aldea co-
Xosé Maria Caneda, é revolu- Cancelas que traballe cun pre- calde parece que agora entra a ma min que montou ,na cidade 
cionário o ascenso da .S.D. parador físico e uri adestrador fondo no tema deportivo. un restaurante chamado "Le Ca-
Compostela? catro horas ao día. Ese é o no- pelle" ende paran os mellores 

so proxecto a curto prazo, e·.de PerD non nos enganemos, to- do fútbol británico que van con 
Si, é revolucionário, sobretodo seguro repercutirá nas catego- dos sabemos que· Estévez el a onde sexa. F!xemos amiza-
porque o Compostela aposta rias inferiores. nunca ia ao campo; agora se de e un dia viñeron a ver o 
polo fútbol galego. Cun plantel vai é por motivacións políti- Compostela o presidente do 
de xogadores da terra nós qui- E que hai dos CC?ntactos con cas. Non é? Totenham Hotspur e o manager 
xemos amostrar que os rapaces Real e Atlético? E certo que o do Chelsea. Repetiron duas ou· 
tiñan tanta categoría como o Compostela poderia ser un fi· Estou de acordo. Nun princípio tres veces e agora estan intere-
que máis. Agora é moi doado lial destas equipas? van sempre pola política e ven o sadísimos pola Sociedade De-
falar, pero nun princípio nós saí- deporte como un meio para uns portiva. 
mos ao que fose. Nestes mo- Eu non falei de darlles a nosa · fins políticos. Comezan por ir un 
mentes a nosa meta é chegar base, senón de aproveitarnos dia ao fútbol e lego van 6utro; Ou sexa, que o interese mú-
ao máis alto posíbel. da sua. Os meus xuvenis están despois comeza a adulación do tuo ten xogadores de por 

moi ben atados; acontece que conselleiro de turno e cando se meio ... 
Non é complicado artellar un cando explotan, moitos mar- decata entrou polo aro do de-
plantel galega, tal e como chan, pero outros voltan e iso porte. A dinámica actual do Al- A realidade é que están intere-
vostedes pretenden, nun fút- revirte en nós. O Compostela calde é concebir ao Compostela sados por Ochoa e Juanitó ain-
bol tan capitalizado como o · non_ traballa nen para o Real como património do concello. da que non talaron de cifras. 
de hoxe en dia? nen para o Atlético. Nunha re- lso é moi importante. Eles seguiran en Santiago, pero 

cente viaxe a Barcelona, Torro- Se con Raxoi todo marcha 
nós estamos buscando un xoga-

Si, pero eu coido que ternos os ta, o encarregado das cesións dor que teña a confianza dos 
mellares ingredientes para facer do. Barga díxome que os seus ben, que acontece ao pé da nosós contactos para vir ao 
os mellores futbolistas. Recen- xogadores irían primeiro ás rua? Compostela. • 

de Vigo non apoia á equipa. 

O renacemento da confianza se
rá clave á hora de recuperar os 
sócios; nestes momentos a pre
s enza dun adestrador, Chechu 
Rojo, con grande ilusión e co aci
cate de que se xoga todo o seu 
futuro en Balaídos, xunto coa 
chegada da estabilidade no pla
no directivo anúncian un futuro 
dé incertidume que dependerá 
das novas fichaxes. Estas debe
rán reforzar duas liñas especial
mente ineficaces, dianteira e de
fensa. A este nível o tempo dita
rá o seu veredito pois se por un
ha parte parece óbvio o coñeci
mento minucioso das adquisi
cións bascas (Chechu Rojo toca 
e move os fios axeitados) non 
deixa de ser anacrónico que a un 
centrocampista da moreira, co
mo Gil, se lle paguen 25 millóns 
na vindeira campaña. Asi pois, 
incertidume e esperanza ante o 
proxecto Núñez. 

S. Deportiva Compostela 

Presidente Xosé María Caneda Antelo 
Adestrador Femando Castro Santos 
Xerente Rafael Iglesias Botana 
Preparador físico Gabriel (2g adestrador) 
Só<:IOS 1.600 
Fichaxes António (porteiro procedente do 

Real Burgos): Toni (ext. esquerdo -Cel
ta-); Cameiro (La1. esquerdo -Ponferra
dina-); Maric (dianteiro -Celta-) ; M . 
Anxel (dianteiro centro -Racing-) ; Rami
ro (Interior diretto -Marin-) e Carlos (fun
ción polivalente -C.D. Lalin-) . 

Patrocinador "Compostela 93" 
Estádlo Santa Sabela (10.000 espectado

res. Próxima inauguración do novo es
tádio de S. Lázaro (18.000) 

Orzamento 280 millóns aproximadamente 

Logo de ascender á segunda di
visión a S.D. Compóstela afronta 
o ano máis importante da sua 
história. O seu obxectivo será o 
de acadar a permanéncia, de aí 
a realización de sete fichaxes 
efectuadas cun critério de renda
bilidade e de potenciación da 
canteira galega. Este critério, 
claramente equilibrado coas po
sibil!dades do clube, afonda no
vamente nunha das característi
cas típicas do plantel, xogo en 
equipa, ausérícia de grandes fi
guras e integración entre liñas 
que canten cun nfvel de xogo 
parella. Estas características 
unidas a un xogo eminentemen
te racial e cunhas fortes doses 
de sacrifício son a constante da 
equipa. Esta fórmula seguirá a 
funcionar grácias á presenza no 
banco de Fernando Castro San
tos, home sério e disciplinado; 
grandísimo estratega e fomenta
dor do traballo diário e intensivo. 
A "Fórmula Santos" é o aporte 
vitamínico fundamental do Com
postela. 

O labor do adestrador verase 
respaldado por unha directiva 
competente presidida por Xosé 
Maria Caneda. Os orzamentos 
calculados e medidos desde un
ha óptica racional son obra del e 
do seu brazo direito, Rafael Igle
sias Botana, un dos mellares xe
re!)tes do fútbol galego. 

Asi as causas, a simbiose des
pachos-campo apo.nta a unha 
temporada que será sen agóbios 
sempre e cando non· se perda o 
controlo nos primeiros partidos. 
Entre as asignaturas pendentes 
está a futura construción do no
vo campo e a captación de máis . 
sócios. Estas duas premisas ga
rantirán· o futuro próspero da so
ciedade. • 
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INFORME DA ASOCIACIÓN DE DIREITOS HUMANOS 

Os males da sociedade ~'son crónicos" 

O Estado español 
ocupa o último lugar da CEE 
en desenvolvimento .das liberdades 
•M.V. 

O Estado espafíol ocupa o 
derradeiro lugar da 

· Comunidade Europea no. 
tocante ao 
desenvolvimento das 
liberdades, segundo o 
Programa de Nacións 
Unidas para o 
Desenvolvimento. Este 
dado serve de intródución 
ao Informe anual 
elaborado pola Asociación 
pro-derechos humanos de 
España, presentado· hai . 
unha semana en Madrid. A 
mencionada asociación 
destaca a "insisténcia en 
males crónicos do Estado 

-e a sociedade", así en 
vários capítulos observa 
que poderia "suscribirse 
agora, sen mover unha 
liña, o dita en anos 
anteriores". 

No capítulo dedicado .á tortura 
realízase unha mención espe
cial da_senténcia inculpatória no 
caso Linaza. "Sen lugar a dúbi
das, dise, resulta escandaloso 
que un feito de tal gravidade 
precisase de nove anos para fa
cer xustícia á vítima". Na sen
téncia os xuices expresaron que 
a duras penas conseguiron che
gar a alguns dos responsábeis 
inmediatos, constatando "a res
ponsabilidade dos superiores 
xerárquicos no ocultamente da 
acción criminal". 

.No capítulo adicado á adminis
tración de xustícia, o informe si
nala que "o dereito de defensa 
continua senda un ben escaso e 
raramente accesíbel aos impu
tados indixentes". Desta realida
de deriva o feito de que teña au
mentado o número de? "confor
mes coa petición da acusación". 
Asi , "resulta .altamente significa
tivo o dato de que a adopción 
desta fórmula se dea con fre
cuéncia extraordinária cando se 
trata de procesados sen médios 
e con defensa de ofício e ape
nas teña incidéncia no caso de 
procesados con letrados de 
confianza". 

O informe dedica tamén vários 
apartados á situación penitenciá
ria e aos dereitos dos reclusos. 
Entre os cárceres con situacións 
máis graves, en ocasións in
frahumanas, destacan os· de 
Pontevedra e tamén, ainda que 
en menor grado, os de Vigo e 
Coruña. 

Ricos e pobres 

Neste apretado rosário que os 
teóricos da dereita calificarían 
de disfuncións sociais, a'parece 
tamén o cumprimento dos derei
tos económicos. ·~Mália o creci
mento, dis.e, ocurrido nos últi
mos anos, a porceritaxe de de
semprego no noso pais,. segue · 
·a' ser dos máis altos ·dentro da 
OCDE". O número de parados 

· acadaba en 1990 a cifra de 
2.344.843, dos cales o 57%,"é 
dicer 1.377.034, non gozaban 

de nengunha proteción. 

Significativo resulta igualmente 
recor;dar o modelo dos novos 
contratos, o 90% dos cales es
tanse· a realizar con carácter tem
poral. 

O informe de APDHE sinala que 
a pobreza "é unha realidade que 
permanece invariabel. Non só 
non está remitindo, senón que é 
constatabel a 
sua consolida
ción e o creci
mento do núme
ro de marxina
dos". Recórdase 
tamén que nen
g un estudo re
cente foi quen 
de correxir ou 
rebater o Infor
me Cáritas. 
Transcrébense 
mesmo os datos 
aportados polo 
Pmgrama 2000, 
elaborado polo 
PSOE, segundo 
o cal existen no 
Estado español 
"un millón de 
persoas sen in
gresos ou con 
escasos recur
sos económicos 
como efecto 
máls duro do 
paro". 

Barállanse ain
da outras cifras 
significativas, 
onde aniña a 
pobreza: 400 
mil vellos sen 
dereito a pen
sión e máis dun 
millón con pen
s i óns moi bai 
xas , un millóns . 
aproximado de 
persoas con 
empregos mar
xinais ou sobre
e xp l otado s ,- 25 
ou 30 mil esmo
leiros, gran par
te dos 500 mil 
xitanos, entre 
30 e 40 mil ex
presos ou reclusos, a maioria 
dos perta de un ·millóns de. dis
minuidos físicos e psíquicos, un
ha cifra indeterminada de mulle
res marxinadas, etc. 

Como síntese mencionase o da
to oferecido por Cáritas, segun
do o cal "o 10% das famílias do 
Estado español acumulan o 40% 
das rentas, .mentres o 21,6% de 
far. ílias máis pobres só dispé>
ñen do 6,9% dos ingresos". 

Outros apartados do informe 
presentado retírense aos derei
tos aos inmigrant~s. aos xitanos 

· e a situación de marxinación 
que tamén padecen as mulle- · 
res. Lémbrase, pm exemplo, 
que as retribucións destas adoi
tan a ser un 20% máis baixas 
que a~ dos varóns que ocupan 
iguais pastos. As empresas son 
remisas a recoñecer a antigue
dade das mulleres e "só .un 
8,5% dos postas directivos che
gan a seren ocupados por per
soas deste sexo". 

Dos obxectores 
aos gastos militares· 
Tamén se recollen as cifras de 
obxetores e insümisos que se 
duplicaron en 1990 a respeito 
do ano anterior, asi como unha 
referéncia á vulneración dos de
reitos democráticos dos solda~ 
dos, provocadas "por certos 
mandos que confunden a disd
plina e. o rigor próprio da forma-

ción castrense coa a,rbitrarieda
de na imposición dos castigos e 
o abuso de poder que lles confi
re .o rango". 

No aspecto militar, ainda que 
desde outra perspectiva, denún
ciase a exportación por parte de 
empresas españqJás de material 
bélico ao lraque,por un valor .de 
32 mil millóns de pesetas ao lon
go dos últimos dez anos. 

Un apéndice inclue tamén a 
composición do ·gasto militar es
pañol en 1990, en base aos da
dos recollidos polo Centro de ln
vestigacións para a Paz . (CIP). 
Anótase a existéncia de partidas 

. non incluidas no orzamento mili
tar, ainda que directamente rela
cionad as con este. Asi, "os 
870.434 millóns de pesetas do 
presuposto par.a 1990 do Minis
tério de Defensa non reflexa.n os 
20 mil míllóns que se investirán . 
para construir ou modernizar as 
bases· militares das brigadas do 
Exército de Terra". · • 

.OS 
: DIREITOS·HLJMANOS 
. D·ÉIXANNOS· FRIOS 

MANUEL VEIGA . 

O informe presentado pala APDHE responde a un labor sólido (canta 
coa apoiatura de vários traballos anteriores realizados por outros tan
tos. organismos independentes ou estatais: Cáritas, Centro de 
lnvestígacións para a Paz, Instituto da Muller, Asociación de lr}tegra
ción Xita:na, Comité contra a tortura, etc.) -e constitue unha tarefa, sen 
dúbida, encomiábel. Pero o importante é perguntarse pala razón de 
que estes males sociais sexan "crónicos" e porque a sua denúncia 
acada unha repercusión tan escasa na opinión pública, como no pró
prio informe se sinala. Neste .sentido, as 27 "recomendacións aos po
deres públicos", que se incluen no derradeiro capítulo, moi probabel
mente serán tan ignoradas coma os chamadCJs dos paíse!? ricos cara 
a "paliar afame no mundo". 

O Programa 
2000 . 
do PSOE . 
recoñece 
que 
no Estado 
Español 
existen 
un millón 
de persoas 
con escasos 
ingresos 
por efecto 
do páro. 

José Vidal-Beneyto, responsábel e 
introductor do primeiro tomo, de re
cente edición, España a debate, si
nala: "Os países desenvolvidos . de 
Ocidente teñen un ha forma de ·Or
ganización política que fixo da so
berania do indivíduo e dos dereitos 
humanos o seu credo fundamental 
e que relegou a acción cidadán e a 
participación políticá a comporta
mentos excepcionais ou incidentais 
pola posíbel perturbación que po- · 
derian introducir no manexo tecn6-
políticp da vida da comunidade, cu
xo espontáneo discurrir só pode ser 
confortado polos profesionais". 

Quer dicer isto que o tratamentO de 
síntomas que realizan asóciacións 
tan loubabeis como esta de Derei
tos Humanos ou calquer ,outra das 
mencionadas, leva na sua prática o 
seu antídoto. O tratamento subxeti
vo, individualizado, esparexido en 
diversos grupos, resulta contraditó
rio éoa acción cidadana e coa par
ticipación política. lsto será sempre 

- así, mentres este esforzo crítico 
non procure as causas de tal situa
ción, mentres non se enmarque 
nun proxecto de cámbio e mentres 
non cuestione esa direción esen
·cial en mans dos profisionais que 
aponta Beneyto, 9hámense clase 
política, altos cargos cualificados 
da administración, executivos de 
máximo rango das ·empresas ou 
consellos de dirección dos princi
pais grupos bancários. 

As· eivas de tal enfoque son máis 
notórias se observamos a tendéncia 
deste xéner6 de estudos a tomar co
mo conceito frecuente o de marxina
.fidade, para referilb a parados .. mu
lleres, xitanos, etc. Conceito que, en 
si mesmo, remite ás beiras máis ou 
menos deturpadas do contexto so
cial , pero nunca ao seu cerne. 

Non se nega eón jsto o gran valor do informe de dereitos humános 
como radiografia sociªI, nen mesmo a sua necesidade como prjmeiro 
chanzo nunha proposta de cámbio globaJ. Trátase simplemente de re
velar os seus límites en tanto apa~ece desprendido, aillado, dun pro
ceso lóxico, causal, o que o convirte en inócuo. 

Tampouco é comprensíbel, nun relato tan pormenorizado, ·o esque
cemento absoluto dos desaxustes derivados da pluralidade nacio
nal do Estado, dalgl.in ·modo recoñecida ·na Constitución e regula
mentada através do Estado das Autonomías: O incumplimento, po
ñamos por caso, dos dereitos linguísticos dunha parte d_os cidadáns, 
motivo dun monllo de denúncias aos Valedores do Pavo de Galiza, 
Euskadi e Cataluña, non son aquí sequer mencionados. Máis unha 
vez, é constatábel que analistas da metrópole, mesmo ·de tinte pro
gresista, camiñan con retraso a respeito de feitos sociais recoñeci
dos incluso legalmente. + 

- NoN SE NEGA O VALOR DO INFORME. 
. TRÁTASE SIMPLESMENTE DE REVELAR OS 
SEUS LIMITES ENTANTO APARECE ISOLADO 

DAS CAUSAS QUE ORIXINAN ESTA 
SITUACION 
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HISTÓRIA DE EMIGRACIÓN 

• XAN CARBALLA·CELSO LOPEZ 

"A Galiza actual é 
democrática, pero ainda non 

se pudo facer o que 
propoñian no 36 os 

galeguistas na Frente· 
.Popular, a re$peito da 

idiosincrásia dos galegas". 
Ramón Portas Fuentes, 
Mancho Canónigo, .é un 

. emigrante gale~o na 
Ar:xentina, "dos da decada 

dos cincuenta" como. a el lle · 
gasta dicer. Está por 

segunda vez na Galiza 
despois de ter marchado no 
· ano 50, en San Adrián de 

Vilariño (Cambados), na 
co_mpaña-da sua muller Vida 
Marta Davela, arxentina filia 

de pais oriundos· de 

Lourenzá e que foi secretária · 
de Cultura da Federación de 
Sociedades Gallegas en 
Buenos Aires. Mancho 
Canónigo é tesfigo firme 
dunha saga de persoas 
destinadas a dar 
continuidade xeracional ao 
esforzo da esquerda e do 
galeguismo republicano. O 
corte brutal do golpe miJitar · 
franquista non dobregou . 
aquel espírito, .e como moitos 
outros galegas axudou a 
dotar ao movimento obreiro 
arxentino de moitos dos seus 
dirixentes. Mancho Canónigo 
reconstrue toda esa verdade 
e anima a incorporala ás ~ 
páx.inas máis importantes da 
história contemporánea da . 
Galiza e da ~ua emigración. 

Ramón Portas: Fuentes 
XAN CARBALLA 

'No 36 habia quen loitaba na Galiza pola autodete~minación' 
Marc:hou con 23· anos de Galiza. 
Como naceu en vostede a con
ciéncia de clase e de galego? 

Fun ao servício militar coa inten
ción de ser o mellar. Pero en se
guida choquei con todo aquel fun-

ta e a esquerda: un traballador, 
aind.a que teña unha peq1,1ena pro
priedade; segue senda un traballa
dor, e ogallá non teña que sair á 
rua co legón e o tractor. . 

Dignidade 
e loita na emigrB:ción 

Vostede desfai todos os tópicos 
inferíorizadores sobre o emi- · 
grante galego. · 

. cionamento caprichoso e autoritá
rio . Coñecin a un santanderino e 
un catalán que viran que as miñas 
broncas podian levarme a algo moi 
extremo e trataron de axudarme 
para que fosen troitíferas. 

Nós marchamos porque non habia 
Eu marchei no ·ano .51, con .case médios, nen desenvolvimento. Só 
23 anos. Despois dun tempo en · habia nabicol e pan de millo para 
Brasil ingreser na Arxentina, e 0 os labregos e berberecho e peixe 
meu primeiro traballo remunerado sen pan para os mariñeiros. Unha 
foi barrer na Federación de Sacie- família con .catre e cinco tillos, ao 
dades· Gallegas, traballo que con- · chegarlles a idade de· facer unha 
seguin através de meu·pai que es- família, como e de que forma o fa
taba xa alá. Ainda despois estando cian? Non podias facer unha ca
noutras angueiras, sempre fun pa-
la Federación, porque era o sítio 

sa, .non tiñas recursos. · Habia que 
sair porque estábamos na idade 
de organizarnos e ademais esta
ba ao axexo a fame. Hai quen di · 

qúe os galegas saimos por chiste. 
Mentira. Dunha forma ou outra 
buscábamos o que non tiñamos, 
América era o que estaba aberto · 
e desde ali podianse mandar axu-
das para os que aqui quedaban. E 
despois non foi fácil volver porque 

, EMIGRA. MOS ali empioraron as causas. Houbo 
· tamén quen marcharon porque 

_P_O_R_Q__;:.U_E_· _ ....:;..__;::._____ aqui non habia liberdades, pero 
ninguén foi por aventura, o aven-

NON HABIA MEIOS. .. tureiro volve enseguida e-ninguén 

SO HABIA NABICOL . ~~~:Pu~ió~~~ non nos veñan coas 

E PAN DE MILLO 
Como era a sua relación co pafs 

PARA OS LABREGOS . que deixaran? 

E BERBERECHOS E · A Galiza actual é democrática pe
PEIXE SEN PAN PARA ro ainda non se pudo facer o que 

Os MARIN- EIROS propoñia .no 36 o Frente Popular, 
' a respeito da idiosincrásia dos ga-

legos: que nos administremos co
mo galegas dentro dos nosos pro
blemas e dos nasos médios. Os 
galegas non son nen máis nen 
menos que cataláns , bascas ou 
madrileños. Vendo a documenta
ción de todo o que se facia, xa 
moito antes da Repúbl ica , hai 
causas importantísimas que anali
sar. Homes que talaron da auto
determinación do povo galega, 
fundamentando os porqués : baixo 
o ponto de vista da pesca ou de 
xuntar as terras, etc... E despois 
está o que pensamos os que loita
mos na década dos cincuenta, 
que non nos foi nada fácil. Fixe
mos unha loita a peito partido pa
ra cantar galega, para bailar gale
ga, para tocar a gaita ... para non 
perder a nasa galeguidade. Fixé
molo peleando porque esa recu -

onde nos podiamos encontrar ·as 
galegas nun ambente democrático 
e republicano. 

Ali estaban unha marea. de figuras: 
Suárez Picallo, Galán, Alberti, Ma
ria Teresa León, Valenzuela, Arturo 
Cuadrado, Zamacois, Alberto Vila
n ova, Laxeiro, Seoane e a mu
ller, ... A miña muller con 18 anos . 
era secretária de actas da Comi
sión de Axuda á Liberdade de !=s
paña. 

'Se os povos protestan ·é que os governantes non o fixeron ben. 
Per<? que ningoén pense qµe o socialismo fracasou' 

Un grupo deles entraba moito na 
problemática de España, e eu non 
son sectário nen estou en desa
cor~o, pero insisto en· que a pro
blemática dos galegqs é outra. Se 
nós tivésemos organismos políti
cos que souberan agarrar desde 
abaixo os problemas e deixára
mos de ser tan centralistas, Gaii
cia ía cantar distinto. Nós estamos 
asi porque culturalmente fixéronos 
así, pero os nosos intereses non 
son eses. E hai algo que quera di~ 
cer: para as loitas a condición de 
clase é moi importante. Non deter
mina nen o carné nen a libreta, 
nen que se presine cóa man direi-

Como ve vostede, como home 
de esquerda, os cámbios políti- . 
cos no mundo nestes últimos 
cinco anos? 

H.ai que recoñecer que no campo 
da esquerda, aoque pertenzo, co
metéronse moitos erras: O único 
que sempre está na defensa tlos 
seus intereses é ·o capital, funcio
nando através do partido que se
xa. Haberia que contestar moitos 
porqués. 

nos dirixian non fixeron os .gover
nos que correspondian, e en e-arta 
medida eses pavos están sofrindo 
problemas. Se os pavo$ protestan 
hai que dicer que os governantes 
non o fixeron ben. Esa é a ·análise 
qué ten que facer un traballador, 
porque os pavos non se ~quivo
can. Os pavos poden votar equi
vocadamente porque non .ven -ou
tras perspectivas, pero cando a 

Os traballadores son unha causa . 
e lam·entabelmente os dirixentes 'UT·ILIZ. AR 
ás veces proceden distiF1to. Gos- ___________ _ 
tariame dicerlle á xente .xoven. que O ORDENO E MANDO 
seria · bon que servise de algo a 
volta que deu politicar:nente o ·E O PIOR DEFECTO 

. mundo nestes últimos anos. QUE °TEN QUE 
Defendin sempre desde a esquer
da á miña clase, traballadora, e 
agora atópome con que os q.ue 

SUPERAR 
A ESQUEROA' 

un pov.o lle das unha perspectiva, 
coñécea e enténdea, ten por certo 
que non se equivoca. 

Que análise podo facer eu? So-

ber socialistas. Non importa como 
se chamen, sexan do bloque gale
ga ou do que sexa. Esta corrente 
só a defende o socialismo. 

mos sempre os traballadores os Facendo frente ao autoritarismo 
.que sofrimos a inconsecuéncia vostede forxou a sua mentalida- . 
dos burócratas políticos: sexa na de. Entendin tamén que o auto
Unión Soviética, na Ucránia ou na . ritarismo é un dos lastres que 
Galicia. Non podo botar culpas. Se arrastra ás veces a esquerda. 
hai quen se incorpora a resolver 
problemas e a avanzar e a facer 
un socialismo de realidade que 
nos defenda a nós ... porque o so
cialismo non fracasou, porque o 
socialismo é a corrente que com
bate ao ·capitalismo. Que non pen
sen os grandes capitostes que te
ñen os cartas que os que ternos 
mentalidade socialista fracasa
mos, nen falar! Estamos esperan
do para volver a incoporarnos na 
.defensa das nasas reivindicacións. 
Mentres haxa xente que viva dun 
soldo e haxa explotadores vai h~:.. 

Utilizar o ordeno e mando... é o 
maior defecto que ten que superar 
a esquerda. A esquerda ten que 
convencer, ver o que pensan os 
demais, non pretender pensar por · 
eles. Conseguir que cada cidadán 
saiba como defender as suas rei- , 
virídicacións. Aos pseudodirixen- · 
tes políticos góstalles que se faga 
o que eles din, e eu diria ao revés: 
eles teñen que sér un pouco os 
que centralizan as inquietudes ·do 

· que opinan os demais para leve: 
las á realidade. • . 
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peración cultural era o único que 
podiamos resgatar do noso 'povo 
pois a outra loita, como traballa
dores, desenvolvíamola neutro 
país. Falábamos galego, cantába
mos o himno gal~go, e nunca per- . 
dimos a galeguidade apesar dos 
esforzos que fixo por evitalo a em
baixada de Franco. 

E non só era bailar e cantar, tamén 
se habia que axudar aos que esta
ban loitando polas liberdades nós 
estábamos pedindo apoios e axu
dando no que se podia. Todo este 
traballo facíamolo desde a Federa
ción de Sociedades Gallegas e 
desde os centros galegos. Toda a 
memória desta atividade está gar
dada naqueles arquivos que hai 
que recuperar para Galiza como 
un património de dignidade. 

Como foi a relación dos gale
gas coas loitas obreiras na Ar
xentina, nesa época dos anos 
50 e 60? 

Un traballador que non lórta ao la
do dos seus compañeiros para de
fender na rua as suas reivindica
cións , nen é un bon traballador 
nen un bon político. Non se pode 
talar nun lado de liberdade e no 
outro someterse. Eu sempre fun 
galega e sigo séndoo, pero ali on
de traballaba e vivia e criaba aos 
meus tillos era onde loitaba pelas 
miñas reivindicacións, ainda a cos
ta de pór en perigo a vida. U nha 
vez salvoume a vida un filio de 
Lueiro Rey e maila nai. Eu forma
ba parte do servício de orden dun
ha daquelas Marchas da Fame 
que se fixeron nos anos 60, mon
tado para evitar que os provocado
res fixeran desmáns que se 
utilizaban despois na nosa contra. 
A policia detectounos e empezou
nos a seguir a min e outros tres 
compañe iros . Estábamos case 
cercados e vin nun hotel á muller 
de Lueiro e un tillo. Expliqueilles a 
situación na que me atopaba e bo
toume a man polo lombo e subiu
me co grupo no que el estaba. 
Cando a policia entrou a buscar a 
quen seguían , eu era un galega 
máis e non me identificaron. Dos 
cutres tres compañeiros nunca 
máis se soubo, e un deles tamén 
era galega. Sirva isfo de exemplo. 

Galegos 
no movímento 
obreiro arxentino 

A incorporación ao movimento 
sindical, como líderes mesmo, 
de moitos galegos, está sen es
tudar pola historiografia galega. 
E hai líderes como Manuel So
to, o da Patagónia rebelde nos 
anos 20 ... 

Hai moitos dirixentes galegas. e 
moitas vítimas. Foron moitos os 
galegas que fundaron sindicatos. 
Son moi maos galegas os que din 
que fumos alá a traballar como 
bestas e que o único que soube
mos é facer cartos .. Houbo un sec
tor que fixo iso pero houbo outro 
que non. Eu podo talar de Moreira, 
do grémio dos gastronómicos, que 
conseguiu sacar o laudo a benefí
cio dos traballadores; podo talar de 
Manuel Vázquez, empregado do 
comércio, traballando dia e noite 
pela defensa dos seus com·pañei
ros; de Francisco ·Chaves de aqui 
de San Adrián; podo talar de Ma- . 
tos, que me ofereceu facer unha 
gravación talando da loita dos tran-

. viários; de Don Jesus Domfnguez, 
de Lugo; dun Alvarez de Celanova, 
fundador do Sindicato da Sanida
de ..... toda esta é a xente da déca
da dos cincuenta que é a que co
ñ ezo, pero as loitas veñen de 
C1trás. Moitos deles mortos e sacri-

ados, como o meu pai, que foi 

secretário do sindicato do tabaco, 
preso e torturado várias veces que · 
ainda vive. A enumeración pode 
ser inacabábel. 

A Suárez Picallo. chamábano sem- · 
pre os galegas porque era un ora
dor extraordinário e querían que 
contara a experiéncia do Frente 
Popular.Hoxe ninguén fala do pro
grama do 36: a reforma agrária, a 
separación lgrexa-Estado, a limi
tación do servíé:io militar, as capas 
militares controladas, o cooperati
vismo, os préstamos aes traballa
dores, ... todo isa dicíase naquel 
programa que apenas se recolle 
historicamente. Por iso franceses 
e ingleses quedaron quietos no 
36. lsfo era o que dician Castelao, 
Suárez Picallo e moitos outros. 
Non se lle di á xente isto e eu ti
ven a serte de sabelo e aprendelo. 
alá. · 

O imperialismo 
do Mercado Comun 

Como ve vostede o seu país 
nesta volta provisória? 

Na realidade da Galiza actual hai 
quen prevé cousas que poden ser 
perigosas para o país. Eu interei
me queaqui entra mercancía, grá
cias á CEE, máis barata que a 
que se pode elaborar aqui. Sae 
máis barata traela de fóra. E ta
mén vin que unha cooperativa pi
de un préstamo a un banco e có
branlle un determinado interese, 
pero sei de empresas estranxei
ras que teñen cartas a moito me
nor porcentaxe. Isa é unha barba
ridade! lso é destruir Galicia, co~ 
mo se fixo no continente america
no. Hoxe o capital non necesita 
usar-cañóns, usa os meios econó
micos de mil maneiras. Mercando 
unha parte e despois sofocando 
outra. Os governantes saben isa e 
calan a boca. Primeiro hai que 
axudar aos galegas, sexan coope
rativas, independentes ou o que 
sexan . O capital galego ten que 
estar ao servício do país, e se é 
preciso axudarlle e cambearlle as 
estruturas, pero facer o esforzo 
dentro.. Eu podo non ser a persoa 
adecuada para disqernir isto pero 
si para entendelo. E moi perigoso 
para nós e os xóvenes teñen que 
impedir iso. Buscar que, sexa o 
governo que sexa, primeiro somos 
nós . En América pasou asi: entra
ron comprando de a pouquiño e 
despois chegaron facéndosedo
nos do país, e agora somos unha 
proví ncia do capital dos Estados 
Unidos. 

Que leccións pode ensinar a 
emigración ~alega na Arxentina? 

Hai un problema da distáncia e 
económico. Pero hai que testificar 
con toda a documentación que to
das estas causas das que estamos 
a talar son certas. O que estou' di
cindo eu é un garabanzo riun saco 
cheo deles. Hai que facer ver que 
non son opfnións fabricadas, que 
xa antes do 36 se talaba da reivin
dicación de Galicia, e había quen · 
talaba da autodeterminación, e non 
era en abstracto e,sabian que ha
bía posibilidades. E fácil desde os 
meios de comunicación apresenta
lo como un invento sen base histó-

. rica no pasadó, pero hai que testifi
car que houbo quen na década do 
trinta quixeron faceto e non lle dei
xaron. Ese aporte é moi .importante . 
e pódese facer. Se non se fai asi o 
novo imperialismo que é o Merca
do Comun Europeu vainas comer. 
·Esaé unha opinión persoal que di
go diante de quen sexa: o Mercado 
Com~n vai pomer a Galiza, a Por
tugal e a outros paises asi. Os no
vas ricos van andq.r en carroza, ou 
sexa en Mercedes Benz. • 

T RA NS PORTES 

Ainda que a CEE quer fomentalos como alternativa ás estradas 

O MOPT releQa a combinación . 
ferrocarril-cabotaxe para os que Galiza ten 
cond·icións excepcion~is . . · 
Apesar de ter un nível meio alto 
de transporte de mercadorias por 
.ferrocarril (15 pof cento) e unha 
porcentaxe excepcionalmente alta 
por. cabotaxe (o 30), o ministério 
de Obras PúbJicas e Transporte 
non considera o melloramento dó 
intercámbio entre estes dous sis
temas nen o perfeicionamento 

· dos dous por -separado, apesar de 
que os esquemas directores das 
grandes redes de transporte da 
CEE poténcien explícitamente es-
tas duas opcións. -

Esta é a 'conclusión que se pode 
extraer da análise que Emilio Pe- · 
rez Touriño, secretário xeral de ln
fraestruturas do MOPT, fixo en Vi
go, dentro do curso que sobre 
equipamentos básicos orgaizado 
polo Consorcio da Zona Franca 
local. Falando en representación 
do MOPT, Perez. Touriño .dixo que 
a rede ferroviária galega era 

cuantitativamente suficente e que 
abondariá co melloramento da ve
locid ade meia, previsto no Plan 
de Transporte Ferroviário, PTF 
para adecualo a necesidades fu
turas. 

O secretário de lnfraestruturas co
rroborou o que o Diréctor Xeral de 
Carreteras confirmara antes, no 
sepso de garantir os investimen
tos previstos para as autovias á 
Galiza e de asegurar que non se 
verán afectados polos recortes de 
orzamentos. Con estas escusas 
non solLcitad.as, Pérez Touriño ro
deaba ambiguamente as 'denun
cias explícitas do director xeral de 
Portas e Costas do MOPT, Fer
nando Palao, contra a dirección 
dos ferrocarriles por non atender 
o intercámbio cos portes galegas. 
Abonde con citar que o FEVE que 
une Ferrol co corredor Cantáorico 
non serve ao porto dun cidade de-

clara Zona Industrial en Declive. 

.Emílio Pérez Touriño recusa que o 
ferrocaril peninsular vaia dividirse · 
nun de primeira (cuberto pala re
de de tren de alta velocidade) e 
outro de segunda. Nen precisa en 
que prazos e con que investimen
tos se vai executar a moderniza
ción que promete para o ferroca-
rril galega. · 

O galega Pérez Touriño xustifica o 
~traso do ferrocarril galega coas 
tópicas inculpacións a l!nha oro
grafía anfr·actuosa, que .non resis-

. ten a comparació coa Suiza, Gana
d~ ou Xapón. No entanto, recoñe- -

· ce que os paises da CE&; dentro 
do esquema director de Transporte 
Combinado pretende promover al
ternativas ao tránsito de ·mercado.-

. rias por camión, con duas cipcións 
que se axeitan claramente ao caso 
galega·: o mar e o tren. + 

Galicia subvenciona 
.os tipos de interese dos créditos 

ós proxectos de investimento das p~que-
nas e medianas empresas ( P EMES), e ós do Sector 

'Productivo Agrario. 

Agora, o seu proxecto pode recibí-la mellor axuda fi~nceira. 

¡J9Adümte co seu proxecto!! .· 
lnfdnnese na Consellena de Ecor1orr11ÍJ e Facwda: 
tras Súas delega.cións, ou nas f!nlidades 
fi11a11ceiras colaboradoras: B. CENTRAL . 
B. CREDfrO AGRlCOLA, B. CREDfrO INDUSTRIAL, 
B. BILBAO - V/ZCAYA . B. ESPAÑOL DE CREDfrO, B. EXTERIOR DE 
ESPAÑA, B. DE GALlCIA, B. GALLEGO, B. HISPANO AMERICANO, 

, .B. PASTOR, B. POPULAR, B. SANTANDER, B. SIMEON, 
C. ORENSE, C: PONTEVEORA, C. VIGO, C. GALlCIA, C. RURAL LUGO, 
S{JDIGA, SOC. COOP. D E M E/R AS, AFIGAL. S.G.R., SÓGARPO, S.C.R . • 

CONSELLERIA Df ECONOMIA 
EFACENDA 

-
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A mu . xid · ura --

Coide a-,súa fonte de riqueza. 
Unha muxidura nas mellores condicións 

posib~e~ é a garantía dun . leite de bo·a 

calidade microbiolóxica e un seguro contra o 

con_taxio dunha das enfermidades quemáis 

danos e perdas Hes producen ós gandeiros: a 

mamite. 

CONSELLOS QUE CÓMPRE TER EN 

. CONfA Ó Ml)XIR: 

- Te-los locais limpos e desinfectados. 

- Non dar nunca o penso nas salas de mt.ixir.. 

- Lava-los libres e darlles masaxes con auga e 

desinfectante. 

- Secar lle o ubre· a cada vaca cun pano 

distinto. 

- Tirar cos· primeiros cichaz~s de leite nun 
. . 

recipiente de fondo oscuro, nunca no chan. 

- ·Realizar periodicamente o test de. 

California. · 

-Non molla-las tetoeiras entre.vaca e vaca. _ 
- . 

- Po-las tetoeiras axiña ó face-lo apoxado. 

Retira-las tetoeiras ó acabar de 

muxir, para evitar así muxir de máis. 

- Non apurar moito ó muxir. 

- Ó acabar de muxir, lava-los tetos 

con desinfectan te. 

- Cando haxa a· máis mínima sospeita 

de mamite, muxir sempre a vaca ó 

final, ata que estea curada de todo . 

COIDADO DA .MUXIDEIRA: 

· - Limpeza diarü: auga fría dabondo, auga 

quente con deterxente alcalino e aclarar 

con auga fría. 

· - Limpeza semanal: a limpeza de tódolos . 

días e, ademais, auga quente con 

~eterxente ácido. Desmon.tar e limpar 

tódolos elementos que faga falta. 

. -· Cambia-l~s gomas . das tetoeiras cando 

menos cada 6 meses.· 
' ' 

· ·- Facer lle a testax·e pofo menos un_ha' 

vezó ano. 

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA 
. GANDERÍA E MONTES 
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CUBA E A REUNIÓN DE GUA~ALAJARA 

Felipe González pretende que· o líder cubano encabece o proceso de transición na illa 

Fidel Castro visitará Galiza e.n 1992 
•M.VEIGA Felipe González 

oferece un estribo 

En médio de todos estes movi
mentos diplomáticos nrm está 
máis que o intento do governo
español de facilitar unha transi
ción pacífica na illa. 

A aceitación real da invitación e 
as palabras de Felipe González 
en Guadalajara parecen indicar 
que o diálogo vai por bon camiño 
e que neste momento existe un 
contacto establecido, o que non 
é unha garantia, dadas as dificul-

diente como os Estados Unidos 
concederan en tres anos só 3 mil 
visados a emigrados cubanos, 
cando o acorde asinado coa Ha
bana situaba a cifra en 20 ·mil 
anuais. Simultaneamente, os 
norteamericanos daban boa aco
llida aos emigrados ilegais, ac
tuando así dun modo claramen
te desestabilizador. 

Fidel Castro realizará a 
Galiza unha visita de 
carácter privado en 1992, 
segundo puido saber A 
Nosa Terra. Para 
achegarse ás ,te.rras dos 
sel!s antepasadas en 
Láncara, o presidente 
cubano aproveitará a 
estáncia en Madrid co 
gallo da celebración da 
segunda cume 
Iberoamericana, xunto ces 
demais presidentes 
de latinoamérica. 

A determinación de celebrar a 
segunda reunión de paises his
panoamericanos en Madrid, de
cidida na recen celebrada cume 
de Guadalajara dá sentido aos 
movimentos que nos últimos 
meses vários dirixentes do Esta
dos español viñan· realizando ao 
redor de Cuba. Un deles foi Ma
nuel Fraga quen recentemente 
visitou o Caribe co motivo oficio
so de apalpar a sensibilidade da 
rexión a respeito dunha viaxe á 
Habana. Agora, a aceitación por 
parte do rei da invitación oficial a 
visitar Cuba, realizada por Cas
tro, mostra que a operación está 
bastante avanzada. A visita de 
Xoan Carlos servirá de chanza á 
correspondéncia de Fidel Castro 
no 92 e serve para aplacar cal
quer crítica da oposición por es
te motivo. 

. dades existentes, pero si unha 
base. 

González parece ter asumido un 
factor clave: polo momento exis
te en Cuba un consenso social 
ao redor de Castro, moi superior 
aoque provoca o partido e infini
tamente máis alto do que reune 
a burocrácia estatal. 

entre outras cuestións, a alguns 
dos vicios xerados pala burocrá
ci a, viuse perturbado a médio 
andar polo derrube dos merca
dos da área socialista. Este azar 
colocou a Cuba nunha complica
da situación. 

Pero Fidel e o PCC tamén terán 
que actuar senón queren pospo
ñer ó cámbio, convertendo así a 
situación en explosiva. A admira
ción que provoca a figura de Cas
tro entre os cubanos e o consen
so que ainda existe ao redor da 
revolución son minados día a dia 
pala escasez de todo tipo de re
cursos e por unha burocrácia ca
paz de sumir calquer proxecto 
nunha montaña de papeis. 

En todo caso, para acadar algun 
acordo, Fidel deberia actuar con 
maior finura. En Guadalajara 
cantou as verdades, pero isto de 
por si non abonda cando o públi
co é remiso. Ao presidente cuba
no convíñalle terse esforzado por 
sintonizétr máis co auditório, ten
do en canta que unha toma' da 
iniciativa pala sua parte é neste· 
momento imprescindibel. Polo de 
pronto, o congreso do partido tivo 
que ser retrasado de novo. Ra
zón? O edifício que debe alber
galo ainda non está apunto, qui
zá por problemas burocráticos ou 
quizá polo escaso interés dos 
sectores máis conservadores do 
partido por que este congreso 
decisiyo se celebre. • 

Deste modo Ocidente parece 
aceitar, con Felipe González co
mo intermediário, unha transición 
encabezada polo lider revolucio
nário, sen máis concrecións polo 
momento. 

O problema radica agora en sa
ber que está disposto a ceder Fi
del, no marco das distintas ten
déncias que operan no PCC e, 
sobretodo, que están dispostos a 
ceder os Estados Unidos. A ex
periéncia histórica non é un bon 
agoiro. Os Estados Unidos se
guiron calificando de dictador a 
Daniel Ortega até o día da süa 
derrota eleitoral e mesmo hoxe 
regatean o seu apoio a Nicará
gua pala cercanía dos sandinis
tas ao poder, nomeadamente no 
exército. No caso concreto de 
Cuba, amén do bloqueo, o co
mentarista Serafín Fanjul lem
braba estes días, en El lndepen-

Entre o imperialismo 
e a burocrácia 
Para moitos pode resultar patéti
co este mecanismo de presión, 
pero o certo é que a illa vive un
ha situación económica moi difí
cil. O movimento de rectificación 
iniciado antes da perestroika so
viética e que pretendía poñer fin, 

UNHA CARTA DE MANUEL SOTO 
, 

"ADIOS MUCHACHOS" 
Alguén que sabe da miña particular, e xa vella 
afeizón, a coleccionar pequenas relíquias da 
estupidez humana, enviou-me unha cópia da 
carta que Manuel Soto remitu aos seus conci
dadáns o pasado quince de Xuño, poucos 
dias despois de que tivese que renunciar ao 
seu propósito de continuar "detentando las 
responsabilidades df! la Alcaldía de Vigo". 

Lago dunha atenta e minuciosa leitura desa 
espécie de "Bando dos Adeuses", en versión 
bilíngue, para banda e fagot, a ritmo de tan
go porteño, pensei -inxénuo de min- que 
se trataba dalgunha broma de pésimo gasto, 
destinada a eclipsar a traxectória política dun 
dos máis conspícuos baróns dese partido 
que ten nas suas filas a teóricos da enverga
dura de Francisco Vázquez e Antolin Sán
chez Presedo, por citar só a duas figuras ben 
coñecidas e carismáticas do mosaico político 
desta "verde faunália" valleinclanesca, cada 
dia menos verde e máis faunália, por mor, 
talvez, de tanto insigne barón. 

Para a necesária estabilidade dos meus es
quemas mentais, cada dia máis ti~ubeantes, 
e co desexo de disipar as léxicas dúvidas ao 
respeito, puxen-me en contacto telefónico 
cun amigo vigués, quen me confirmou que a 
autoria da carta en cuestión correspondía in
teiramente ao señor Soto. 

Confeso que nun princípio fiquei absolutamen
te mudo e desconcertado, apesar de que os 
homes e mulleres da miña xeración estamos 
xa demasiado afeitas a contemplar, con pas
mosa indiferéncia, a caída dos grandes mitos. 

Resultaba-me difícil, non obstante, aceitar.,
que un home que durante tantos anos tivo o 
control municipal da cidade de Vigo, pudese 
ser o autor dun escrito destas características. 
Mais como a carta do señor Soto se comenta 

FRANCISCO PILLADO MAYOR 

por si mesma e constitui un exemplo palmá
rio do modo de entender a prática política e a 
función social do político por parte de deter
minados individuos, creio que deberia ser 
amplamente difundida por todos os meios de 
comunicación para que así as xentes deste 
país tirasen as suas práprias conclusións. 

Por outra banda, seria inxusto, ademais, pri
var a milleiros de persoas da oportunidade 
de gozar coa leitura de frases tan inspiradas 
e de conceitos tan elevados e brillantes co
mo estes: 

"Quiero deciros también que vais a tener un magnífico 
Alcalde: Carlos Príncipe es una gran persona. 

Carlos Príncipe es mi hijo político, y como suele suce
der en las familias, aprendió las cosas buenas que yo 
le enseñé y desechará con su gran inteligencia las 
que no lo sean tanto. Y, como casi todos los hijos bue
nos y aplicados, superará a su padre ... 

Si eres un~ de esas personas ql.le me quieres, no su
fras por mi. Estoy tranquilo, sereno. Con la serenidad 
que da saber que, hasta el último segundo de mi vida 
de Alcalde, trabajé con honestidad por ti y por todos. 
Y con la seguridad de saberme bien sustituido. Ya lo 
verás ... 

Pobre país este! 
Sen dúvida, por mor desas traidoras xogadas 
que ás veces nos fai o subconsciente, e que 
o señor Freud denominaba "actos falidos", a 
carta do "compañeiro" Soto comeza dun xeito 

.REALMENTE SIGNIFICATIVA 
A CONCLUSION QUE O 

PROPRIO MANUEL SOTO 
TIRA DA SUA XESTION NA 

ALCALDIA DE VIGO 

estraño e surprendente que constitue, ade
mais, toda unha declaración de princípios. 

O primeiro parágrafo di textualmente: "Me di-
rijo a ti, en estas últimas horas en que deten
to las responsabilidades de la Alcaldía de Vi
go, para que conozcas mi verdad" ... 

Lamentápel lapsus o do ex alcalde de Vigo 
xa que, como todo o mundo sabe -incluido 
o próprio Soto- o dicionário da RAE atere
ce, para o verbo "detentar", un único e rotun
to significado: "Retenef uno sin derecho lo 
que no le pertenece". 

Realmente significativa a .conclusión que o 
'próprio Manuel Soto tira da sua xestión na al
caldía de Vigo e da sua permanéncia á frente 
da mesma. 

Quizá, esta pequena clave psicolóxica sirva 
para comprender, tanto o contido como o es
tilo sentimentaloide -entre Cristal e Jesús 
Hermida- desta espécie de "carta bando", 
asinada un quince de Xuño, do ano de grá
cia, polo insigne e xa anedótico señor Soto 
Ferreiro. 

Eu, talvez por deformación dramática, gosta
ria de escoitar, através da pequena pantalla 
-a ser posíbel en branca e negro- a leitura 
deste curioso testamento político en boca do 
señor Arias Navarro, aquel que, entre salou
cos e bágoas de fonda tristura, transmitiu un
ha das noticias máis alegres e reconfortantes 
dos últimos seiscentos anos de história. 

Mais, resignemo-nos cando menos, coa letra 
daquel famoso tango de César Vedani, musi
cado polo mestre Sanders: 
"Adiós muchachos ya me voy y me resigno, contra el 
destino, nadie la talla; se terminaron para mi todas las 
farras, debo alejarme de mi buena muchachada ... " • r. 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 

Felipe González 

Fraga, sempre desmedido 
nas suas valoracións, califi
cou o acto do diputado do PP 
por Salamanca, da "maior 
traición desde Viriato". A de 
Barreiro fara a maior "desde 
Bellido Dolfos". Do cántabro 
Hormaechea, en cámbio, xa 
non di nada, unha vez reinte-

. grado ao partido, despois dos 
sucesos de orixe etílica que 
protagonizara. 

Estranos governantes ternos 
que declaran "dinosáurio" a 
Fidel e "santo" a Escrivá de 
Balaguer, fundador do Opus 
Dei e coñecido por Pepiño, o 
topenión, entre os seus ami-
gos de coléxio. · 

Os abaneas de Marta Sán
chez na sua estrea en Riba
dúmia ~on surtiron efecto. 
Habia média entrada e. grá
cias a un público de famílias, 
dos avós aos netos, que ian 
ver á famosa. "A xente ·do 
norte é moi tria", dixo. Frias 
ou menos escandalizábeis. 
lsto non é USA. 

TVE amenizou o Tour con 
música dos Shadows. Ade
mais da sintonia acabou co- · 
landa anúncios do seu último 
relanzamento. Non hai nada 
máis eficaz que a publicida
de encuberta. 

España a debate é o título 
dunha obra, coordinada por 
Vidal Beneyto, que trata de 
recoller aportacións. sobre os 
principais temas políticos que 
afectan na actualidade ao Es
tado español. Pode decirse 
que está todo , desde a mo
narquía aos meios de comuni
cación. Pero, sen embargo, 
nen unha só palabra para o 
Estados das autonomías. De
bate· esquecido, silenciado, 

. anatematizado. Non é o pro
blema dun libro que trata de 
ser referéncia sinalada, é un
fla auséncia comun, própria 

· da mentalidade mesetária, 
que entolda e ot)nubila a ,re
flexión sobre todo o qL,Je se 
relacione coas nacionalidades 
do Estado. 

É xornalista. Foi despedido. 
Con só 23 anos xa lle pendu
raron a calificación de confli
tivo. Base real: realizar per
guntas imprevistas nas rodas 
de prensa. Como o exército 
vai a menos, é probabel que 
aproveiten os cuarteis para 
impartir cursos de periodismo. 
Seria o máis coerente. • 

L -
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~ CARTAS 
REFORMISMO A ESGALHO 

Dia da Pátria, duas concepc;ons 
teóricas, ideológicas, políticas, 
no nacionalismo galega. As ma
nifestagons poderám ser 3 ou 
30, mais as filosofias subjacen
tes duas. Reconhezamo-lo. 

Umha, o nacionalismo reformista, 
que acredita em que a liberdade 
para o nossa pátria pode derivar 
do trabalho nas instituigons colo
niais. O velho esquema, plena- · 
mente vigente aínda, de que a 
"autonomia constitucional" é o 
melhor sistema para frear o 
avanc;o das forc;as da nac;om ga
lega já nom é lembrado por 
muitos. Agora está de moda o 
neo-regionalismo, o parecer sem . 
ser. Na teoria defendem-se ou
tras causas (a inércia, quic;á, tem 
a culpa), mais é a prática quem 
define. · 

E de que talamos quando tala
mos de reformismo? Hoje o re
tor.mismo galega (quigá fosse 
melhor chama-lo autonomismo) 
está dividido. Cada organizac;om 
tem a sua cadéncia, o seu ritmo, 
as sus próprias contradic;ons. 
Em rigor (ou num certo tipo de ri
gor) BNG, FPG e PSG-EG nom 
som o mesmo. Mais, .a fim de 
contas, movem-se no mesmo 
campo político. Com as mati
zac;ons que se queiram, pero 
tam só isso, matizagons, e nom 
diferenc;as substanciais. 

O recorrido até chegar a este 
ponto tem sido desigual entre as 
tres formac;ons políticas. Uns 
mais sinceiros, outros menos. 
Uns algo coerentes, outros nada. 
Entre os últimos, a FPG tem a 
quota .máis alta de desnorte. A 
sua desorientac;om é absoluta e 
agora querem ser contra-peso. 
Antes, os "contras" eram outros. 
lsso si, utilizam a referencia de 
Euskádi para aparentar radicalis
mo. E pensam (pobrinhos eles, 
mais nom só eles) que umha 
eventual negociac;om política en
tre ETA e o Estado espanhol po
de conseguir a liberdade para a 
Galiza. A revoluc;om por correio. 

O nacionalismo reformista nom 
devera perseverar na sua desu
niom. Polo seu próprio bem. 

Duas, o· independentismo revo
lucionário, que nom acredita nas 
instituic;ons coloniais nem na vía 
parlamentária a nom se sabe on
de. E que tampouco cae na 
trampa de pensar que a liber
tac;om nacional da Galiza passa 
por Euskádi. Sabémo-lo nos e 
sábe-o tamén o Movimento de 
Libertagom Nacional Vasco, co
mo o que fornas, somos e sere
mos solidário. Sobretodo porque 
eles, desde hai muitos anos, 
comprenderom a perfeic;om que 
o futuro de um .povo tem que 
construí-lo o mesmo pavo. Com 
o seu esforc;o, sacrifíco e organi
zac;om. E algun? pretendem fa
zer ver que os caminhos da par
ticipac;om institucional de HB 
som os que "antes" seguiu o 
BNG. Trabalho baldio quando as 
diferenc;as som tantas e tam evi
dentes entre as duas organi
zac;ons. E a fundamental chama
se ETA, com todo o que isto im
plica. 
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-TOKIO 

O independentismo gue sabe, 
porque nom é nada dificil sabe-lo, 
que a liberdade hai que conquis
ta-la. Como em Eslovénia, Euro
pa, finais do século XX, sabem 
que a sua liberdade depende da 

· fortalec;a das milícias armadas. 
Como sempre, a violencia é a cla
ve. A violencia com que se domi
na, a violencia imperialista ou a 
violencia de classe. E frente a is
to, a violencia do povo. Por muito 
que lhe doa ao Comité de Empre
sa de Celulosas ou por muito que 
pataleem os "niños pijos" de Gre
enpeace. 

O camintio é claro. Sabemos on
de hai que comec;ar e onde hai 
que chegar. Os custes tamém 
som conhecidos. Desde Foucel
has a Mancho . Reboiras, Lola 
Castro e José lgnácio Vilar. O in
dependentismo galega passou 
por umha prova de turne repres
siva (a tortura, o cárcere e as ei
vas físicas), e pagou umha alta 
quota de vidas humanas do mel
hor que deu de sí este povo. Ou
tros forom quedando no caminho 
porque é muito mais fácil ser "ra
dical" dentro do reformismo que 

- "moderado" dentro do indepen
dentismo. O inimigo, evidente
mer:ite, tamén ganha as suas ba
talhas. 

E o independel)ti~mo tem agora 
a obriga de ir criando, a partir do 
pouco que hai, novas e firmes 
espectativas. Bases, trabalho, 
constáncia para que este pavo 

se avergonhe cada vez menos 
de si mesmo. Hai muitas causas 
que recuperar, conscente·s de 
que quic;á a única, a verdadeira 
liberdade está, hoje por hoje, na 
luita. 

MANUEL CARNEIRO, 
membro da Direc~om Nacional da APU 

(Ferrol) 

DESPOIS DOS EXAMES 

A finais de cada curso a ollada 
dos grandes meios de comunica
ción fíxase na situación de estu
dantes agobiados/as por exa
mes, case sempre inxustos, co
mo a Selectividade. Fíxanse es
tes meios, nas chuletas, nas se
manas en que os mozos e mo
zas estamos acostumados/as a 
durmir pouco, tamén en índices 
de '1racaso· escolar", ou dos moi
tos suspensos por cabeza. 

Como estudante non me agrada 
que só me teñan en canta na 
época dos exames finais: o pro
blema dos/as estudantes non é a 
fin de curso senón precisamente 
o que ven antes; nen que só se 
vexa COU e a Selectividade, por 
moi transcendentais que sexan; 
teríase que comezar por ver co
mo están as Ensinanzas de Pre
escolar e EXB no naso País, 
quer dicer, polo princípio e non 
polo final. 

rampouco se pode ver con bons . 
ollas, que-se dé unha informa-

ción dun xeito tan parcializado; 
explícame, cando se fata de '1ra
caso escolar" e falta de interese 
nos estudos, por poñer un exem
plo, por que non se di nada da 
situación emocional, familiar ou 
económica dos/as estudantes?; 
e mesmo poderíamonos pergun
tar por que nen se tenta explicar 
a razón de que na Galiza apro
ben a Selectividade un 30% 
dos/as examinados frente a uñ 
80% doutras partes do estado? 

Haberia que talar da Política 
Educativa da Xunta de Fraga, na 
que non hai presupostos para os 
institutos públicos, xa non para 
renovalos, para bibliotecas, ma
terial didáctico, equipas de labo
ratório, video, informática ... se
nón para o ~eu mantimento: ca
lefacción, luz, auga, servizo de 
limpeza, etc. Así, en moitos _insti
tutos públicos de BUP e FP non 
se dan as mínimas normas ou 
condicións normais para o de
senvolvimento das suas activida
des, ademais como en moitos 
casos son focos de epidémia pa
la falta do servizo de limpeza. 

Pala contra, esta Xunta adicará 
cada ano 1 .200 millóns de pese
tas, cada ano para subvencionar 
o Ensino Privado, un ensino que 
non está dirixido á maioria social 
da nosa Nación, que está basea
do en ideais políticos de tipo 
conservador e relixiosos, e que 
ademais segue a non recoñecer 
a identidade nacional da Galiza, 
despreciándose nestes centros a 
língua galega. 

Unha situación, a do Ensino Pú
blico Galego, que provocada po
ta política dunha Xunta que de
fende o Ensino Privado e Confe
sional frente ao Público; non só 
se manifesta na falta de investi
me ntos nos Centros de Ensino 
Médio, ou de profesores de ma
temáticas, EATP, galega ou xim
násias (asignaturas pouco im
portantes para a Consellaria de 
Educación}, na inexisténcia dun 
servizo de transporte escolar pú
blico e gratuíto; senón tamén no 
desinterese da equipa de Piñeiro 
Permuy pola Formación Profisio
nal, que está nunha situación pa
tética e de discriminación se a 
comparamos con outras ramas 
do Ensino. Asi, dos 56.000 estu
dantes de F.P. galegas/as só 
3.700 ·realizan as chamadas 
"práticas"; que son un xeito de 
explotación encoberta pala Ad
. ministración, en traballos que en 
troques de ser un elemento de 
aprendizaxe serven exclusiva
mente para a ganáncia dos em
presários, que empregan a mo
zos/as de 16 anos con contratos 
eventuais, no canto de traballa
dores fixos, recebando ainda 
subvencións. 

E cando se di que · o "Mercado 
Único" vai supor o tránsito libre
de traballadores dentro dos esta
dos da CEE, o que de feito pro- . 
ducirá unha competéncia entre 
profisionais e técnicos extranxei
ros, mellar preparados/as, e os e 
as galegps; esta Xunta do PP 
desatende completamente o En-
sino Público. · 

Despréciase ademais a Forma
ción Profisional, que hoxe non 

pode ter nengunha clase de "ho
mologación" a nível europeu, 
pois esta, non canta cos sufi
cientes investir¡ientos que garan
tan a existéncia dun material de 
traballo teconoloxicamente ade
cuado e ·actualizado para a reali
zación dun traba/lo prático en to
dos os centros de F.P., nen co 
nível de coñecimentos teórico
prático para o desenvolvimento 
dun traballo especializado, e 
moito menos de contidos teóri
cos-xerais totalmente desatendi
dos na F.P. como poden ser ali
teratura, a expresión oral e escri
ta, as matemáticas ... causas que 
non serven se o que se pretende 
por parte do Governo é unha 
mocidade pouco cualificada, 
submisa e polo tanto dependen
te, que conserve un papel pasivo 
e subordinado. 

Mais, somos os máis afectados, 
os e as estudantes, así como o 
profesorado, os que continua
mente reivindicamos a defensa 
do caracter público do ensino, 
ideando non poucas alternativas 
a estes problemas, reseñar a Al
ternativa á Reforma do Ensino 
feita en marzo de 1990 polos 
Comités Abertos de Estudantes 
(CAE.), ou a reivindicación dun 
Plan Galega de Emprego e dun 
Novo Marco de Relacións Labo
rais que incluan dun xeito espe
cífico a incorporación laboral 
dos/as mozos/as, por parte dos 
CAE. e o sindicalismos nacio
nalista. 

Con estes "chapuzóns" na reali
dade do Ensino Público Galego 
debe estar algo máis claro o 
porqué dese índice de aproba
dos dos máis baixos do Estado, 
ainda que si é certo que en moi
tos centros de Carmelitas, Sale
sianos e Nasas Sefioras apro
ban o 100% dos al unos/as a Se
lectividade; iso si, a costa da 
maioria. 

MIGUEL EDREIRA CASTRO 
(membro da X~stora Nacional dos CAE 

-Comités Abertos de Estudantes-) 

HISTORIA DE GALICIA 

Historia de "Galicia". "Galicia" 
Romana (1 ). Antonio Rodriguez 
Colmenero. "Jucenza", Cualedro, 
Ourense ... assim concebe a no
va tornada de historiadores na
cionalistas (?) o seu Pais .. . com 
a toponimia a espanhola. E nom 
é o acaso, porque no seguinte 
fascículo repitem-se a "Galicia" e 
a "Jucenza". Som os do negóc!o 
da história do País. Outros enri
quecem-se com a lingua. Estes 

· com a história, pisando o que 
haja que pisar; mesmo fazendo 
umha história de umha terra, pa
ra leitores da própria terra ... mas 
numha lingua alh~ia, vendendo
se as editoras: é mais importante 
sair na foto e acrescentar o curri
culum que nom comec;ar a cons
truir o Pais, também por esta 
.grande obra -que poderia ser-
fundamental. · 

· Haverá na obra umha coerencia 
histórica como linguística? Será 
realmente umha história da Gali
za ou umha história de Espanha 
do n,aroeste ibérico? 

JORGE VIDAL VARELA 
Cela-Nova 
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Af o ns o Blanco, animador duriha expenénciamaior d~ idade 
Asóciación Cultural Xermolos, os .do povo! ! 

Cando falamos con 
Alfonso Blanco, 
Presidente de Xérmolos, 
unha Asociación que teri 
quirice anos de históriá e 
ven de publicar un estudo 
dos doce últimos anos de 
actividade, de primeiras 
quixemos que nos contase 
unha anédota, un detalle 
significativo, <lestes anos 
pasados: "Quizá aquela 
etiqueta que nos puñan ao 
princípio. Aí veñen os do 
povo. Cando comezámos, 
hai quince anos, chocaba 
que se falase en galego e, 
sobretodo, se convidase a 
falar o noso idioma. Esa 
foi unha das primeiras 
etiquetas, que nos 
carregaron do lombo aos 
de Xermolos -e foron 
moitas- ao longo <leste 
tempo". 

O pasado 29 de Xuño, nunha tá.boa 
Redonda, completada cun Festival 
Folclórico, que apresentouse un 
volume que, segundo o próprio Al
fonso Blanco, "é un estudo dos úl
timos 12 anos da vida de Xérmo
los. No ano 2000 queremos cbear a 
publicar un libro cos interrogantes 
que supón o novomilénio para a 
Cultura Galega. Que será de aquí a 
alá e, sobretodo, do ano dous mil 
en diante: para as nosas aldeas, pa
ra a nosa Cultura a nosa imaxe, o 
noso deporte e mais a nosa música. 
Neste libro colaboran cincuenta es
critores e cincuenta, un pouco, es
pecialistas en todos os temas. Des
de a Ciéncia até a música, en todos 
o ·a pecto (folk, rock, corai ). Ta
mén e tudamo un pouco, coa co
laboración de ociólogos, o proble
ma da mocidade, a Cultura en xeral 
e as A ociación Culturai na Gali
za, fai e unha análi e do que signi
ficaron. É un mirar atrás, por iso, 
alá, a carón do ano 2000, querería_. 
mos facer outro libro mirando inda 
máis adiante. 

Os comezos 

Quen botou a andar Xérmolos? 

Poi unha dúcia, máis ou menos, de 
mozos e mozas da vila de Guiti.rriz. 
Por exemplo Vitoriano López Paz 
e os seus irmáns; os irmáns Otero 
Miragaya; -López Rodríguez ... asi 
un pouco famílias que, comigo, 
tratamos de facer unha Asociación 
quefose plataforma culturai non só 
para Guitiriz senón para toda a bis
barra. Por unha banda ofer~cendo 
cousas á xente e, por outra, traendo 
actividades ·musicais, teatrais, a un
ha zona rural que, normalmente, 
está deficitária niSto. Non quería-' 
mos' que houbese que ir, sempre, 
ver o teatro ou un concerto a L4go. 

Nos anos sesenta habaia en vá- .. 
rias localidades luguesas e várias 
cidades importantes da Galiza, a 
primeira remesa de AA.CC., 
Xérmolos viria logo? 

. Xérmolos ten quince anos. As que 
ti comentas viñan xa de moito 

Alfonso Blanco, presidente de Xérmolos de Guitiriz; durante a presentación do volume do XV aniversário. 

atrás. Quizá, nós, seguindo a se
menteira cultural desas Asociai
cóns, quixemos subir a ese tren. 
Viamos que os Concellos non dina
mizaban, culturalmente, as parró
quias e os povos, sobretodo na zo
na rural. Por iso, vendo o bon labor 
que se daba en vilas e cidades, 
pensamos que Guitiriz; era quen de 
facer algo sernellante. 

Daquelas, a xeote falaria de vós 
coma deses galleguistas .•• 

Pois si. Tivemos moitos problemas 
e un pouco refléxanse 'no libro. Ti
vemos moitos atrancos. A primeira 
directiva durou semanas ou dias 
case. Xa daquelas empezaron a di
cer (porque inda non estabalegali
zado dita .partido) que eramos co
munistas tamén. Problemas hóubo
os sempre! Mesmo, inda hoxe, a 
Cultura molesta ao Poder. Inda hai 
xente que nos critica. Penso que ni
so influiu e influe o que, en Xér
molos, haxa moita rnocídade. A 
xente maior sempre sospeita da 
mocictade. Non é capaz de darlles a 
liberdade de poder ter eles locais, 
de poder ter actividades e protago
nismo dentro dun povo. Hai moita 
xente que gosta de ter un pouco 
atados, ou baixo da corda, aos mo
zos da vila. Nese senso, inda hoxe 
ternos problemas. O Concello, por 
exemplo, non acaba de apoiarnos 
como é debido. Talvez porque es
tán noutra liña política ou porque 
inda non descobriron que era nec.e
sário traballar, desde Gui(\riz, e a 
Terra Chá, para Galiza. 

Predomina a mocidade en Xér
molos? 

Entre os trescentos sócios activos 
ternos de todo. Unha seción, que 
levan mais ben xente maior, para 
organizarnos. Falo de xente maior, 
se cadr;i de vinte anos, na que hai 
tamén avós. Ternos, logo, outra xu
venil que un pouco levan os mozos 
e mozas. En Xermolos hai, tamén, 
xente maior comprometida. Tanto 
na actividade -caso da Coral
coma na Direción e Organización. · 
Andamos, agora, co Festival das . 
Pardiñas e hai moita xente maior 
metida nas cousas económicas da 
programación, na colecta polo po
vo ou de carpinteiros. 

Coidamos que á mocidade hai que 
lle oferecer oportunidades de orga-

INDA HAI XENTE 
QUE NOS CRITICA. 
NISO INFLUE QUE, 

EN XERMOLOS, 

MOCIDADE.A 
XENTEMAIOR 

SEMPRE SOSPEITA 
DAMOCIDADE 

nizarse, expresarse e facer as suas 
cousas. As crises e os confli.tos, 
cando serven para medrar, son 
bons. No seo de Xérmolos témo.
los . . Cando se trata, por exemplo, 
de pensar os grupos que irnos traer 
aos Festivais das Pardiñas. A mo
cidade ·vai, máis ben, polo rock e a 
xente maior polo folk. Ternos ver- . 
dadeiras polémicas polo tema. 
Imónos 1aclarando, pero ás veces, 
ternos tensión por esa razón. 

Tiveron o acerto de meter a to
dos DO alJo? 

Será froito dunha bistória de quin
ce anos. Non foi sempre tan <loado, 
pero hoxe contamos con mulleres e 
homes labregos, que traballan en 
Xérmolos, que son capaces de se
guir unha Táboa Redonda, como a 
que houbo, hai pouco, para 
apresentar o lipro e comemorar os 
quince anos. 

Como andan de sócios, cartos, 
loca is? · 

O dos sócios, quizás, témolo un 
pouco de ·lado. Somos 300 activos. 
Preferimos que haxa xente, que co
labore· trabaHando, mesmo econo-. 
micamente. Inda q_ue, .neste aspec
to, non estexamos moi ben. Solu
ciónamos mellar a moita activida
de, o problema diário, esa persoa 

· que traballa ca esa outra que paga 
unha cuota· e, despois, se cadra, 
nen asiste a unha activídade nen se 
pode contar con ela para nada. A 
respeito dos locais, pois utilizamos 
algun da vila, Goma o salón parro
quiai, para ensaios do Coro ou Ta-. 
Her de Teatro. O Concello déixa
nos, tamén, dependéhcias do Insti
tuto antigo para ensasios ou arma
cén de cousas. O local, no que es-

tamso a fa~r esta entrevista, esta- . 
ba destinado a unha Biblioteca Pú
blica Muncipal. Pero resulta que 
levaba dous ano.s pechado e o Con
cello non acábaba de dotalo de li
bros. A Calla Galicia deulle un ul
timátum: ou se destinaba a Biblio
teca ou senón teria outro fin. Na
que] momento, o único remédio foi 
que nós, que xa tiñamos unha bi
blioteca - primeiro xermolo da 
Asociación-- baixaramos os libros 
para aquí vai para tres anos. Somos 
nós quen xestionamos e abrimos a 
Biblioteca Pública: Municipal de 
Guitirh. O Conc\!llO, como único 
apoio, paga a luz. 

Foi, logo, unba Biblioteca o pri
meiro que tiveroo? 

Xérmolos xurdiu arredor dunha bi-. 
blioteca. Ternos imha Escola de 
Música, con sete profesores, que 
n·on só dan clase na vila senón na 
zona rural. Tamén, nas parróquias, 
hai clases de gaita e danza; froito 
disto saiu unha Coral, grupos de 
danzas e de gaitas. Ternos, tamén, 
Talleres de Ecoloxia, Teatro e ar
queoloxia; tamén Escala de· Depor-
· tes con actividades de Futbito, Ba
loncesto e Taekwondo. 

Tanto ambiente musical axudará a 
que Guitiriz teña Conservatório? 

'lso queríamos, non? Hoxe, nesta 
vila, hai moita xente que vai ao 
conservatório de Vtlalba, e perten
ce a Xérmolos. Xa se tentou facer 
en Guitiriz, unha Seción Delegada, 
pero ao ser Vilalba a capitalidade 
da Bisbarra pois tiran mais por ela 
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Os alunos de Guitiri.z teñen P.roble
mas para facer as práticas. É abri
gado ir a Vilalba pois non a todo o 
mundo lle poden os país mercar un 
piano, e precisamente, unha das 
nosas próximas adquísicións vai 
ser un pi3.11:0. : 

Darémoslle ·a estrea, cun concerto, 
no mes de Agosto, que .nos chama
mos "Agosto cultural". Entre os 
concertistas estará unha aluna, que 
agora estuda música .en Barcelona 
e foi da Xoven Orquestra de G.µi
za. Hoxe toca xa o violín e, tempo 
atrás, empezóu no da música, en 
Guitiriz, coma. membro dun Grupo 
de Gaitas. De feíto, hoxe na zona 
de Guitiriz, hai un viveiro de xene 
criativa e que gosta da música. 

, Xa que o~ fala de músi~ cando 
vai ser o Festival das Pard.iñas? 

Coma todos os anos! O primeiro 
Domingo de Agosto. Coido que o 
programa deste ano vai ser bastan
te completo. Veñen Os Diplomáti-
. cos, da Coruña, asi nunha liña 
rock. O Grupo A Roda, xa mais 
folk. un· grupo escocés~ "The Tan
nahill Wavers", que xa actuou en 
Moaña e Ortigueira. Veno facendo, 
por toda Europa, desde comezos 
dos setenta, con moito éxito. Ve
ñen, tamén, Los Herrones, que es- · 
tán co esforzo de facer música en 
bable,_ iso que eles chaman o agro- · 
rock. Un pouco traer aos cenários 
musicais os problemas e, niesino a 
indumentária·do mundo rural. pen
samos que vai ser un éxito moi 
grande! Haberá, _tarnén;o.utras ac-" 
tuacións. A Coral de Guitiriz; un 
Grupo instrumental de Corda, da 
Coruña; e, por suposto, Grupos de 
Gaitas e Danzas. 

Nuoba vila, coma Guitiriz, que· 
tiña un certo abolengo ráocio dos 
balnearistas. que viñao de fora, 
alguén pode dicer que só se preo
cupan do cultural? 

Fumos os primeiros en facer várias . 
iniciativas públicas para tentar re
cuperar os balneários da zona. Pen
samos que a Cultura é para "a inteli
xéncia e ma1s' para o corpo. A per
soa é toda unha Ünidade. E trata
mos, un pouco de que a Cultura 
chegue a todos os recunchos e ei
dos da persoa. Niso, os balneários, 
· teñen un destino bon. Son un re
cuncho da nawreza no que a per
soa pode atoparse coa arte, cos de
mais e co povo. 

Peosa que as · AACC. teñeo vi~ 
xéncia agora que a Administra
ción asume cuestións directa-
mente, ou ben através de Depu
taciéms, Concellos ou .certas Aso
ciación~ que lle s.oo afins? 

Pensó que inda teñen vixéncia e 
están a xurdir outras novas. Ternos 
un reto, un desafio ·grande, para 
loitar contra ese JJOder. ao que lle 
gostaria tér unha Cultura e unhas 
AACC; unhas actividades manipu
ladas e manexadas por eles. Non 
acaban de comprender que a Cultu
ra é algo libre, que xurde en cal
qµer sítio e que npn se pode mani
pular nen coartar. Orabén, penso 
que as AACC teñen futuro desde o 
-momento en que nacen da liberda
de, da criatividade dun .povo. Des
de unha vila, desde unha .aldea, 
desde unha bisbarra. · • 
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Xosé Pérez Aláez . 
"A pintura é cór" 
•e. LAXE 

Nasce,u en León pero leva 
anos afincado na Galiza, 
despois de andar de 
trotamundos e ser un dos 
rapaces de Salvador Dali, 
at&b ponto de -
considerarse un pintor 
galego afirmando que 
"Galiza mudou a miña 
pintura". Remata de 
clausurar exposición, . 
primeiramente en 
Ourense e logo en Vigo, 

_que sorprendeu sobre todo 
polo seu colorido pois que 
para Xosé P. Aláez, "a 
pintura é cór". 

Seguramente cando estudaba para 
mestre en León, Xosé P. Aláez, non 

ANXO IGLÉSIAS 

imaxinaba que un dia, en vez de 
ensinarlle a escolinos, acabaría na 
Galiza, detrás da barra dun pub de 
cuxas paredés penduran cadros de 
homes e mulleres nus en insinuan-

tes posicións, pero sen que, por iso, 
escandalicen ou boten para atrás a· 
calquer visitante por tim_9rato que 
sexa. Aláez pretende· demostrar que 
"o corpo é. bonito e sensual, sexa de 
mu11er ou de home, esteña só ou en 
grupo", asumindo e publicitaitdo a 
homosexualidade "pasando de pfe
xuícios sociais". 

Pero esa etapa na que uns corpos 
cheos de colorido expresaban a sua 
autoafirmación como persoa frente 
a unha sociedade vilega que ainda 
non coñecia ben, quedou xa atrás. 
Alguns, entre os que me incluo, 
considérana a máis personal e de 
maior carga comunicativa. Pero 
Aláez cando vixia en non "facerme 
repetitivo ou se xa dixen o que tiña 
que dicer" busca novas vias de ex
presión. 

Nesta última exposición predomi
naban xa as paisaxes cheas de coo-

rido, realizadas con grandes trazos 
de pince] pois o autor afirma, preci
samente que "a cór e os trazos defi
nen e caracterizan a miña pintura". 
Aláez considérase un "pintorr ex
presionista", afirmando sen tapuxos 
que "para mina pintura é cór". 

Os ánimos de Dali 

Pero non só hai paisaxes na sua ex
posición, tamén hai xentes traba
liando, e fábricas desumanizadas, 
"porque me influe non só a natureza 
que me rodea, senón tamén a socie
dade e os problemas das persoas". 
Aláez afirma que "Galíza cambiou 
a miña pintura. Agora ten moito do 
xeito de ser das suas xentes, da for
ma de ser e de vivir e, ainda que se 
pode pensar o contrário, é moito 
máis liberal do que semel1a". 

Se vivir na Galiza lle fixo mudar a 
sua pintura, un xénio como Salva-

dor Dali influiu direitamente na 
sua vida pois a gcibanza que reali
zou dos seus trabal1os cando ainda 
Xosé era un efebo e visitaba con 
asiduidade a Torre ·Galatea, fíxo1le 
abandonar a sua carreira de ,mestre 
e dedicarse máis decididamente á 
pintura. 

Aláez profesa p9r Dali unha tre
menda admiración e cariño. "Estar 
con Dali para un pintor", afirma, 
"é como para un cristiano poder 
estar ~o Papa''. Comenta do xénio 
catalán que "era tremendamente 
sensíbel, a parafemáliza da que se 
rodeaba s~ era unha pantalla pois 
era moi aberto e receptivo á par 
que tremendamente liberal nas 
suas manifestacións e comporta
mentos". Aláez conserva numero
sas fotos con Salvador Dalí, "can
do ainda tiña todas as guedellas e 
non barriga'', nas que o catalán fí
tao con tenrura. • 

~· 1\1oaña consolida a oferta galega da cultura do mundo celta 
VII Festival Intercéltico do Morrazo 

..... 

-..¡ 

•x.c. 
Desde o dia 21 e até o domingó 28 celébrase en Moaña 

- o VII Festival Intercéltico do Morrazo, o único que 
sobreviv~ con forza desde os anos históricos e pioneiros 
en que Ortigueira iniciaba~ sua andaina. 
A mistura de deporte, teatro, fol
clore, cine, vídeo e música vai ca
miño de ser a xusta para que Moa
ña consolide a oferta definitiva na 
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Galiza para este tipo de músiéa, 
con grande arr~igo popular. 

O pasado ano a chúvia desluc;iu o 

prÓgrama, pero desta volta, contan
do coa estelar preséncia de Alan 
Stivell, --o certame brila con forza. 
Para cando este número esté á ven
da terán actuado xa os grupos de 
gaitas e baile Semente Nova (Moa-

. ña), Bagad de Puldergat (Bretaña), 
Treboada (Moaña), Boked er Lann 
(Bretaña), Leilston and District Pi- ~ 
pe Band (Escócia), e os gaiteiros 
Patrick Molar (Escócia) e Fred Mo-

rrison (Escócia). Para os dias finais 
estarán no palco a Brigada Victor 
Jara (Potugal), Skolvan (Bretaña), 
Fred Morrison Band (Escocia), Ma
to Congrio (Galiza), Capercaillie 
(Escocia), Alan Stivell (Bretaña), 
Martin O·'Connor&Friends Band 
Cl!landa) e Milladoiro. 

A organización conseguiu tarnén 
xuntar un denso programa teatral e 

duas exposició~s coÍectivas na vila 
do Morrazo, sendo todas as activi
dades agás o teatro de balde. Nese 
campo dramático o nível tamén é 
alto, teatro Art'imagen de Porto re
presentou "Bricaneiras a recalho'', 
Planta Rhei do País Basco "La pí
cara revuelta", Jesus Puebla de Va
lladolid "Silencio por favor" e o de
radeiro día, o domingo 26, proxec
tarase a película "Excalibur". + 
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As dificuldades 
do erotismo 

(A propósito de 
Aventura en · 
Nassau) . 

Un dos eidos menos cultivados na 
literatura galega, tanto na ·narrativa 
como na poesia, é o do erotismo. 
Hai un ano, sob a batuta de Edi
cióós Xerais, déronse ao prelo un
ha série de relatos eróticos escritos 
--de encargo-- por homes e mu
lleres. O de erótico calificando 
eses contos é, cando menos, un 
abuso de linguaxe. O abuso, outras 
veces, era calificar eses textos de 
relatos. O curioso, en ambos os 
dous volumes, é que cando o conto 
tiña algun elemento erótico, este, o 
conto, brillaba por auséncia (quer 
dicer, ben pouca narración había e 
limitábase a ser un texto de digre
sión). Cando o conto podía ser ca
lificado de tal, os elementos eróti
cos non aparecían por parte nen
gunha. Contodo, os volumes foron 
saudados con certa alegria, abríase 
un novo campo de cultivo ainda 
que os froitos da prirneira colleita 
fosen ben podres. 

A partir daqueles contos -que 
compria ler collendo o libro coas 
·duas mans, para que non caíse; e 
xa se sabe que os libros eróticos 
lense cunha só man- pódese es
culcar, ou intentar facelo, o porqué 
da auséncia do erotismo na nosa li
tera tura e os males que poden 
aqueixar a unha posíbel literatura 
erótica en galego. 

O porqué da auséncia de erotismo 
na litera tura galega (con raras 
excepcións) pódese inscreber den
tro dos problemas dunha literatura 
que foi, é e continuará a ser por 
moito tempo, apesar dos escritores, 
de urxéncia. Outra da cousas do 
mal de pouco erotismo que sofre a 
no a Hteratura haberia que buscala, 
ben que a alguns lles soe a sociolo
xi mo barato epa ado de moda, na 
inscrición de cla e do nosos escri
tore . Tarnpouco hai que e quecer 
a cen ura, individual e colectiva 
--de aí, tamén, quizá, a auséncia 
de diários íntimos e memórias que 
padecemo . E, para non alongar
nos, a falta dun léxico axeitado pa
ra esta clase de literatura. Até o 
pre ente e ta ere causas foron cá-

. eque fundamentais. Que pasará 
no futuro? As obras que se publi
quen nolo dirán. 

A primeira destas obras está aquí: 
Aventura en Nassau, de Bieito 
Iglesias Araúxo, que tamén lle ser
ve como carta de presentación 
dentro da narrativa galega. Está 
publicada por Edicións Xerais de 
Vigo (86 páx.; ~.000 pta.). 

É un libro composto por sete rela
tos máis ben curtos, atravesados 
por un erotismo lene, de salón, fi
nólis. Semellara que Bieito Igle
sias é dos que pensan que a dife
léncia entre erotismo e pornografía 
está só na escrita. (Segundo S. 
Alexandrian, Historia da literatu
ra erótica, a única diferencia entre 
pornografía e erotismo está en que 
este último é pornografía qen es
crita). Quer dicer, escrebendo ben 
pornografía estase a escreber ero
tismo. Contodo, 'Iglesias, pensa
mos, non fai nen erotismo nen por
nografía, ben que participe de cer
tos eleme~tos do erotismo a sua 

escrita-conceición-do erotismo. 
Non escrebe erotismo porque nos 
seus relatos non hai, en verdade, 
descrición de actos amorosos ou de 
posesión erótica, non se oomean as 
cousas polo nome, a censura -re
vestida dunha linguaxe unha miga· 
artificial- faise presente e todo o 
que poda acontecer ten que imaxi- -
nalo o leitor (coa axuda de vellas 
leituras ou de filmes visionados; 
ou, por que non, a partir da própria 
experiéncia). Iglesias encheu de 
verbalismo e retórica van a sua es
crita para non nomear aquilo que 
ainda non se nomeou na literatura 
galega (co que perdeu unha opor
tunidade): "Agarrábano dos pelos 
e humillábanlle a cabeza, para que 
bebes e nas fon tes mananciais", 
"excitouse cos seus propios xemi
dos e gañou a ribeira onde descan
san, exhaustos, os amantes esfor
zados", '"non coñecía o gozo pro
pio ou aneo sen a intervención de 
vara máxica", etc. Quizá un pouco 
de escatoloxia_teria dado máis ve
rosimilitude, e máis inxenuidade, a 
estes relatos. E un pouco de ino-
céncia, por que non. · 

Outro dos defectos do presente vo
lume é a superdixestión de textos 
teóricos que sobre o erotismo 
-polo que se le nos contos- ten 
Bieito Iglesias. Iso lévao a estar 
--como autor, e como autor irnbuí
do de certa ideoloxia- demasiado 
presente nos relatos e a escreber 
frases como "nas areas ardentes os 

soldados recuperaban a sexualida
de polimórfica que se goza ~n acti
vidades biolóxicas despreciadas 
pola civ~lización", "O Oriente lán
guido e sensual", etc. Este mal de 
ideoloxia --comun a case todos os 
poetas e e~critores galegos que se 
lles dá por escreber textos eróticos, 
ou que eles perisan son tal:_ con
duce, normalmente, ao desastre. 
(Por exemplo, nos poemas eróticos 
(~ic) dos poetas galegos, es tes son 
incapaces de ve~ e xa o dixo 
Freud!, que a pulsión amorosa e 
sádico-masoquista, e compre que 
en certos momentos, como na rea-
1 idade, o obxecto amoroso non 
sexa algo levítico, subliminal, mto
cábel. E compre dicer que', rara
mente, no acto sexual, acádase a 
igualdade co outro ser. Claro, os 
poetas e escritores galegos, irnbuí
dos de teoria progresista, non po
den manifestar nos seus escritos 
unlia compoñente sádica da sexua
lidade: aqui, mesmo contra a reali
dade, todos somós rríoi progresis.
tas ). Contodo, Bieito Iglesias, na 
maioria destes r.elatos, fuxe do mal 
ideolóxico. 

Os sete relatos que compoñen o. 
volume son unha homenaxe a toda 
unha série de' escritores/as de lite
ratura erótica. Quizá os máis famo
sos da literatura ocidental, de D.H. 
Miller a A.P. de Mandiargues, de 
A. Nin e Jane Bowles a M. Duras e 
outros, ben que o escritor galego 
non se atreveu a usar a palabra li
bre destes autores e nomear ~s 
cousas polo seu nome. Mais, · ta- · 
mén, pódense ler estes relatos co- . 
mo homenaxes-paródia a eses au
tores e aos seus libros. Quizá, e se
guindo a X. González Millán(l>, · 
pódese pensar que o noso autor 
"asume a experiencia periférica en 
t~mos dunha diferencia crítica,.. ca
paz de propor unha vía de refle
xión e de modelación cultural dis
tinta e incluso oposta ás chamadas 
literaturas maiores". Quer dicer; 
Bieito Iglesias asumiría a falta de , 
erotismo na literatur agalega e non 
intentaria remediala basándose nas 
grandes obras erótiias da literatura 
ocidental, senón que, parodiando e 
subvertendo a literatura erótica 
ocidental -a única existente; lém
brese o que di o anteriormente ci
tado S. Alexandrian no seu libro: 
os textos "eróticos orientais eran 

textos relixiosos que só ao se tra
ducir.en a idiomas ocidentais tó
manse como textos ~róticos"- ti
raría por un camiño novo que ... 
ainda non existe. (Compre, porén, 
ter coidado, xa que a cada intento 
falido pódese, como xustificación, _ 
botar mán do dito, con razón, por 
González Millán). 

Pero o que fallou en Aventura en 
Nassau foi que o intento de subver
sión non tocou aos clásicos;· sim
p]esmente, a partir deles, o autor fi
x.o uns relatos-paródia onde o ero
tismo continua a ser un convidado 
de pedra e non aparece por parte 
nengunha. Bieito Iglesias arriscou
se, quixo facer unha cousa nova, ti-

. rou por camiños non feítos e, en 
verdade, caiu polo caborco -ben 
que quedou asido a un mato que 
sobresaía. O erotismo presente nes
tes relatos é ben pouco e está máis 
na imaxinación do leitor do que no 
texto do autor. Outra vez será. 

Mais ainda que os relatos non 
atraian desde un ponto de vista 
erótico, están ben escritos e, o 
niáis importante e· o que pode ser o 
elemento a favor de Bieito Iglesias 
(e por iso dicíamos que que_dou 
asido a un mato), aparece o· humor. 
Haberá que esperar novas cousas 
deste autor para poder dicer se os 
camiñós que tomou -ousados
·levan a algures. • 

XGG 

(l) Silencio, parodia e subversión. "Et
nopoética para unha literatura periférica'', 
páx. 24. Edicións Xerais, Vigo, 1991. 

Enrique DÜssel. 
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A producción 
intelectual de 
Marx vista 
desde América 
Latina 
Na última "Semana de Filosofía" 
da Aula Castelao (1991), foi E. 
Dussel" a estrela que deslumbrou 
os seus coñecedores e os descoñe
cedores pola profundidade e a no
vedade intelectual. Apresentou as 
liñas básicas da sua cuarta obra so
bre o pensamento de K. Marx . 
Edición s. XXI po~ibilítanos seguer 

· a trax.ectória das investigacióñs de 
Dussel, mentre.s esparamos a publi
cación dese cuarto tratado. 

O ·proxecto analítico de Dussel to-
. ma como base· os cademos de K. 

Mar;x. empezando polos dos qnos 
1857-1858 . Os "Grundrisse""per
miten unha entrada á producción 
teórica esencial porque se situa, 

-· por,prirneira vez; no discurso defi
nitivo de Marx. Os Grundrisse, se
gÜe a dicir Dussel, para nós, non 
son só escritos preparatórios para 
O capital • De ningunha maneira. 
Se O capital non fora escrito, os 
Grundrisse xa tiñan prantexado as 
cuestións esenciais. Estes oito Ca'
dernos iniciados en 1857 expresan 
o momento criador fundamental da 
prodúcción teórica de Marx". 

'.'A producción teórica de Marx. Un 
comentário aos Grundrisse". Asi en
~beza Dussel o seu primeiro tratado. 

Os dous seguintes abordan os es
critos posteriores ata os derradei
ros de 1879. Logo -o cuarto trata
do- é · a elaboración dusseliana: A 
proposta .polític~. 

No eixo-deste esforzo intel~ctual 
para retomar a contribución mar
xiana ao pensamento filosófico e 
científico, está a análise de temas 

' tan decisivos coma o de clase so
cial, pobrez~,. dependéncia, popu
lismo, colonialismo, cuestión na
cional e "cuestión_ popular". Na p. 
401 do primeiro tratado, Dussel 

(continua na páxina seguinte) 

TÓDALAS LECTURAS QUE LLE QUEIRAS DAR Ó VERÁN 

lt!•t-tiiif 

Historia dun 
paraugas ami 

- •~ : 
-i: 

Historia dun paraugas azul. X. Mi· 
randa. Unha lectura indispensable 
este verán pola calidade do seu estilo 
narrativo xa recoñecido co Premio de 
Novela Manuel García Barros. 

Aventura 
enNassau 

Bitüo Iglesias /\mú.ro 

Aventura en Nassau. Bieito Iglesias. 
Un relato cheo de erotismo e sensua
lidade. Despois de lelo. o verán será 
distinto. 

61·1-tijf' 

Paixóns 
pri;iada~\· 

Paixóns privadas. X. R. Pena. Re
vela a madurez do seu escritor -ga
ñador do Premio Xerais 1987- que 
xa levaba catre anos sen presentar 
ningunha obra. 

En Memoria da Guerrilla, Santiago 
Alvarez. ofrécPnos unha serie de va· 
liosos documentos sobre a resisten· 
cia republicana nas montañas de Ga
licia 1936-1951. 

XERAIS 

~" ~~ 

Cunquelro. X. F. Armesto. Velaqui 
unha das figuras máis sobranceiras 

- das nasas letras e. sen embargo. 
en moitos aspec1os, un gran desco
ñecido. 

O QUE GALICIA TEN QUE LER 

DOCUMENTO 

Disparos. X. Navaza. Un repaso 
descarnado á historia da violencia 
dende a revolución. cubana e o se-

. cuestro do Santa Maria ata o Exérci
to Guerrilleiro do Pavo Galega. 
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esquematiza esta problemática e 
adianta a solución que no volume 
cuarto explicitará ·polo miudo. 

Como aperitivo, vexamos o que 
pensa Dussel sobre a cuestión po
pular de tan grave trascendéncia : 
" Se isto o ligamos á cuestión na
cior,. - - de país periférico - ábrese 
de pronto unha problemática parti
cular. Seguindo quizais ao vello , 
Marx -contra o etapismo -, desde a 
imposibilidade de que un país peri
férico subdesenvolvido chegue ser 
central no capitalismo -por non ter 
capital dependente .do que poida 
extraer plusvalor ou gaño extraor
dinario -, as contradiccións do ca
pitalismo vívense na, perjféria co
mo crise permanente e explotación 
crecente. Sendo as clases oprimi
das da periféria as que sufren esta 
expoliación de maneira necesária, 
·son elas igualmente as que se 
transforman no su.xeito revolucio
nári o por exceléncia da história 
universal. ... E desde todo este hori
zonte problemático, ao que haberia 
que agregar ainda o redescubri
mento positivo de Gramsci da cul
tura e o folclore, desde onde surxe 
a ~'cuestión popular". · 

"O pobo non é un conglomeradó, 
senón un "bloco" como suxeito. 
S uxeito colectivo e histórico, co
mo memória das suas xestas, con 
cultura· própia, con continuidade 
no tempo, etcétera. E ben, inda que 
se escandalicen os dogmáticos, po-

-bo é o colectivo histórico de po
bres nos momentos límites do ani
quilamento' dun sistema e a pasaxe 
a outro novo'', p. 410. 

Se polo dente se coñece ao león, 
esta breve cita de Dussel invita a 
leitura dos catro volumes da análi
se dusseliana: unha viaxe polos 

-0- O GALEGO NO ENSINO 
PÚBLICO NON 
UNIVERSITARIO 
Xosé Rubal Rodríguez; 
Modesto Rodríguez Neira . 

-0- A IGREXA E A, LÍNGUA 
GALEGA 
Xosé Ferro Ruibal. .' 

-0- GALICIA SEN LIBROS. 

manuscritos de K. Marx á luz da 
realidade mundial dos povos opri
midos e das colectividades empo
brecidas. Para o intre que está a vi
vir a Europa do leste ~ do oeste, o _ 
resgate do pensamento marxiano, ' 
na sua totalidade e orixinalidade, é 
importante. Pa!a as nación situadas 
na Europa, pei:o botadas á depen
déncia e á desculturación polos 
mecanismos do c·apitalismo.e dou·-

. tros avatares do tempo, a investiga
ción e a elaboración de Dussel non 
poden pasar desapercibidas. Afor
tunadamente E. Dussel vai partici.
par na próxima asemblea anual da 
revista Encrucillada (en Santiago) 
e na "Semana de filosofia " da Au
la Castelao en Abril de 1992 (en 
Pontevedra). + 

FRANCISCO CARB~LLO 

Dussel, Enrique, La producción teórica de 
Marx. Un comentario a los GRUNDRIS
SE, Ed. s.XXI,, 1985. Biblioteca del pen'... 
sarniento socialÍsta. México. PP. 421 ( OS 
volumes II e IlI están tamén publicados 
por s. XXI ). -

O et~mo 
axitador 
Lluis Llach: 
Torna aviat (Volta 
axiña") . . 

Afondado nas s1,1as recentes decla
rac ións, a función de cantautor 
contestatário que para si reclama 

G~~O 

LlÜis Llach vai ·máis alá dunha 
conxuntora social e política con
creta, e permane~e fiel e invariábel 
na atitude vital e artística da que 
continuametne·veu facendo gala. A 
sensibilidade que, de seu posuen 
criadores coma o empordanés, de
v_én en inesquecíbeis cancións de 
amor, que benpoden ter por desti
natária µnha colega do "bel canto" 
da categoría de Victória dels Ánels 
(con quen comparte a correspon
dente canción); ou ben un 'fato de 
insumisos, que fan · o próprio, esta 
vez en forma de coro. No primeiro 
caso "sinalando.a Beleza /que dei
xou en ti o seu segredo"; no segun
do porque "Sempre hai ·unha pri
mavera / que agarda por nós alén 
do soño ... ". 

Pero a Llach o direito a soñar non 
. lle impede circular pola vida cos 

pés no chan, e coma un cidadán 
anónimo máis, detense nas "Ram
blas" e entra coa "Roser" no que_el 
chama o "Esquizoclub", onde de-

-0- ARQUEOLOGÍA JURÍDICO
CONSUETUDINARIA
ECONÓMICA DE LA REGIÓN 
GALLEGA 
Edición' Facsímil. 
Alfredo García Ramos. 

INFORME SOBRE O LIBRO 
GALEGO 

. -0- NOS LINDEIROS DA 
GALEGUIDADE 1 
(Traballos de Campo) Xulián Maure Rivas'. 

-0- O GALEGO NA 
, . UNIVERSIDADE 

Modesto Rodríguez Neira; · 
Mª ~ol López Marünez. 

-0- O IDIOMA DA IGREXA EN 
GALICIA 
Daniel López Muñoz\ 

-o-· INVENTARIO DAS FONTES 
DOCUMENTAIS DA GALICIA 
MEDIEVAL_ 
Xosé R. Barreiro Fernández; 
Hermelindo Portela Silva; 
Mª Carmen Pallares Méndez. 

-<> ARTE GALEGA · 

Coord .: X. A. Fernández de Rota 

-0- ACTAS DE ROSALÍA DE 
CASTRO E O SEU TEMPO 
En coedición coa Universidade 9e 
Santiago de Compostela. 
(111 Tomos) 

'* LOS NACIONALISMOS EN (A 
ESPAÑA DE LA SEGUNDA 
REPÚBLICA 

_ (Coedición con Siglo XXI, 1991) 

-0- OTERO PEORA YO NO 
PANORAMA LITERARIO DO 
SÉCULOxx · 
(Actas Simposio) 

X.M.ALBÁN/ARQUIVO 
tecta o arrepiante ambiente dunha 
noite de ópera: "Tocan· tabarra de 
Verdi / mais unha vez á semana é 
bo / si es quen de bostezar ó par / 
do Ferrusol..."; é a suá. faciana for
malmente máis solta, menos encor
setada, e ante todo aceda. O pa o do 
tempo tampouco lle queda á marxe, 
e por iso o disco comeza observan
do como a roda do tempo "Xira, 
mentres seguiremos / demandando 
dunha estrela a mesma resposta". 

E certarnente a resposta que Llach 
· dá musicalmente tampouco acusa 
variacións apreciábeis. Desde 
aquel mítico ' Viatge a ltaca", no 
que a linguaxe dos sintetizadores 
abriron nun camfüo de impresio
nantes achádegos .sonoros, a fór
mula vén sendo exprimida até o lí
mite das suas posibilidades. E, 
máis unha vez, non quero pontifi
car sobre o particular, porque a fin 
de contas un tarnén ten de recoñe
cer que cornpartiu co artista canti
dade de horas da sua vida, ben a 

'-.. 

soas, co oisc9 sob{e o prato como 
único .testigo, ou ben desde a buta
ca de turno co intérprete sobre o · 
cenário, a xeito de espello, indivi
dual e colectivo; e non me refiro só 
a "L'estaca" ou "La Gallineta'\ se
nón sobretodo a outras composi
cións, ruáis intimistas, pero igual
mente corriprometidas; cancións 
coma "I si canto trist", "El jorn 
dels miserables", e tantas outras, 
próprias de intres de desacougo, en 
cuxa audiéncia todos deixamos al- · 
go de nós mesmos. 

Con este condicionante, dispomos 
a viaxar por este novo disco supón 
un dilema:· ou rendirnos incondi
cionalmente a un clásico no seu 
xénero; ou, nese afán de supera...: 
ción, mesmo como afeizoados, su
marnos a esa,_morea de críticos que 
reprochan a Lluis Llach un arropa
mento musical descafeinado, á par 
que grandilocuente, para unha 

· mensaxe combativa, que no seu ca
so semella máis no ideolóxico ca 
no e trictamente artí tico. Alguén 
desta parróquia de crebe ao arti ta 
coma un "polvorón". 

Gaña en cámbio no logro, preme
ditado ou non, dunha e tética pró
pria, axeitada á úa cualidade 
inatas, tanto no canto como na 
compo ición e arranxo . Ne te di -
co o peso das percusións condúce
nos por uns derroteiros próprios de 
congostra fadigosa. Para aliviar a 
viaxe contarnos coa colaboración 
de músicos de recoñecida olvén
cia: Josep Mª Alpiste, Jorge Pardo 
e o ' Grup Coral de Parlavá". Todo 
devén nun son sintético, impecábel 
ao ouvido, ao que contribue a con
sabida cualidade fonética do can
tante, que fixo do seu idioma algo 
asequíbel a públicos foráneos. + 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

-0- CARTOGRAFÍA BÁSICA DA 
CIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

-0- -ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL GALLEGA 

*ALEJANDRO DE LA SOTA, 
ARQUITECTO 

-0- HOMENAGEM A JOSEPH M. 
PIEL POR OCASIAO DO SEU 
85º ANIVERSARIO 

-0- SOBRE A SITUACIÓN DA 
LÍNGUA 

-0- O PARQUE NATURAL DOS 
ANCARES 

-0- A IMPLANTACIÓN DO GALEGO 
NO ENSINO NAS ZONAS 
GALEGO-FALANTES DE 
ASTURIAS, LEÓN E ZAMORA 

~ A ILÍADA 
Versiór:i galega de Evaristo de Sela. 

~- CANCIOEIRO DA POESÍA 
CÉLTIGA 

1 

Julius PokÓrny. Edición Facsímil. 
(Estado da cuestión) 
Coord.: X. M. García Iglesias. 

--0- CATÁLOGOS DOS FONDOS 
CINEMATOG_RÁF!COS NOS· 
ARQUIVOS PÚBLICOS 

-0- UNDEIROS DA GALEGUIDADE 1 
(Simposio Internacional de 
Antropoloxía) 

-0- OTERO PEORA YO E A 
XEOGRAFÍA DE GALICIA 

-0- A NATUREZA AMEAZAD.A 
(Xea, flora e fauna de Galicia en 
perigo) 

. ~ AUTOPOÉTICA E POESÍAS . 
Autógrafos e inéditos de Alvaro 
Cunqueiro. 

~ GALEGOS 
~ Coord.: A. Luis Hueso Montón. 

-0- IDENTIDADE. E TERRITORIO 
(Actas Ántropoloxía)' 

Premio da Critica Galega 1990. 
Coord.: F. Díaz- Fierros; 
F: Río B.arja; E. Vieitez Cortizo. 

~ CARTOGRAFÍA XURISDICCIONAL 
DE GALICIA NO SÉCULO XVÍll 
Francisco· Río Barja .-



UNHA TESE DOUTORAL 

En verdade non sei se é tese ou te~ 
sina a que quere facer aí unha ra
paza que veu falar comigo. Tese 
ou tesina para min tanto ten, e o 
caso é -que me pediu consello para 
un informe <lesa caste que ela se 
dispón facer para presentar na uni
v ers i dade. Por iso penso que se 
trata dunha tese doutoral. 

A rapaza veu pé de min mirando de 
asesorarse onda quen está ben ó 
tanto do tema escolleito. O tema 
que ela escollera é o da emigra
ción , centrado especialmente na 
emigración americana. Concreta
mente, na vida que fan alá os emi
grados, no concepto en que alá se 
ten ós inmigrantes galegos. E, máis 
concretamente aínda, no proceso 
de asimilación do galego que alá 
bota raíces, e na influencia que el 
exerce na súa propia descendencia. 

En canto á descendencia do galego 
emigrado, esta rapaza tiña xa estu
diado moito polo miúdo a un per
sonaxe infantil de historieta arxen
tina, como figura paradigmática do 
producto resultante do inmigrado 
galego. Tratábase a tal figura, na
turalmente, de ManoHto, a inefable 
creación do debuxante Quino nas 
popularizadas tiras de Mafalda. 

Eu abofé fiquei pampo á vista do 
material que tiña elaborado a rapa
za, un bo feixe de folios manuscri
tos, ben máis dun cento, de escrita 
pasada en limpo con Uñas xuntas e 
letra pequecha. Deixoumo a ler en 

principio, para que lle dese despois 
unha opinión e mailo conseguinte 
consello. E asemade o que poidese 
aportarlle por riba, información, 
suxerencias e demais. Todo o que 
·fose para proveito e redondeo do 
seu traballo, xa tan avantado, con 
vistas a ilo cerrando coas oportu
nas conclusións. 

O traballo estaba feito con habelen
cia e deixábase ler ben, anque a 
min ás veces mareábame un pouco. 
Non o dei lido todo, pero impúxen
me ben do seu contido. Un traballo 
interesante que emporiso non me 
interesaba. Un estudio atinado pero 
que non acertaba. Unhas observa
cións moi ben enfiadas e unhas 
consideracións finamente asisa- · 
das ... , malia que unhas e outras fo
sen feítas arredor de nada. É ben 
curioso comprobar ata onde poden 
chega-las especulacións baleiras 
sobre un tema concreto q4e en ver
dade pouco dá de si. Botándolle 
imaxinación 6 devandito asunto 
pódense elaborar moi lucidas teorí
as, erguendo edificios de moita 
apariencia pero de seu inj::onsisten
tes; castelos de area sen base nin
gunha, tanto no aspecto pintoresco
negativo do raio do Manolito ma
faldeiro, coma nos outros aspectos, 
que só quedan asemade no pinto
resco-positivo, dos descendentes 
dos nosos paisanos emigrados. 

Os fillos dos galegos na emigra
ción que sintan no seu cerne o 
aquel da galeguidade, son fabas 

dende ,,, 
o L-0JJC~ 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 

Manolito Goreiro, personaxe da Ma
falf da de Quino. Un esterotipo que 
non serve para estudar nada sobre a 
emigración galega a América. 

moi contadiñas en todas partes,. pe
ro aínda máis nas américas. E es
cusado pensar outra cousa, pero tal 
é o que se pensa por aí, e de resul
tas diso estáselle a dar sobexa im
portancia a un feíto desprovisto de 
toda sustancia. Topicazos á parte. 
Historiñas compracentes á parte. 
Versións rosado-poéticas desafora
damente optimistas, ó abeiro de in
teresadas comenencias, á parte. 

CONCELLO DE ALLA.~IZ 

Tentei de que a coitada doutora.nda 
non seguise enganada, e díxenlle ó 
dercito as causas como son, tal
mente como eu as vexo. A miña 
opinón sobre o seu traballo: un ex
celente exercicio de estilo, moi ben 

.. escrito no aire.· O personaxe esco
lleito como paradigma da descen
dencia dos innigrantes galegos, o 
mafaldiano Manolito Goreiro: un
ha boa mostra da visión paifoca, 
non tan férida como estúpida, que 
teñen alá de nós, e que ata chegan 
a facer extensiva con envexosa 
empencha ós nosos vástagos. Unha 
valoración xeral da tese: a falseda
de mesma; unha morea de falsías; 
falsa coma a vida mesma que nos 

_ amosan de colorinches algunhas 
instancias oficiais. Un consello: 
desbota iso, nena; aproveita a quei
malo cando veña o frío, que os fo
lios escritos arden moi ben; es
quence esas músicas tan sabidas, e 
comenza de novo con outra cousa. 
Unha suxerencia: mira arredor de 
ti, rapaza; deixa a Galicia de alen
mar, que tan só chegou a ser cando 
auí non se podía, e escribe do que 
aquí hai, que aquí, e soamente 
aquí, está a nosa terra, e nela están, 
aquí onda nós, os fillos da nosa 
xente. 

Ampliando o consello e maila su
xerencia, e en resposta á súa pre
gunta de onde poderla atopar un te
ma, díxenlle que aquí hai mil cou
sas, milleiros de temas dos que po
der escribir: do que aquí se está a 
facer ou do que non se fai; de como 
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é a nosa vida ou de como tería que 
ser; de como somos nós mesmos e 
de como' deberíamos ser; do que se 
leva feito e do que resta facer .•. 

Como exemplo ben concreto ser
viume un calquera, o primeiro que 
me veu ás mentes. E foi o tal, por 
verdadeira casualidade, o Patrona
to do Pedrón de Ouro. Faleille alí 
do que significou e significa na 
Galicia de hoxe as iniciativas do 
Pedrón de Ouro. Anque estou ben 
pouco ó tanto, faleille desa institu
ción, do seu labor a prol da nosa 
terra, do seu bo facer nos diversos 
eidos culturais, do seu interese por 
todo o que supoña un beneficio pa
ra o pobo galega ... Díxenlle que, 
por exemplo, unha das súas facetas 
pode fomecela xa dun valioso ma
terial de estudio, como é o certame 
de narra~ións curtas "Modesto R. 
Figueiredo", que o Patronato do 
Pedrón de Ouro leva a cabo anual
mente e onde adoita descubrir no
vos valores litérarios ... Díxenlle 
que o seguimento <lestes autores, a 
historia xa realizada nestas activi
dades, a executoria mesma desta 
institución en cada un dos seus as
pectos de fomento cultural, inza
dos de verdadeiros valores ... , de 
seguro que podería fomecela dun 
material abondoso e ricaz para o 
bo artellamento dunha excelentísi
ma tese doutoral. 

Díxenllo así e ela ben que me escoi
tou, que non perdía verba do que eu 
falaba. E coido que a convencín. • 
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A.FORZA DAESCULTURA CONTEMPORÁNEA 

O pro· cto cultural da exposición 
de Sai. Mártiño Pinario forma un 
discurso positivo e expresivo de
senvolvido en catro partes ou 
tempos, no que xogan papel 
de relevancia a meirande 
parte dos mellores artistas 
galegos de tódolos tempos. 
O peche de tan grandioso 
despregue de Arte ven da 
man das pezas expostas nas 
"tullas" do mosteiro, os es
pacios que os monxes utiliza
ban como graneiro ou despen
sa e que agardaban o restauro na 
parte Leste do clau-stro das proce-

. sións. Unha sala dunha axilidade 
abraiante que escomeza ao pé do 
ascensor e das escaleiras deseña
das por lago Seara e que remata no 
departamento de vendas, perto da 
saída da exposición; a concepción 
axial vese esnaquizada pola dispo
sición das estatuas nos intercolum
nios;_ que non nos están a acompa
ñar deica a porta de saída, como se 
fosen hierátiéas representacións 
dalgún faraón á procura da súa im
nortalidade e que nos gardan no 
noso camiñar ata o "sancta sancto
rum ". Non son unha compaña de 
despedida, trátase en realidade de 
anacos de espírito de varios artis
tas galegos de hoxe que van á bús
queda da nosa identidade. Artistas 
que, certamente, non son os únicos 
representantes dos .xeitos de facer 
Arte que amosa a nosa terra na ac
tu alidade, moitos outros hainos 
nos obradoiros espallados polo pa
ís, uns moi coñecidos e outros non 
tanto, algúns xa forman parte im
portante da Historia da Arte do sé
culo XX en Galicia, e 011tros van 
camiños. d~ selo, investigando as 
posibilidades expresivas dos mate
riais tradicionais -madeira e pe
dra- e doutros pouco coñecidos 
na escultura galega -ferro e terra
cota-, pero dignificados pola arte 
contemporánea ·que os recuperou 
do esquecemento. 

Na selección de obras pertencentes 
aos anoP últimos da Nova identida
de non houbo criterios exclusivis
tas, a expo~ición non pretende ser 
un exhaustivo inventario de artis
tas ou de obras de arte; do mesmo 
xeito que non aparece Bautista · 
Celina nin Simón Rodríguez nas 

- salas do "Esplendor", nin ·o sepul
cro de Andrade "O Boo" admírase 
en ningunha dependencia de San 
Martiño Pinario adicada a "O Ca
m iño ", tamp~>uco topamos con 
exemplos de tódolos xenios creati
vos do último tercio do século XX 
galego. Pero a nosa admiración 
non se verá d~fraudada. Non se 
trataba de dar unha visión parcial 
da escultura co11temporánea, senón 
unha introducción axeitada para 
que ducias de· miles de galegos 
descoñecedores da súa máis recen
te riqueza, que en moitos casos xa 
é patrimonio de todos, poidesen 
achegarse a ela. Non se trata dunha 
exposición especializada no mun
do contemporáneo, para iso xa te
rnos as galerías, senón dunha vi
sión xeral e de moita intensidade 
dos cinco mil anos de historia da 
escultura e da ourivería galega-s, 
trátase de ensinai arte a escolinos e 
paisanos que non tiñan ocasión de 
contactar doutra maneira co 
mundo da beleza formal. 

No eido da montaxe hai que resal
tar a tarefa dos deseñadores que ti
veron que cubrí-los paramentos de 

das "tu
llas" cun forro 

de madeira, para que os materiais 
das pezas a expoñer non se confun
disen co fondo da sala, e <leste xei
to destacan máis, potenciándose 
uns con outros, xa que os seus ma
teriais son diversos:' pedra, ferro, 
granito vermello, terracota, granito 
con bronce, madeira e madeira po
licromada. 

A exposición chamou ás portas de 
varios artistas que son moi repre
sentativos da escultura galega de 
hcxe e que lideraron moitos dos ei
xos expresivos d_o vangardismo 
dos anos oitenta. Eles mesmos ti
veron a liberdade de elixir a peza 
que lles pareceu mais conveniente, 
e algún -o caso de Buciños- fí
xoa ex profeso para a mostra. 

A VIAXE DA ESCULTURA 
GALEGA NA BUSQUEDA 

DUNHA NEO-LINGUAXE (1979) 

Un ano antes do comezo da década 
dos oitenta, aqueles anos que verí
an o nacemento, desenvolvimento 
e decadencia da chamada "movida 
galega", fenómeno propio duns 
tempos pródigos en senso lúdico 
mesturado con espírito de "marke
'ting", estaban Xoán Piñeiro e An
tón Faílde traballando nas que serí
an unhas das súas derradeiras 
obras; Piñeiro, nado perto de Can
gas do Morrazo esencializaba a fi
gura humana a unhas formas orgá
nicas sinxelas e sensuais, traballan- · 
do como se fose poeta da pedra; o 
material faise algo que ten vida, in
curvándose amorosamente sobre si 
mesmo, semellante a unha mater
nidade, diríase que é como a esen
cia mesma dunha Virxe con Neno; 
en 1979, ternos a ün Piñeiro que 
toma a Natureza como guía, dán
dolle á pedra unhas formas suxe
rentes, evocadoras, monumentais 
e, por riba de todo, moi escultóri
cas. A escultoricidade témola no 
xeito de labrar, deixando un con
traste de texturas que potencian os 
contrastes lumínicos, un exterior 
rugoso e un interior protexido e 
ben pulido, e tamén no xeito de 
contrapoñer, para equilibrar, unhas 
concavidades cunhas convexida
des; a estatua non é só aquilo que 
está labrado, tamén o espacio vacío 
forma parte importante dela. 

Faílde é un escultor pertencente a 
unha xeración de artistas cuns pre
supostos éticos .e mais estéticos 
moi ·diversos, con respecto aos es
cultores dos oitenta; pero en 1979, 
ano do seu pasamento, a· súa evolu
ción levouno ás portas do que sería 
unha· etapa curta pero c:I:e grande in
terese, xa que o torso q1,.1e podemos 
ollar en Galicia No Tempo non ten 
moito a ver (,:Oa súa pi:oducción ~
terior. Faílde deixa de facer mater-

FRANCISCO SINGUL LORENZO 

nidades, frades e Adoracións, dei
xa unha linguaxe descritiva e anec
dótica para acomete-la búsqueda 
da síntese e da esencia, neste caso 
do eterno feminino; as formas ple
nas - mediterráneas, diríamos-

. da muller están exentas duo puli
mentado que non lle permitiría 
amosa-la textura da estraña e fer
mosa pedra de Mondoñedo; o tra
tamento do material é modélico, 
unha textura rugosa que se nos an
tolla ancestral e moderna, poten
ciadora dun tratamento lumínico 
que está a conferirlle aínda máis 
escultoricidade, a luz non escorre
ga polas formas, senón que pega 
contra elas por efecto da labra. 

A ESCULTURA GALEGA 
DOSOITENTA 

Na primeira metade dos anos oi
tenta, os artistas galegos, pintores e 
mais escultores, tentarán, tendo co
mo marco varias exposicións titu
ladas "Atlántica", a difusión da súa 
arte .e a autopromoción como co
lectividade. O que se estaba a bus
car, aínda que fosen artistas sin 
programas estilísticos comúns, era 
dar a coñecer un foco de produc
ción artística -o galego- que 
buscaba os seus sinais de identida
de nun suposto atlantismo, como 
contraposición ao mediterraneísmo 
e tentando xuntos a conquista dun 
mercado que escomezaba o seu de
senvo lvimento e que prometía ter 
capac.idade de absorción de pro
ductos diferenciadores, únicos, eli
tistas e que servisen como signos 
que nos alertasen da existencia dun 
determinado status social entre os 
seus posuidores. Os éxitos acada-
4os pola recente e efímera expan
sión económica, a creación dunha 
nova clase social --os yuppi(!s-, 
consumidora de productos de cali
dad~ no~ que se inclúen a arte, o 
forte investimento en valores en al
za - lenzos, bronces e tallas en 
madeira e pedra, ... - por parte das 
entidades financeiras e das grandes 
empresas e un novo interese -mo
da- pola cultura, no seu senso 
máis tradicional, uns novos xeifos 
de vida e pautas de comportamento 
que inflúen nos gustos da xente, e 
que inclúen desde irá ópera ata vi
sita-la maior parte das exposicións 
temporais, galerías e · feiras adica
das ó mundo da arte. 

Tendo un ambiente tan propicio e 
tendo presente o comezo da explo
sión da moda galega, unha propos
ta creativa por parte de modistos, 
pintores, músicos, deseñadores e, 
como non, escultores, a arte galega 
dos oitenta contaba con algo certa
mente novo, con forte interese so-

. cial -urbano- que faría que ar
tistas pouco coñecidos ata aquela 
polo gran público, poidesen chegar 
a ser moi renomeados polas novas 
xeracións e co~prados por aqueles 
sectores sociais con posibilidades .. 

Ignacio Basallo amasa o seu "Ma
rouco Termado" de 1984, peza dun
ha fermosura escultórica que se des
punta como do mellor do exposto 
nas "tullas"; engádelle a abstracción 
de xeito enfático a un obxecto impo
sible -o sentimento· lúdico dos oi
tenta- que está a abalar de maneira 
moi inestable no cume da esbelta 
peana; o artista ten certa obsesión 
polos equilibrios e os desequilibrios, 

· algo que lle chega desde a súa infan
cia, e por tal motivo constrúe un frá- · 

xil obxecto que ostenta simultánea
mente complexidade e sinxeleza, 
equilibrio e asimetría. 

A peza que nos despide, cos seus 
ollos de vidro e o seu bigote que 
semella unha pitnada e que fai so
rrir aos nenos, foi traballada en 
1985 por Francisco Leiro, o artista 

- 'ATLÁNTICA' 
ESTABA A BUSCAR, 
DAR A COÑECER UN 

FOCO DE 
PRODUCCIÓN 

ARTÍSTICA QUE 
BUSCABA OS SEUS 

SINAIS DE 
IDENTIDADE NUN 

SUPOSTO 
ATLANTISMO, 

COMO 
CONTRAPOSICIÓN 

AO 
MEDITERRANEÍSMO 

Francisco Leiro: Couce. 

galego que chegou a conquerir un
ha notable proxección internacio
nal; na actualidade é o artista es
trela da mellor galería do mundo, 
a Malborough de New York; can
do materializou o seu mundo míti
co e de "estados" na madeira polí
croma do "Couce", peza tallada 
con violencia, case diríamos que 
foi feíta a machazos, remítenos 
aos presupostos estilísticos do ex
presionismo, esa vangarda históri
ca do século XX que renace con 
forza en moitos artistas do panora
ma internacional dos oitenta ao 
que Leiro non é alleo. 

Silveiro Rivas e Leopoldo Nóvoa 
son os representantes do traballo ar
tístico en Galicia en 1987 e 1988, 
respectivamente. As dúas pezas te
ñen de semellante as súas formas 
xeométricas que xogan no espacio e 
co espacio, segundo se poña o es
pectador; por outra banda son moi 
disímiles, pero o exercicio do des
cubrimetno das súas cambiantes 
formas é algo que nos seduce e que 
non podem,ps esquecer. A proposta 
de Rivas é dunha forza xeométrica 
evidente, o "Almiar" de granito ver
mello, ten as distintas caras traba
lladas por planos dos que deducí
mo-lo pracer do artista no tratamen
to das superficies, creando uns 
contrstes fortísimos; ollámo-lo tra
ballo da extracción da canteira -os 
sinais dos barrenos-- e unaboceta
mento nunhas partes, contrastando 
con outras moi ben pulidiñas (¿qui
zais o artista tiña en mente a con
gratulación do poscubismo, herda
do da arte de Picasso, coa maneira 
de traballar de Miguel Anxo, con
trapoñéndolle a un perfecto acabado 
o abocetado do "non finito"?). 

Nóvoa quixo manda-la "Extrac
ción complementaria" para que 
soubésemos tódolso galegos que 
ten unha peza moi similar, pero de 
tamaño xigantesco, no Parque 
Olímpico de Seúl; os responsables 
dos Xogos Olímpicos celebrada na 
capital de Corea do Sur no ano 
1988, déronlle o encargo dunha 
obra que amosa unha sinxeleza e 
pureza de liñas e planos semellante 
a que ternos nas :· runas"; o feíto de 
ter sido un galego o artista que re
solveu o encargo de xeito tan dig
no, é algo que nos enche de ledicia 
e orgullo, e así o entenden cantos 
pasan pola exposición e coñecen o 
acontecemento. O xogo continuo 
de planos diferentes dalle ao es
pectador unha clave -o move
mento arredor da peza para con
querir unha mellor comprensión
para acomete-la contemplación re
flexiva á que nos obriga o "Baluar
te para o silencio e a ira" de Pesta
na. Este "baluarte" de 1989 feíto 
en madeira de castiñeiro e bidueiro 
con apliques de metal, técnica mix
ta semellante á empregada por 
Asorey na "Ofrenda a San Ra
món", é peza surrealista que tenta 
explicar de maneira lúdic_a o mun
do onírico do artista; e no formal, 
remítenos aos traballos artesáns 
para os lagares ou as rocas de fiar, 

_ sen esquecer esa reft¡rencia técnica 
ao "mestre da raza". 

Se tiñamos a un Pestana xogaodo a 
ser Freud, xusto frente a el ternos a 
Barbi xogando a ser Deus. Este xo
ven artista da Garda é un dos favo-
ritos para o público atento á "Nova 
Identidade"; o que fixo nesta peza 

(segue na páxina 23) 



NOVAS SENSUAIS 
O presidente de Galicia en 
Madrid, Manuel Mourelle 
Lema, será quen dirixirá as · 
VII Xornadas sobre Ra
món Piñeiro e a sua cir
cunstán cia, sesións que 
serán abertas ao· público os · 
días 29, 30 e 31 na Aula 
Aberta da Caixa. Andres 
Torres intervirá na sesión 
preliminar co tema "Ra
món Piñeiro, filósofo da 
saudade". Isaac Diaz Pardo 
reflexionará sobre as posi
bilidades e incidéncias do 
siñificativo Instituto Gale
go da lnformación. Nos se
guintes días intervirá entre
outros, Xosé Luis Franco 
Grande, Antonio Fraguas e 
Fernando González laxe. 

Para aqueles interesa-
dos na literatura co tema glego 
aí está a IV edición do Con
curs'o Literário Cidade de 
Betanzos. Primeiro premio, 
70.000 pesetas. Galicia e · os 
seus ríos é o tema obre o que 
terán que versar os traballos. O 
prazo de apresentación remata 
o 6 de Agosto. Os envios debe
rán dirixirse a Apartado 112 de 
Betanzos. Por certo, dicer que 

ACTOS 

Mostra 
de Teatro 
de Ribadávia 

Celebrarase do 14 ao 18 de 
Agosto co seguinte programa: 

14 de Agosto 20 h. Uvegá 
Teatro. "A elas e a Cunqueiro" 

23,30 Cia. lago Pericot (Ca
taluña) "El banquete" 

15 de Agosto 12,30 h. Cachi
rulo "A Bela e a Besta" 

20 h. Sarabela "Madame de 
Sade" 

23,30 La Canyi (Barcelona) 
'Pues que le voy a hacer" · 

Venres 16 12,30 Zurraspas e 
Tanit (España e Francia) "Visto 
en la tele" 

20 h. La Deliciosa Royala 
(Madrid) "Yo Pierre" 

23,30 h. Teatro Núcleo _(Ita
lia) "El Quijote" 

Sábado 17 12,30 h. Tanxari
na "Titiricircu 

(ven da páxlna 22) 

sen título do 1989 foi crear orde 
partindo do cao . De poi de re
coller aleatoriamente nas praia 
madeira que uxiren de modo 
moi romántico o · naufraxio , xa 
que on anac de táboa " traba
llada " polo mar e o ol, desga -
Lada · e en cor de contextuali
zouna e"anellou unha xeometri
zación ba ada no círculo · con
céntrico e no cadrado , unha 
composición moi élásica, de xei
to que a uxerencia dunha cúpu
la casetonada é inmediata. 

A SENSUALJDADE 
REFINADA DAS DONAS 

EAS VENUS 
DOS ANOS NOVENTA 

Galicia volve . er a terra ances
tral dos mitos, por unha banda o 
mito do Eterno Feminino, das 
mulleres mediterráneas cubertas 
_con peplos, as deusas clásicas de 
Grecia, as acerdotisas e as em~ 
peratrices de Roma, a poesía dun 
mundo antigo retomado no rena
cemento italiano que á súa vez é 
tamén un mito. Acisclo Manza
no traballando a terracota de Ibi
za e creando estilizacións femi-

) 
/ 

o Concello de Betanzos é un 
dos que máis cuidan a sua Bi
blioteca. O Departamento de 
Galego interésase por todo can
to sae relacionado coas nosas 
letras. Poderiase afirmar, se dú
bida, que é un dos máis selec
tos de Galicia referente á obra 
facsimilar. O mérito correspón
delle á persoa responsábel do 
devandito departamento. 

20 h. La Deliciosa Royala 
"¿A donde?" 

23,30 h. Producións Noroes
te. "Os xustos" 

01,00 h. Iguana Teatre (Pal-
. ma). "Nic de Foc" . 

Domingo 18. 20 horas. Suri
panta teatro (Badajoz) "Perfume 
de mimosas" 

23,30 h. Troupe du Secteur 
(Burkina Fasso) "Le Dodo" 

II Semana 
de Vídeo Alternativo 

Café Negra Sombra Blues (Rua 
Pracer 19-Vigo). Do 29 de Xu
llo ao 2 de Agosto. 

Luns 29. "Okupacións". Con
vidados: Asociación Xitana de 
Vigo e Suso Costas 

Martes 30. "Anti-Mili". Con
vidados: Insumisos, MOC de 
Vigo e FPG. 

Mércores 31. "Bairros en loi-

nistas dunha elegancia formal 
que no uxire moitas visións do 
mundo grecorromano, visión de 
forte poder de evocación, é un 
novo mago que x.oga cos no o 
de exo de renovación tendo en 
conta valore culturais e belezas 
íormai da tradición mediterrá
nea; pero nada ten a ver a lingua
xe de Acisclo co clasicismo; a 
ambigüidade e indefinición for
mal -o informe- son a liña a 
seguir polo e . cultor ourensán a 

(Ven da páxlna 9) 

de peixe fre co e en conserva. 
Quixera ollar, Señor, unha Gali
za leda, farta e ceibe. E con tal 
de que asi fose, agora mesmo 
morreria ledo"! 

"Bóveda seguiu, cada vez 
máis afervoado: -Quen me dira 
poder ser o que quería en soños 
ser o Basilio? Dariame por sa
tisfeito que o mañán lembrase 
que eu, moi homildemente, fun 
un dises soñadores. E se hai ou
tra vida, mirareí por un burati
ño, feíta realidade luminosa, isa 
Galiza na que sempre soñei ta
mén!!" + 

·AxendA 
A;cuLTORAL;n. 

Un sinxelo e w.eitado as
pee.to define a nova imaxe 
de Vetusta, que desde xa 
agarda a aqueles l;>uscado
res de tesouros -tenruras, ás 
veces- que co paso do tem
po deixaron de pertencer 
por diferentes razóns aos · 
gardiáns orixinais. Ali -co-· 
mo non podía ser menos- o 
carismático, amábel e feliz 
rosto de Gabino Iáñez amo
sa baixo o amplo soriso un
ha suxeréncia continuada á 
visita. E non foi moi lonxe 

· É fácil de atopar. E coinci
dindo co versátil veraniño 
que nos leva por onde lle 
parece chegou Josep. Como 
sempre cheo de enerxia, 

CHELO ·. con gana e aprender e de 
aprehender. Aquí respírase. 

Non hai maldade. _O paraíso, en 
· definitiva. mentres, Bernicot 

percorre una e outra '>(ez coas· 
maniñas dos seus ollos, todas as 
e cada unha das m_etáforas que 
impregnan a orografía do país A 
sua pe! brilla como unha aprei
xoada mensaxe indescifrábeJ ca
miño das máis outas escuridades 
cando pergunta nqueda se est-ce 
que tu as déja été par lá? + 

ta", "Besos al Besós". Vídeos 
sobre o movimento viciñal. 
Convidados AAVV Val de Fra
goso, Carlos Cotobad e Antón 
Bouza. · 

Xoves 1 de Agosto. "To_rtura 
animal''. Asociación Piotec.tora 
de Animais, Fedración de Ca
zadores e Pontevedra e Luita 
Verde. 

Venres 2 de Agosto. "Control 
Social". Proxección de "1984". 
Convidado' Ateneu Libertário 
Cabuxa (Compüstela). · 

Concerto Hardcore 

Sábado 27 de Xullo ás 21,30 na 
Asociación de Viciños do Fra
goso (Vigo). Actuación de Iden
tity (Suecia) e Juerga General 
(Vigo). Desd~ as 20 h. até a noi
te da proxección vídeos musi
cais (Sociedade Alkolika, Faroe 
Neghra, Sin Dios, L'A'RM ... )+ 

quen non lle interesa volver aos 
pregados das teas de Fidias nin 
ollar cara un mundo máx.ico, ma
ra b i 11 oso e perdido; o neorro
manticismo xa noo é unha posi
ble vía de inspiración, a creativi
dade de "reviva!" xa rermatou . 

¿E que foi o que fixo Manuel 
Buciños? Pois unha peza emble
mática, a "Venus do Miño", a 
máis nova das duascentas cua
renta e seis pezas que amosa a 
exposición compostelá. Outra 
vez ollamos o deleite, o pracer 
do espírito e dos sentidos, .do ar
tista á hora de facer arte; a textu-
ra do corpo da "Venus" é delica
da e sensual, un tratamenlo que 
contrasta deliciosamente co seu 
manto de bronce que non é outra 
cousa que o pano de pudor es
tratexicamente disposto e coida
dosametne traballado en finos 
pregues que a muller simbólica 
estira ao levanta~los brazos, nun 
despertar ou emerxer dorío máis 
importante de Galicia ao que se 
lle rende homenaxe; deste xeito 
trátase nesta representación sim
bólica de facer realidade unha 
idea, un acto de agradecemento 
'á nosa terra dun artista galego de 
hoxe. • 

ANUNCIOS 
Mulleres Progresistas e o conce
llo de Vigo organiza un servizo 
de . canguros. Debe solicitarse 
con 24 horas de antelación e pó
dese conseguir información cha
m.ando ao 22 ·06 60, de 1 O a 
13,~0ede 16a 18,30. 

O grupo de traballo Viaxes ·Cél
tigos oferécevos: a) Información 
dos paises célticos (200 pta. en 
selos); b) Fitas de música tradi
cional escocesa, (350 pta. a uni
dade );. c) Revista Camiño Real 
(400·pta.), ou ben as tres cousas 
por 1.000 pta. Dirixirse a Viaxes 
Céltigos-Camiño Real. R./ Car
me 13-2º 15002 A Coruña, ou 
telf. (981) 22 3"5 24 despois das 
21 h. 

O Colectivo de Educación Mé
dio-Ambiefital organiza un rotei-
, ro natural pola Costa da Morte, . 
do 13 ao 16 de Agosto, para xó
venes de entre 10 e 17 anos, e un 
minicampamento de 3 días para 
os máis cativos (7 a 12 anos), no 
rio Sor (Mañón), do 28 a 30 de 
Agosto. Matrícula aberta até os 
días 6 e 20 de .Agosto respeitiva
mente. Prazas limitadas. Telf. 
(981) 26 56 40. • 

A Daniel Alonso no aniver
sário do seu finamento dos 
seus amigos e amigas que o 
lembran 

- 25-7-1991 

LIBROS 

Amor en Amsterdarn 

Nova entrega da colección Cóm
plice de Edicións do Cumio, adi
cada ao relato policial· e de intri
ga. O autor desta entrega é Nico
las Freeling e a tradución ao ga
lego de Xosé Manuel Dasilva 
Femández e Miguel Femández 
Nogueira. No cenário dunha 
Amsterdam costumista aparece 
un cadavre con catro balazos. As 
investigacións diríxeas tm pecu
liar inspector da Amsterdamse 
recherche e no curso das investi
gacións revelarase a fondura psi
colóx ica das persoalidades de 
tres persoaxes através dun orixi-

. nal triángulo amoroso. 

Guia de Galicia 

Interesante guia editada por Edi
cións . do Cumio e elaborada por 
Xosé Luis Laredo e Efren V áz
quez. Trátase dun percorrido al
fabético. polos 313 concellos ga
l egos, con profusión de fotogra
fias e sobretodo unha densa in
formación ideal para o viaxeiro. 
Situación por estrada, arte, gas
tronomía, alox·amentos,. .. . Edi
tada en formato de manual, a 
guia é un excelente apoio para 
calquer viaxeiro que se quera . 
adentrar no noso país e mesmo 
para os galegos que queiran co
ñecerse mellor. • 
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CONVOCATORIAS 

III Semana 
da Educación 

A Asociació11 Sócio-pedagóxica 
Galega (AS-PG) anúncia a cele
bración un ano máis da Semana 
da Educación de Pontevedra, na 
sua III edición, en colaboración 

' coa Unión de Traballadores do 
Ensino de Galiza/Intersindical 
Nacional dos Traballadores Ga- . 
legos (UTEG/INTG). Terá lu
gar entre os días 16 e 20 de Se
tem bro no LB. Vallé-Inclán, 
desta cidade. 

Os obxectivos básicos que 
se persegue·n coa organización 
desta III Semana da Educación 
son dotar ao profesorado de 
técnicas e instrumentos didác
ticos novidosos, contrastados 
na prática por prestíxiosos pro
fes ion ai s, necésários para 
afro.ntar os novos retos ctduca
tivos nun mundo en constante 
evolución; servir de potno de 
encontro a profesores e futuros 
profesores u_nidos por inquie
tudes comuns, facilitando o in
tercámbio. de experiéncias e a 
discusión sobre diferentes as
pectos do quefacer profesioñal 
e propiciando o exercício do 
espírito crítico; e sobrancear 
canto e·stexa no camiño de 
avanzar cara a un ensino gale- · 
go." 

- O prazo de matriculación 
para os que desexen participar 
queda aberto até o mesmo dia 
do comezo dos actos, podendo 
facer efectiva a insc:rición nas 
librarlas "Limiar" (Vilagarcia), 
"Cabanillas" (Cámbados), 
"Pueblo" (Pontevedra), "Pro
Escola" (Cangas) ·e "Bertrand" 
(Vigo), máis nos locals da 
UTEG/INTG e no próprio lu
gar dos actos. A cota é de 
3.000 pesetas, reba~xando-se a 
1.500 para estudantes e profe
sionais en parp, e sendo gratuí
ta para sócios da AS-PG e afl
liados a UTEG/INTG. Lembra
se a existéncia dun programa 
de axudas económicas indivi
duais para a asisténcia a activi

. dades de formación do profe
sorado (Orde do 4 febr. 1991 
da Consell. de Educación e 
O.U., DOG nº 45, de 5 ~arzo 
1991). 

Para máis información, diri-

PUBLICACIONS 

Artesán 

Revista de artesanía editada po
la Asociación Galega de Arte-

. sáns que chegou xa ao número 
3. Magnificamente editada, a 
concición da publicación orién
tase á difusión e á utilidade para 

- os seus leitores,incluindo unha 
completa axenda de actos, cur
sos e feiras, de grande utilidade 
para poder seguir as suas activi
dades-'e unha importante ·biblio
grafía toda ela acómpañada de 
teléfonos e enderezos. 

Os inteiesados en contactar 
coa asociación ou coa revista 
poden dirixirse á Avda. Mone
los ,39-2º esquerda {I 5009 A 

xir-se a sé da organización: Rua 
Pasan teril}, 1-2º esq., Pon teve
dra. Telf. 85 29 50 

Escala 
Ibérica de Verao 

. Datas;,..26 ao 31 de Agosto 
de 1991. 

Organiza: MRP: "Asso
cia~ao Pedagógica Jornadas do 
Ensino de Galiza e Portugal". 
Apdo 429 -32080- Ourense 

Lugar: Escola Universitária
do Professorado de EGB de 
Ourense R/Vicente Risco s/n 
32001 Ourense Tf. 988-243709 

Níveis: -Preferentemen~e Pré
Escolar e EGB', FP e BUP. 

Conteúdos: a) Renova~ao 
pedagógica do professorado ga
lego e portugues. 

b) Sensibilidade do mesmo a · 
respeito da reforma educativa. 

e) A'dquisi~ao de técnicas di
dácticas modema's. 

d) Intercambio de exp~rien-
cias. . 

e) Elabora~ao de desenhos 
curriculares b~e. 
. f) Encontro de profossores 
galegos e portugµeses. 

Actividades: l.- Oficinas de 
expressao plástica, cestana, te
ar, vídeo, festas populares, mú
sica, banda desenhada (cómic), 
apicultura, etc. 

2.'- Seminários didácticos e 
cursos sobre as diferentes áreas 
do en-sino (ensino lúdico das 
matemátjcas, ciencias, ciencias 
sociais, língua e literatura) . 

3.- Cursos práticos de edu
ca~ao física, pré-escolar e edu-
ca~ao espeéial. · 

4.- Conferencias e activida
des culturais, com excursoes 
para conhecer as comarcas ou
rensanas. 

Matrícula: 5.000 pts. (Estu
dantes e desempregados que o 
acreditem: 3.000 pts.). 

l.000 pts. para material. 
lnforma~áo: MRP "AP

JEGP". Apdo 429. 32080 -OU-
RENSE (Galiza) 

Tf. 988-220611 e 988-
243709. 

Subsidia: "Conselleria de 
Educación e Ordenación Uni 
versitaria" com fundos econó
micos aportados polo M.E.C. t 

A CONTAMINACIÓN · 
ATMOSFÉRICA 

Coruña), ao teléfono (981) 29 
36 8 ou ao ,fax (981) 10 35 69. 

Cadernos 
de Investigación 
O Instituto de Ciéncias de Edu
cación edita uns cadem.os temá
ticos ao abeiro do Taller de 
Educació~ Ambiental. Apresen
'táronse xa cinco títulos: "O 
mercado (1 e 11), de M. Chouza, 
R. Cid, E. Dasilva e V. Santi-

. drián; "A auga doce: un recurso 
limitado"; de M.R. Gutiérrez e 
M.L Pelayo; "Os hórreos", de 
L.M. Pérez González e "A ton-

. taminación das augas continen
tais" de M. Tajes Gómez. t 

UNTA 
DE GALICIA @> u CONSELLERIA DE CULTURA _E XUVENTUDE 
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cu·sA E o FINANCIAMENTO EXTERNO 
CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ 

A riosa revolución comenzou . apli ~ 
cando o apotegma de Fidel segun
do o cal o desenvolvimento ten á 

persoa como o seu principal protagonista 
e, polo tanto, empezar a resolver os pro
blemas da persoa constitue o iní~io do 
desenvolvimento e.conómico dos paises, 
por iso os investimentos primeiros desti
námolos a aquelo que ia dirixido á eleva
ción do ser humano: a educación e a sau
de. Investimos miles· de millóns de pesos 
en escotas, hospitais rurais e urbanos ·e 
na formación dos mestre·s nun pais que . 
carecia deles. 

Mentres -á vez-: satisfaciamos unha nece
sidade social e preparábamos a base 
científica e práctica dos nosos cidadáns 
para a industrialización, comezamos .a 
perfilar a organización desa economia in
dustrial do futuro. Iniciamos ese esforzo 
mediante in.vestimentos na agricultura, 
que era onde tiñamos o know-how princi
pal no zucre e criamos tamén as con.di-. 
cións necesárias para a transformación 
agrícola. 

Realizamos a nasa reforftla agrária, que 
fixo proprietários a 100 illil labregos, -pero· 
sobretodo entregou os lati~úndios extran
xeiros á administración do estado revolu- . 
cionário. Asegurámonos a flota m~rcante · 
própria, pasando de 56 mil toneladas de 
peso morto . a 1 .300.000 
nos · pdmeiros anos da re
volución. 

Explotamos, por primeira 
vez os recursos hidrauli 

. cos, e dunha capacidade 
de auga acumulada. que 
noh chegaba aos 49 mi

. llóns de ·metros cúbicos, 
- conseguimos 15_0 veces 

máis. Duplicamos as es
tradas e camiños do pais, 
unindo as nasas rexión.S 
económicas en forma or
dead a . e metódica. Ao 
tempo que transformába
mos a nosa indústria ali-. 
mentícia, facendo medrar 
a indústria láctea e fomen
tando novas consumos in
.d ustriais, . preparámonos 
. para os labores constructi - . 
vos do futuro levando a 
produción de cemento de 
700 mil toneladas anuais a 
15.300.000 toneladas de 

"' -Gapacidade. 
u 17~ 

d !S stre 
s ialismo 

eur . o 
~~ 

-......~.-i;::,O dedicamos os nosos 
primeiros recursos. Des
pois veu o proceso de pro
gramación industrial e -hai 
que decilo con tranqueza-
co mezan os nosos erros 
de realización. A época · 

vas que desde hai te~po, no terceiro con
greso do partido, empezamos a rectificar, 
pero que só nos últimos tres anos-, logrou 
un gran pulo rectificador que agora preva-
lece. · 

Niso estabamos cando ocurreo o desastre 
do socialismo européo e comezaron as vi
cisitudes da Unión Soviética. lsto obrigou
nos a concent~ar os nasos recursos, dar 
unha utilización cada vez máis atinada · e 
máis cuidadosa a cada -peso e a cada dó-

· lar que se manexa na nosa economia. Es
tamos-enfrentándonos ás dificuldades da 
paz coa experiéncia da preparación para 
.a guerra á que nos obligou a política do 
presidente ~eagan, agravada pala que 
continuou a aplicar o presidente George . 
Bush. O que antes só podia ser obra da 
destri.Jción militar ou do bloqueo, pude ser 
hoxe tamén consecuéncia'das dificultades 
das nasas relacións económicas con anti
gos forriecedores dos paises socialistas. 
Non se trata; digámolo con .enteira clarida
de, de falta de disposición d~s al!torida
des soviéticas, que confirmaron relacións 
económicas que man.tiñan co nóso pais, 
senón d~ inconvenientes orixinados nas 
suas cfüicultades internas_ que lles impediu 
o suministro de produtos e a sua entrega 
a~mpo. _ · 

Velaí o que, en matéria de investimentos, · 
estamos facendo para dar resposta a esta 
situación inesperada: como tiñamos un
gran desenvolvimento social, como tiña-

mos construido desde o. comenzo suficien
tes· escotas· e hospitais e existia un plan de 
construcións urbanas para a povoación 
que süscitaba as suas esperanzas, decidi
mos suspender todo investimento de ca
rácter social agás aqueles vencellados co 
remate da_lgunhas obras e coa agricultura, 
onde edificamos hoxe as vivencias que 
·comprian para albergar ao personal que 
!ransforma os nosos campos. 

Concentramos os nasos investimentos no 
- plan alime.ntário que dea alimento abondo 

ao noso pavo, na indústria do turismo que 
nos garante as divisas necesárias para 
continuar o desenvolvimento económico 
do noso pais, e nos produtos médicos e 
equipas para o exercício da. mediciña. 

Con ou sen petróleo, 
produciremos 

Alguns coidarán que isto último é superior 
ás nasas forzas porque vai1 a~emais, vin
culado a computación electrónica e isto, 
segundo supoñen alguns, só corresponde 
ás grandes poténcias industriais. Pero poi
do asegurar que a revolución educacional, 
o· desenvolvimento científico dos nasos 
homes e mulleres levounos a éxitos na 
biotecnoloxia que recoñecen xa todos os 
especialistas e cond_úcenos directamente 
cara a produción médica-en gran escala e 
ternos avanzado na construción de equi
pas médicas computerizadas. 

Parte importante dos no
sos investimentos vai dedi
cada á realización de pe
zas de repastos das equi-_ 
pas que importamos de 
paises socialistas e capita
listas e· á construción no 
noso pais de equipas que 
antes debiamos importar . 
Neste sentido está a pro
dución de motores diesel e 
ate a construción de buldo
zers. Non se trata de que 
queiramos competir coa 
Fiat ou coa lnternational 
Harverster ou coa Komat
zu xaponesa, senón sim
plemente do feito de susti
tuir aquelas un·idades que 
eran indispensábeis para o 
desenvolvimento da eco
nomia nacional. A sua fa
bricación en Cuba faise po
síbel polo impulso dado á 
indústria mecánica, co afo
rro _de cantidades impor
tantes de divisas libremen
te convertíbeis que ainda 
non producimos coas na
sas exportacións habituais. 

Erros e -hostilidade 

Este é o exemplo do noso 
pais. Repetimos que en 
médio deses esforzos está 
a ineficiéncia, a desorgani-

. zación, a falta de capacida-

. _de empresarial, o mal uso . 
dos recursos humanos e os · 
erras que vimos rectifican
do e que ternos a seguriqa
de de que serán resaltos: 
Estamos preparados ·para 
producir con pouco~ petró
leo e até sen petróleo se 
fose necesário para facer 
frente aos anos difíceis que 
pode traguemos o d.esa~ 
xuste do socialismo euro-
peo e a hostilidade dos no-

. sos viciños imperialistas. ·+ . 

· creativa dos anos 60 e . 70 
foi seguida desde 1976 
por un estancamento pro
dutivo; unha dispersión de 
recursos investidos que fi
xo q.ue a construción de 
estradas mfl que debiamos 
enípregªr' ~ous anos, foran 
ptoxect~das po~os nasos 
planificéiBores para 30 e os 
encaros qu~ antes tiñamos 
realizado en poucos meses
levábannos dúcias de 
anos. lso forma parte dos 

. erras e tendéncias negati-

Carlos Rafael Rdríguez é Vicepre
A orixinalidade da revolución cubana rematou en-1976, segundo Carlos Rafael Rodríguez-. · sidente-dos Consellos de Estado e 

. Na foio o Che Guevara oferecendo un discurs·o. ae Ministros de Cuba . 

'l'RES EN RAIA . 

·AQUI, 
RADIO CATRO 

MANUEL RIVAS 

S empre que vexo a Paco Taxes, 
o dramaturgo coruñés autor de 
O Velorio, lémbrome de Max 

Estrella, o persoaxe de Luces de Bohe
mia. Nos últimos tempos o gran Paco 
presentaba un aspecto inusalmer-ite ra
diante. Facía un programa cultural en 
Radio Catro e parecía por fin un peixe 
feliz en auga fresca. Pero o outro día 
encontreino no curruncho dun bar, mi
rándose no espello picassiano dun cubo 
de xelo. Pecharan aquel programa cul
tural e ninguén dixera nada; ninguén 
protestara. Paco estaba doído e gañara 
dous metros en escepticismo. 

Agora chega a noticia do peche total de 
Radio Catro. O mesmo día en que do 
porto da Coruña marchaban as réplicas 
das carabelas de Colón, eses absurdos 
xoguetes do despilfarro fastuoso. Pé
chase Radio Catro a golpe de fax inmi
sericorde e mátase unha das mil prima
veras xusto no ano de Cunqueiro. Con 
.Radio Catro, se permitimos que se con
sume o peche, r'norren os esforzos dun 
grupo de traballadores animosos da rá
dio pública pero sobre todo marre parte 
do ceo cultural que nos permitía respi
rar cunha certa esperanza. 

Faise isto en nome da austeridade pero 
o verdadeiro nome dese acto é o de 
ruindade .. O presuposto de Radio Catro 
equivale posibelmente ao que un dia 
nas dietas dos executivos da feira de 
vaidades do 92. Os firmantes da defun
ción terán agora tempo para relaxarse. 

As canalladas, como as bicicletas, son 
para o verán. · • 

VoLVER Ao REGO 

O Proxecto de Lei de servício 
militar, aprobado polo Con.se
llo de Ministros o pasado dia 

19, recolle que -"será mérito preferente 
para o acceso á función pública o ter 
cumprido o servício militar ou a presta
cíón social sustitutória" . . 

Xa non hai igualdade de acceso ao 
pos_to dEdrabaUo, cómbate_se a obxe
ción de conciéncia e, sobretodo, vól
tase ao estilo do inesquecibel xenera
lís.imo. · • 




