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A data foi recuperada no 1968

25 anos de 25 de Xullo
O 25 de Xullo de 1935 milleiros
de manifestantes sairon . a celebrar o Oía de Galícía, chamados
polos galeguistas. Non sospeitaban que un ano despois o país
iase encher de loito, sangue e
terror. O Oía da Pátría pasou a
celebrarse só no exílio e tivo
que chegar o ano 1968 para que
se recuperara, desde a clandestinidade, a celebración nas ruas
galegas xa coa sua denominación defintiva. Agora cúmprense
25 anos daquela restauración
pelexada polo nacionalismo nas
ruas de Compostela.
(Páx. 5)

Unha militante do PP
abofetea no parlamento
a unha deputada socialista
A sesión do 21 de Xuño, a penúltima da primeira lexislatura
de M. Fraga, ia ser a da volta
de Xosé Manuel Beiras despois de cumprir a sanción de
un mes, pero unha militante

do PP, Karina Falagán, sacoulle todo o protagonismo ao
agredir á deputada do PSOE
Rosa Miguélez nas mesmas
dependéncias do Parlamento.
(Páx. 7)

As catro razóns
da invasión de Somália
O incontestado ponto de vista
dos meios de comunciación
maioritários é que a intervención dos EEUU en Somália é
estrictamente humanitária, libre de calquer interese estratéxico secreto. Pero isto contradise cos indícios evidentes de
que os países ocidentais, e
particularmente os EEUU, subministráronlle axuda política e
militar aos "matóns" somalies

(e doutras zonas da África subsahariana) e observaron como
lle facian causas terríbeis á
sua própria xente sen manifestar moito entusiasmo humanitário. Existen polo menos catro
motivos fundamentais que xustifican a intervención dos
EEUU en Somália, nengun dos
cales ten nada a ver con asuntos "humanitários".
(Páx. 12· 13}

X. M. Beiras: "Fraga
colleulle medo á oposición"
Despois de un mes de suspensión, Xosé Manuel Beiras
voltou a exercer como portavoz parlamentar do BNG. A
recuperación dos seus direitos prodúcese a poucos dias
da celebración do Dia da Pá-

tria, data na que vai ser proclamado candidato a Presidente da Xunta. Nesta entrevista analisa os motivos da
sua sanción e a celebración
do 25 de Xullo.
(Páx. Centrais)

O Corte Inglés decorou a sua fachada con motivo do Xacobeo.
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Rock e romarias, entreteñen pero non palian a crise

Xacobeo:
espectáculo sen
•
•
1nvest1mentos
Os galegas sobrelevan o verán con filosofia.
Concertos de rock, abundáncia de festivais
variados que se agradecerian mellar se houbese
máis cartas. A peregrinación a Santiago toma a
forma das tradicionais romarias. Turistas? Os de
sempre. Se cadra menos. Unicamente Santiago
cubre as prazas previstas.

Capela do Monte do Gozo
onde merendan
moitos dos excursionistas.

Unicamente a cidade de Santiago
cobre as cotas de turismo
esperado. O resto de Galiza sofre
máis os efectos da crise ca do
Xacobeo. As efemérides deste ano
son festexadas principalmente polos
próprios galegas: peregrinacións
espontáneas a Santiago e boa
afluéncia aos festivais de rock.
Ainda que Portomeñe compare o
Xacobeo coa Expo e as Olimpiadas,
aquí non hai investimentos que
celebrar. A maior parte dos gastos
vanse en publicidade e contratación
de artistas internacionais.

O entretimento, a base de concertos musicais e romaria en Santiago, substitue ao proxecto de investimentos

O programa turístico do Xacobeo
atrae a máis galegos que foráneos
M. VEIGA-X. CARBAUA-H. VIXANDE

Só o programa do Compostela
93, organizado polo Consórcio
da Cidade de Santiago, inclue
500 actos a celebrar en 279
dias deste ano 1993. A maiores
está a programación específica

do Xacobeo 93 tamén repleta
de actos, preferentemente musicais, alguns ben recebidos polo
público, outros como os Festivais no Camiño, organizados
con descuido e sen apenas pro-

moción. "Promóvese a cultura
dos grandes shows nos que interveñen as principais vedettes
nas que se gastan millóns de
pesetas nun país trinta pontos
por baixo da média de renta eu-

ropea" , sinala o sociólogo Miguel Cáncio . "O poder -engade- converteuse nun dos principais contratistas de rock".
Estas palabras parecen espe-

cialmente dirixidas a Victor Manuel Vázquez Portome ñe, conselleiro de Relacións lnstitucionais e patrocinador principal do
Xacobeo. Segundo Portomeñe,
o seu prog rama procura obxecti-
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Alguns cristianos quéixanse de que as autoridades relixiosas non souperon aproveitar o Xacobeo

A lgrexa cede ao poder civil o protagonismo
O Ano Santo está a perder os
seus contidos relixiosos a mans
do Xacobeo 93 protesta Elias
Yanes, presidente da Conferéncia Episcopal Española. "Distinguir o Ano Santo do Xacobeo é
certamente necesário", declara
o teólogo e historiador Francisco Carballo, porque existe
"unha confusión deliberada".
"Con todo , non creo -sinala
Carballo- que o conflito entre a
xerarquia eclesiástica e a civil
sexa moi profundo. Penso que
se trata máis de pequenos conflitos de imaxe doados de resolver. No fundamental están bastante de acordo".
Pero se o poder relixioso acusa
ao Xacobeo de mercantilizar a
celebración , alguns colectivos
cristians, como é o caso de lrímia, sinalan que foi a própria
lgrexa a que perdeu unha excelente oportunidade de actualizar a sua mensaxe.
"A operación turística do Xacobeo 93 sobreponse como unha
capa por riba do fenómeno relixioso que queda dunha parte sepultad o, pero sobretodo fragmentado", sinala Francisco Carballo. "O turismo non está mal,
pero o que receben os peregrins

é un totum revolutum, lóxico se
se pensa que todo está planificado cunha ambiguidade calculada
polas próprias autoridades".

ese rompecabezas , igual que
deixou pasar o Concílio Pastoral dos anos setenta ou a visita
do Papa no 82".

Parte desa confusión é amasada polos visitantes que agardan
un aloxamento gratuito, "confundindo -s inala Carballo- a
tradición do Camiño, cando a
lgrexa devolvia unha parte do
que recebia através das oferendas dando pousada, hospital,
etc, aos peregrinos, co Camiño
actual que só conserva de relixioso unha certa pegada".

"Unha posíbel reactualización,
sinala Francisco Carballo, pasaria, por exemplo, pola apreciación do sign ificado dos
Apóstoles , máis alá do feito en
si das relíquias. Tamén o xubileo ou a peregrinación admiten
unha valoración moderna da

Oportunidade perdida
O Ano Santo é un fenómeno
histórico orixinário da Alta Idade Média centrado ao redor de .
catro vertentes: o culto á relíquia de Santiago, a peregrinación, o voto e a indulxéncia ou
xubileo. "O voto perdeuse, sinala Francisco Carballo , o culto
ao sepulcro e a indulxéncia case tamén e só queda a peregrinación. lso quer dicer que de
todo o gran movimento, síntese
da mentalidade relixiosa medieval e da contrareforma, queda
pouco e esnaquizado. A lgrexa
desaproveitou unha oportunidade inmellorábel para recompor

espiritualidade, pero moita xente que o pide, encóntranse cunha falta de resposta por parte
da lgrexa oficial. Os peregrinos
que procuran iniciativas deste
tipo ao chegar a Santiago encóntranse confusos".

Unha história rica
para Santiago
Dos catro elementos relixiosos
do Ano Santo o máis descoñe-

ci do é o voto . Esta for ma de
oferenda establ ece use no século XI en todo o te rr itório da
coroa de Lean que lago foi de
Castela. Através destas oferendas o cabildo de Santiago recebia máis diñeiro que por todas
as suas demais rendas xuntas.
Na ldade Modern a até o 60%
dos ingresos chegaban pala vi a
do voto . Este ingreso perdeuse
finalmente coa desamortización , coas iniciativas das Cortes de Cadiz e co remate do
Antergo Réxime. Conservou ,
con todo, o seu valor simbólico.
Tamén o xubileo aportou gran relevo a Santiago. Este perdón outorgado polos Papas foi concedido a Santiago no século XII. Outros lugares de peregrinación
contaban co benefício da indulxéncia Papal, pero somente en
ocasións pontoais. O xubileo no
Ano Santo de Santiago tiña carácter permanente. Eran os tempos en que a Santiago chegaban
até méio millón de cidadáns de
toda Europa nun mesmo ano,
cando a povoación do continente
era moi inferior á actual, e na catedral compostelana habia confesionários para receber aos pelegrins en cadansua língua: húngaro, alemán, inglés, francés ... +

1

VI

vos paralelos á Expo e as Olimpiadas, "ainda que através doutros médios". O cerne do plan
seria dar a coñecer Galiza no
exterior, quer dicer un motivo de
promoción turística. O conselleiro engade ademais que "os
proxectos do 93 non morren este ano, senón que continuarán
con accións complementárias
de releváncia". O indubidábel
eco do Xacobeo no exterior
non parece ter acadado, con todo, as cotas previstas. A Conselleria deixou de proporcionar o
número estimado de visitantes
tal e como tiña comezado a facer. O obxectivo da Xunta era
que este ano visitaran Galiza
sete millóns de turista-peregrinos. Algunhas cifras semi-ofi-

Maria Xosé
Porteiro: 'O
Xacobeo é unha
coartada. O
pretexto que
artellaron para
xustificar catro
anos perdidos para
Galiza'.

ciais talan de tres millóns de visitantes chegados ao vértice do
ano, pero son máis demostrativas as queixas dos hosteleiros:
ainda hai moitas prazas desocupadas e somente a cidade de
Santiago pode falar dun incre mento notório de forasteiros. As
demais cidades fanse máis eco
da crise que do Xacobeo.
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A imaxe e a publicidade coparon o groso dos 20 mil millóns investidos

A hosteleria non certifica as estimacións
optimistas de Portomeñe
Os programas do Xacobeo 93
e Compostela 93 xerarán uns
gastos superiores aos 20.000
millóns de pesetas. A cifra, oferecida por A Nosa Terra o pasado mes de Abril en base aos
orzamentos oficiais, foi indirectamente contestada uns dias
despois polo Conselleiro, Victor Manuel Vázquez -Portomeñe, quen cifrou os gastos en
25.000 millóns, engadindo que
os benefícios para Galiza aportados polo Xacobeo, nos seus
diferentes capítulos, podían estimarse en 200.000 millóns.
Con todo os hosteleiros non
certifican estas cifras e a fins
do mes de Xullo, alguns deles
apontan un nível de ocupación
do 65%. As previsións económicas deste Ano Santo son tamén contestadas pola dirixente
socialista Maria Xosé Porteiro
quen declara que os beneficiados serán unicamente "uns
cantos aproveitados".

Turismo interior
O 80% do turismo xubilar e interior. Un resultado que contradí
as declaracións oficiais , pero
non quizá as suas pretensións
de fondo , toda vez que a meirande parte da publicidade, até
catro mil millóns esparexidos
polos periódicos e demais soportes de imaxe, tivo o seu ámbito dentro da própria Galiza.
Maria Xosé Porteiro, deputada e
dirixente socialista defíneo así:
"O Xacobeo é unha coartada. O
pretexto que Fraga e o Partido
Popular artellaron para xustificar
catro anos perdidos para Galiza". Nengun dos actos "pode
agachar -engade- a realidade
dun país que asiste, ora abraiado, ora escéptico, a esta cirimónia da confusión".
Ninguén quere enturbiar o verán, pero todo o mundo sabe
que a crise agrícola, pesqueira
e industrial está aí e até António
Ramilo, acérrimo defensor de
Manuel Fraga, sinalaba o Martes 20 que a política da Xunta é
un "claroescuro". •

A programación do Xacobeo tiña un orzamento de 8.500 millóns e a de Compostela 93 outros 10.000 millóns. Para flecos
hai contabilizados 1.500 millóns. Os cartas do Xacobeo

Visitantes na Praza das Praterlas. Fora de Santiago o turismo non se fixo notar demasiado.

proveñen, fundamentalmente,
postela son galegos, segundo '
algunhas estimacións realizada Xunta, através da Sociedade Anónima de Xestión do Pladas. Ourense conta cun 44,5%
no Xacobeo 93, instituida por
das prazas hosteleiras ocupaunha subvención de capital didas, un ponto e meio máis que
reita da Xunta de 3.635 mio ano pasado. En Pontevedra,
llóns , máis un préstamo de
o presidente da patronal hostei .282 millóns . En total críanse
1ei ra, Xosé Manuel Barbosa,
20 pastos de traballo directos
anunciou que a ocupación só
que consumen soldo por valor
chega ao 65%. En Compostela
de 147 millóns: máis de meio · sucede o mesmo, asi o manifestou o presidente dos restaumillón ao mes por persoa.
radores desta cidade, Leonardo García, para quen o resultaAs obras do Camiño Francés
do é desalentador: "Soñabacostaron 1 .300 millóns e provocaron alguns estragos na rota.
mos moito co Xacobeo, pero
O Monte do Gozo acaparou
estamos a recebir un turismo
4.000 millóns, empregados na
con estreiteces, asestando un
construción dun lago artificial,
duro golpe ao turismo de caliun pavillón de audiovisuais, esdade, que se retraeu en gran
parte de vir a Santiago. Padetacioname ntos colectivos e
cemos un turismo programado
monte urbanizado. Pero foi a
para comer por mil pesetas,
publicidade o capítulo que lomoitos xa nen cenan".
grou maior espazo nos orzam entos: 4.445 millóns. Os
meios de comunicación foron
É o contrário do que opina Poros máis beneficiados neste catomeñe para quen o peregrino
pítulo. Non todas as cantidades
que recala no noso país é de
foron investidas este ano,
nível socio-económico alto. O
3.551 millóns gastáronse no 92
certo é que moitos dos visitantes pensan que as instalacións
e 5.072 investiranse ao longo
deste.
de refuxo para os peregrinos
son gratuitas, amparados nunha tradición histórica difundida
Santiago acapara
até hoxe. Contado, o esforzo
os investimentos
que fai o peto dun visitante é
moito menor en Compostela
Compostela 93 está promovida
que en Sevilla ou Barcelona
polo Consórcio da Cidade de
durante as celebracións do 92.
Santiago, e ao seu orzamento
contribuen cun 65% a Adminis'Fanfárria
tración central , nun 27% a autonómica e nun 8% a municipropagandística',
pal. A apretada programación
segundo o PSOE
cultural que ten lugar no audiA deputada socialista Maria
tório custa 2.700 millóns, que
Xosé Porteiro califica pola sua
chegan a 4.300 de engadir o
parte o Xacobeo de "fanfárria
resto das actividades científipropagantístico-eleitoral". Porcas e culturais. Só unha obra,
teiro tamén desminte que os vio Pavillón Multiusos do Sar, susitantes señan de calidade, fapón un investimento de 2. 700
céndose eco das denúncias
millóns. Algun dos proxectos
dos hosteleiros: "A promoción
ainda non foi iniciado.
turística trae a Santiago (que
non ao resto da Galiza) , non a
Capítulo aparte merecen os
máis de mil millóns gastados
un turista disposto a deixar
aquí os cartos, senón a tranpara anunciarse na Vuelta. 600
seuntes procedentes de calmillóns foron para pagará emquera outro recanto do país".
presa organizadora do evento
deportivo o patrocínio da proba
durante dous anos, através de
De fundo discútese tamén a desGalicia Calidade e Xacobeo 93.
tino final do diñeiro investido no
93, Porteiro recordou que hai
Outros cen millóns serviron paque ter en canta ''todos os cartos
ra patrocinar á equipa Kelme,
investidos pala Xunta para proque dirixe Alvaro Pino.
mocionar estes símbolos. Atopariamos unha cantidade máis que
Preocupación
millonária, pero os benefícios denos hosteleiros
sa promoción van parar a unhas
O 80% dos visitantes a Compoucas mans privadas".•

i
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O cerne do Xacobeo é a pátria
O 25 de Xullo é o epicentro do Ano Santo e o paso
do ecuador que permite facer xa unha primeira
evaluación do Xacobeo 93. O Conselleiro de
Relacións lnstitucionais, Victor Vázquez
Portomeñe, define o proxecto como un "plano
aberto". Máis parece unha fina maneira de definir o
que é calculadamente ambiguo, abalando entre a
relixión, o espectáculo, a promoción turística e a
rentabilidade política. A ambiguidade permite tirar
proveito de todo, pero tamén resta sustáncia. A fin
de ano ninguén saberá se a imaxe do Xacobeo é a
que dá Julio Iglesias, Bruce Springsteen, a mascota
do Pelegrin ou o próprio Conselleiro.
Lonxe está o Xacobeo 93 da premeditada política
da Generalitat de Catalunya que a carón das
Olimpiadas imprimiu en xornais de todo o mundo a

lenda: En que país está Barcelona? In Catalonia of
course, símbolo dunha vontade de identificación
como país diferenciado, mesmo polémica no seu
momento. Ao máis que chega Fraga, en cámbio,
mália as suas pretendidas concomitáncias con
Pujol, é a definir unha Galícia turística, se cadra
similar a Cancun ou a Varadero.
Contado, o Xacobeo , como actualizada referéncia
do que Galiza significou en Europa, non deberia ser
extraño ao 25 de Xullo que os nacionalistas
chaman, desde antes do golpe militar do 36, Dia da
Pátria. Ambos nutren o mesmo eixo de afirmación
nacional, minguada somente polo confusionismo
político da Xunta. O Dia da Pátria non é
incompatibel cos demais actos, relixiosos, festivos,
etc .. Antes ben, é o seu cerne. Se Galiza carecese

de entidade própria nengun sentido teria tqdo o
demais, denomínese como se denomine. E de
agardar, xa que lago, que as autoridades teñan
iniciativas máis felices que hai unha década e
amparen os actos patrióticos, antes que
amordazalos coa represión.
A bandeira galega portana os nacionalistas
-erguérona en solitário hai vintecinco anos-, pero
é a bandeira que deberian izar con orgullo todos os
galegos, incluidas e cqn maior razón as
autoridades, este 25. E chegado o tempo de que os
nosos representantes superen os medos, dando un
paso máis desde o refúxio das gaitas e o Apóstolo,
para afincarse de vez no proxecto nacional.+

ANOSA TERRA

Anselmo López Carreira
'O Camiño foi unha fronteira de Europa frente ao Islam'
Anselmo López Carreira,
historiador do periodo
medieval, abonda nas
causas que fixeron do
Camiño de Santiago unha
marca de fronteira frente
ao Islam, no primeiro
momento, e nun
importante eixo
económico-cultural, até o
século XV en que Galiza
perdeu peso político no
contexto peninsular.
Por que o mito do Apóstol
acadou no seu momento tal
releváncia e conseguiu prolongarse no tempo?
A aparición cumpre unha función polític;a de defensa frente
ao Islam. E o momento no que
o Califato de Córdoba, nos séculas VIII e IX está no seu cénit,
e o seu modelo cultural é antitético do cristián que se está estruturando en Europa nese intre.
O califato ocupa toda a península e parte da Franza até ?J. bata1la de Poitiers no VIII. E unha
Europa defensiva frente a culturas antagónicas.
A aparición dunha cidade santa,
coa forza engadida de ser sepulcro dun apóstolo directo de
Cristo, fai que se constitua un
núcleo fortísimo, para defender
a toda a cristiandade occidental.
Aí influe tamén o império franco
que está procurando a hexemon i a en Occidente e é posíbel
que esta banda da península se
movera na sua órbita, porque
Cataluña xa pertencia como
marca militar a ese império. Trataríase entón de constituir nun
lugar de fronteira algun estímulo
ideolóxico que actuara de dique
frente á forza islámica.

A creación do Camiño era un-

ha estratéxia moi meditada?
Non o podemos dicer, pero
constátase que as relíquias
aparecen en momentos moi precisos por Europa. Estanse realizando moitas falsificacións e o
mito do Xacobeo podia entrar
tamén nese apartado, pero non
nos interesa especialmente ese
debate -está moi posta en cuestión a preséncia ou non de Santiago no sepulcro compostelano,
como as consecuéncias políticas do Camiño.
Ternos tamén factores colaterais aos que mencionaba antes.
Hai un intento de arrebatar a primacia de Hispánia a Toledo,
nestes momentos musulmana,
pero que conservaba preponderáncia como capital visigoda e
cunha igrexa mozárabe en más
condicións pola preséncia musulmana. Tratariase de trasladar
a primacia de Toledo a un lugar
máis seguro na Península, a un
sítio con forte carga ideolóxicorelixiosa. Do ponto de vista do
reino occidental tamén se queria
manter unha certa distáncia dos
francos, que xa tiñan Roma como referente.

O papel da lgrexa naqueles
séculos é moi diferente. Co-

Durante catro
séculas o Camiño
articulou Europa e
formou un eixo
económico-cultural
moi beneficioso
para Galiza.

mo funciona o compoñente
relixioso na construcción do
Camiño?
Daquela relixión e política están
unidas intimamente. A igrexa é
quen organiza ideoloxicqmente
a política de Occidente. E quen
recolle a heréncia romana e o
contacto bizantino, e é capaz
de facer darlle forza e peso a
unhas pequenas monarquias
bárbaras e xermánicas, coas
cerimónias de unximento. Carlo magno non teria chegado
aonde chegou sen o papel lexit i mador do Papa. O feito de
aparecer unha cidade santa en
Occidente ten unha enorme
trascendéncia política difícil de
contestar.

Acadada esa trascendéncia,
como contribue o Camiño á
construcción de Europa?
No século X Almanzor chega a
Santiago e destrúea porque coñece o seu valor simbólico, pero
as fronteiras do Islam van alonxándose ao Sul e o Camiño non
ten o mesmo papel. Desde o século XII Galiza fica aillada en si
mesma, separada de Portugal,
sen fronteira co Islam. Santiago
deixa de operar como defensa
dun núcleo inexpugnábel e despois da desaparición do Califato
de Córdoba vese que o Islam
adopta na península unha posición defensiva.

Como influe en Galiza?

Permanece o Camiño polo efeito económico e cultural que xerou durante séculas. Desaparece o perigo áraba, a orde de
Cluny comeza a relacionarse
con Galiza, érguese a catedral,
aparece a lírica ... A via segue
funcionando para articular a
economia e só perde o seu papel coa grande crise do XIV, da
que Galiza xa non se recupera.
A construcción de Europa nese
momento non está programada

Só ternos que pensar en Santiago que, sen nacer a consecuéncia do Camiño, si foi unha das
primeiras urbes de Europa. No
século XI xa superou o marco
de núcleo agrícola mercé á rota
europea. Despois Santiago convértene na metrópoli de Galiza,
cunha sé arcebispal , e será a
máis importante cidade galega
na ldade Média, arredor da cal
se articula parte importante da
economia do país.
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polo proxecto político dun estado, e case ten un carácter espontáneo, no que Galiza, e o
Camiño, actua como cruxol.

Logo da crise do XIV hai unha
certa recuperación no XV , pero
o protagonismo baixa a Pontevedra, cun grande tráfico marítimo. Asi como en Europa a saida
da crise deu paso ao Renacimento, abrindo paso ao mundo
moderno, neutros lugares, e tamén na Galiza, as circunstáncias políticas non permiten con solidar esta situación . Coincide
o final do movimento irmandiño
e a intervención dos Reis Católicos, e o Camiño pasa a un plano moi secu ndário como eixo
económico. Ademais a reforma
protestante remata con moitas
peregrinacións de Inglaterra e
Alemaña que non retornan até
épocas contemporáneas. •

25 DE XULLO

Vintecinco
anos

de

celebración
O Día da Pátria volveu
ás ruas despois do
siléncio franquista
X.C.

No 1935 os nacionalistas non
podian saber que pasarian 33
anos sen que a festa da pátria
galega, como adoitaba chamárselle ao 25 de Xullo , voltara celebrarse. A crónica que A Nasa
Terra recolle no seu número de
3 de Agosto de 1935 é elocuente: "A grande cantidade de actos
celebrados sinalou nidiamente
que o Día está definitivamente
consagrado non sementes na
orde oficial senón, que é máis
importante, na vontade popular'',
para dar conta a seguir dunha
chea de actos por todo o país : A
Coruña, Santiago, Vigo, Lugo,
Pontevedra Sada, Ourense, Ferrol, Rianxo e O Barco.
Aquel 25 de Xullo non habia
sospeita de que un ano despois
as estradas e os cárceres galegas ianse encher de loito, sangue e terror. O 25 de Xullo pasou a celebrarse só no exílio e
na comunidade emigrante e tivo
que chegar o ano 1968 para
que se recuperara a celebración
nas ruas galegas.

Pisar Santiago outravolta
"Eu pisarei as ruas outravolta/
do que foi Santiago ensanguentado ... " Ainda tardou uns anos
Pablo Milanés en escreber esta
canción adicada a Santiago de
Chile . Pero no Santiago noso,
tamén ensanguentado coas
morte do alcalde Anxel Casal ou
de Camilo Diaz Baliño e tantos
outros no 1936, o 1968 volveu
recuperar o pulso da celebración patriótica. A convocatória
clandestina da Unión do Povo

Galega (UPG) esparexeuse por
toda Galiza en panfletos , nun
sorprendente desplegue de forza en anos nos que a policía tiña os olios en toda a parte e
Fraga controlaba o aparato de
información de Franco. A UPG
convocaba na sua propaganda
para o Obradoiro, pero a intención era concentrarse na Ermida
de Santa Susana, onde desde
anos atrás se celebraba a Misa
de Rosalia. Na entrada da Alameda pendurouse unha pancarta: "Viva Galicia Ceibe e Socialista". Aquel momento , que non
pudo impedir o continxente policial e do Exército que tomara
Compostela, marca o regreso
dos galegos á rua para celebrar
o Dia da Pátria Galega.

Recuperar a normalidade
En anos sucesivos a celebración
esivo ateigada de incidentes. No
1969, ás portas de Santo Domingo a carga policial produciuse
cando os asistentes corearon
nun pechado berro un anónimo
Viva Galicia Ceibe. Por aqueles
sucesos procesarían a Xaime llla
Couto. En anos sucesivos a convocatória volvía ao mesmo sítio,
e no 74 lanzáronse panfletos no
mesmo adro da igrexa cun mecanismo de reloxeria. O 76 viviu
Galiza unha enorme campaña
propagandísticas, de pintadas
sobretodo, que deixou escrito para sempre na memóri das novas
xeracións nacionalistas a data
como Día da Pátria Galega.
O 76, tamén Xacobeo, a concentración ilegal xuntou a vários mi-

les de persoas que aturaron a
violéncia policial. No 77 entrouse
no casco vello compostelán en
manifestación pero a policia imped iu a entrada no Obradoiro.
Desde 1978 a mobilización principal entrou na Quintana, que
desde ese ano serviu de baróme.tro nacionalista. Durante os
anos 1981, 82 e 83 lgrexa e Governo tentaron evitar a entrada
no casco antigo. Foron anos decargas policiais e saltos e nos
que o berro principal foi Non renunciamos á pátria galega. No
84 regresaron os restos de Castelao e voltouse á Quintana. Desde entón a cita fíxose habitual.
Outros pontos de Compostela
teñen servido de marco de manifestacións e mítins . O Partido
Galeguista de Martínez López
tentou evocar efimeramente o
Mitin das Arengas de Bóveda e
Castelao e o adro de Santo Domingo e as Prazas da Universidade e o Toral foron espácio para receber manifestantes das diferentes opcións nacionalistas.+

No 1984, coa imaxe de
Castelao contemplando
aos manifestantes, a
mobilización nacionalista recuperou o seu
espazo no casco vello
compostelán. Nos tres
anos anteriores (foto
abaixo á esquerda) a
marcha nacionalista
fora violentada polas
cargas policiais.
Aparecera por primeira
vez a denominación
Dia da Pátria Galega no
1968, en pleno franquismo, conseguindo
pendurar unha pancarta na Alameda (foto do
meio). No 19n entrouse até as portas da
Praza do Obradoiro,
amurallada pola policia
(foto da direita). Embaixo destas liñas Manuel
Beiras intervén na efémera recuperación que
o Partido Galeguista
intentou, no 1986, do
Mitin das Arengas que
durante a Repúbrica se
celebraba a noite do 24
na Quintana.
Fotografias: Arquivo ANT
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Santiago concentra as
mobilizacións nacionalistas
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Primeiro Ano Santo i
con manifestacións ·
no casco vello
1

Tres convocatórias, todas elas en Compostela, teñen lugar o vindeiro domingo 25 de
Xullo. O BNG convoca á sua xa tradicional
manifestación con saida ás 12,30 da Alameda, percorrendo un treito do casco novo
e adentrándose na cidade,de pedra camiño
da Praza da Quintana. E o primeiro dos
anos xubilares, morto Franco, en que esta
circunstáncia se produce. Apesar de coincidir circunstáncias semellantes ás que motivaron aquelas proibicións a manifestación
do BNG discurrirá polo itinerário previsto.
Segundo anunciou a organización frentista
só haberá un orador no acto político da
Quintana, que será o seu dirixente Xosé
Manuel Beiras que recebará o refrendo á
sua candidatura, recén decidida, á presidéncia da Xunta nas vindeiras eleicións autonómicas. Seguindo o hábito das últimas
edicións pala tarde o BNG realizará unha
festa na Carballeira de San Lourenzo.
Pola sua banda a coalición UG-EG convocou unha concentración-mítin, nas escaleiras de Santo Domingo, realizando, ademais
dun acto político, unha oferenda floral na
tumba de Castelao.
A FPG apoia a mobilización do BNG e fará
un acto próprio pala tardeA organización independentista APU convoca pola sua banda unha manifestaión a comezar na Alameda.+

DIAS
XOSÉ LOIS

• Caixa Galicia
incrementou os
beneficios
O primeiro semestre de 1993
significou para Caixa Galicia
un beneficio neto de 12.829
millóns, un incremento do
52,22% a respeito dos
resultados obtidos no mesmo
periodo do exercício anterior,
segundo deu a coñecer a
própria entidade financeira
através dun comunicado de
prensa. O marxe de
explotación medrou nun
43,05 por cen. •

•Critican a
extracción de
area en Ares
para a
rexenerac1on
das praias
•

•0 CDS non
desaparece pero
muda o nome

#

Várias organizacións ecoloxistas
veñen de denunciar a extracción
de area no fundo mariño da ria
de Ares, á que se opoñen por
considerar que "producirá un
importante impacto negativo
para a ria e os seus recursos".
Segundo os ecoloxistas, as
extraccións prodúcense sen a
realización prévia dun estudo de
impacto meio ambiental. Os
áridos serven para rexenerar as
praias da Coruña e comarca
afectadas pala maré negra
producida polo acidente do
petroleiro Aegean Sea.+

•Arias Curto
transladado á
Gal iza
Antón Arias Curto, integrante do
Exército Guerrilheiro, foi
transladado o pasado 16 de
Xuño desde o cárcere de
máxima seguridade de Herrera
de la Mancha á prisión de
Bonxe, en Lugo. O
desprazamento é consecuéncia
da consideración do 11 grao
asignado ao interno por parte de
Asuntos Penitenciários e chega
despois de cinco anos de
desamparo médico.+

• Posada interviu
en galego en
Estrasburgo
O eurodeputado galega
recentemente nomeado, José
Posada, fixo a primeira
intervención en língua galega
que rexista esta cámara
supraestatal. A intervención de
Posada estivo centrada nos
actos de vandalismo contra os
camións que transportan pola
Franza hortalizas procedentes
do Estado español.
Posada incorporouse á cámara
o Xoves 15, inscribindose no
grupo Arco Iris, no que xa
estaba o deputado a Coalición
Canária, Isidoro Sánchez, a
quen substituiu en cumprimento
dos pactos da Coalición
Nacionalista, á que pertencia o
partido de Posada daquela, o
PNG. O eurodeputado galega,
hoxe na CNG, permanecerá no
seu posta até a fin da
lexislatura, en Xuño do 94. +

•AXunta non
apoia o Grupo

Lácteo
Os sindicatos que están a pular
pala criazón do Grupo Lácteo
Galega mantiveron a princípios

O congreso do CDS,
celebrado a pasada fin de
semana en Madrid, decidiu a
non desaparición desta forza,
contra o anúncio feito por
alguns dos seus dirixentes,
que se manifestaban no
sentido de disolver o Centro
Democrático e Social. A favor
manifestouse o 24% dos
delegados asistentes.
Mália os resultados eleitorais,
que deixaron ao partido á
marxe do congreso, Rafael
Calvo Ortega continua no seu
cargo de Presidente.

de semana unha reunión co
conselleiro de Agricultura,
Tomás Pérez Vidal, a remate da
cal manifestaron que a Xunta
non ten interese en apoiar a
constitución do devandito grupo.
Os sindicatos apresentaron
unha iniciativa lexislativa
popular ante o Parlamento para
Gal iza ter ese instrumento. de
concentración da elaboración e
distribución. O obxectivo seria
aglutinar o 50% da produción

•Ingresa en
pr1s1on un ex
toxicómano
que roubou
duas
botellas de
whisky hai
oito anos
•

•

#

Os sindicatos aseguraron que
"hai tabeiróns económicos que
condicionan ao Executivo" e
iniciarán unha campaña para
tratar de concienciar ao
gadeiros da seu necesidade.
Tamén incluen a posibilidade de
inciar mobilizacións. +

O Congreso convidou ao
Presidente reeleito a iniciar
contactos para refundar o
partido en Abril. O labor de
Calvo Ortega seria integrar no
proxecto a colectivos de signo
liberal próximos ao CDS.
Outra das decisións tomadas
en Madrid foi o traca de
nome, para incluir a definición
de liberal e con probabilidade
progresista. Está por estudar
a apresentación ás eleicións
galegas de Outubro, e xa foi
decidida a concurréncia aos
comícios europeus do 94. •

As eleicións lexislativas xaponesas do
pasado Domingo 18 significaron deixar
en minoria ao Partido Liberal Democrático, que obtivo 223 escanos, situándose a 23 postas da maioria abso1u ta. Con estes resultados o PLD
perde a hexemonia tras disfrutar dela
ao longo de 38 anos.
As duas razóns apontadas para o PLD
perder a maioria foron os escándalos
de corrupción coñecidos os últimos
tempos e os votos que restaron aos liberais as forzas escindidas a causa
deses escándalos.
Outra forza que colleitou un fracaso foi o
Partido Socialista, que perdeu 70 escanos, baixando de 143 a 64. A sua proposta de abolición de exército non abondou para obter resposta do eleitorado.
Ante a baixada dos liberais, que conti nuan a ser a principal forza política do
parlamento, as forzas escindidas deste
partido apreséntanse como bisagras
precisas para dotar ao Xapón dun governo estábel. +

•Inaugurada en Tui
unha ponte
internacional
insuficiente
Con retraso sobre os planos iniciais, o
pasado Luns 19 foi inaugurada unha
ponte internacional entre a Galiza e
Portugal , á altura das localidades de
Tui e Valenc;a de Minho. A ponte ten
dous viais de dous carris cadanseue e
vai formar parte da autoestrada que
una Galiza co Porto e Lisboa.
Mais a inauguración desta obra pública,
á que asistiron autoridades do máis alto
nível, non significa que as necesidades
de comunicación entrambas bandas do
rio queden satisfeitas, e ao dia seguinte
foi anunciada a construción doutras
duas pontes atravesando o Miño. No fu turo quedarán unidas as localidades de
Tomiño e Arbo con Vilanova da Qerveira e Melgago, respeitivamente. •

• A lei de folga
sairá adiante
O novo ministro de Traballo, José An tonio Griñán, suxeriu que a lei de folga
pactada entre o Governo e os sindicatos estatais a fins da pasada lexislatura non será modificada substancialmente. O anúncio do ministro contradi
as informacións procedentes do Governo, que adiantaban que o Executivo
se inclinaba por satisfacer ás demandas patronais. As centrais sindicais de
momento non entraron a valorar as
afirmacións do ministro.+

Manuel Juanatey, de 25
anos, ingresou o Martes
20 na prisión da Coruña.
O mozo roubara duas
botellas de whisky cando
contaba 18 anos. Daquela
era toxicómano. Hoxe
está rehabilitado, mais
terá que cumprir os tres
meses de cárece que lle
impuxeron porque o
indulto non está previsto
que chegue en menos
dese tempo.
Numerosas persoas
solicitaron que non fose
aplicada a senténcia, pero
as peticións non foron
atendidas. Tanto Juanatey
como as persoas que o
apoian recordaron que xa
non é drogadicto e que
traballa na unidade de
prevención e axuda a
<./)
toxicómanos de Noia.
<
ü

Juanatey tamén dixo que
Fraga está a solicitar
indultos a presos cubanos
-alguns deles
narcotraficantes- e
esquece unha situación
como a sua.+

leiteira do país. Mais o
conselleiro xa manifestou que a
pretensión do seu Governo é só
ter unha parte minoritária no
accionariado.

• Xapón deixa aos
liberais en minoria
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• Galiza Nova
celebrou as suas
X ornadas
A organización da mocidade do BNG
celebrou a pasada semana as suas V
Xornadas da Mocidade Galega, que
desta volta tiveron como cenário Carnota. Asistiron uns 120 mozos e mozas
que participaron en actividades antimilitaristas moderadas por Xavier Canosa
do Movimento de Obxección de Conciéncia e con intervención do insubmiso Duarte Crestar. Actividades deportivas, unha festa cos Papiros de Fisterra
e un debate feminista apoiado nunnha
película cubana, completaron o programa dos catro días de convivéncia. •
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P.AR LAMENTO
A sesión do 21 de Xuño, a penúltima da primeira lexislatura
de Fraga lribarne, ia ser a da volta de Xosé Manuel Beiras
despois de cumprir
a sanción de un
mes, pero unha
militante do PP,
Karina Falagán,
sacoulle todo o
protagonismo ao
agredir á deputada
do PSOE Rosa
Miguélez nas
mesmas
dependéncias
parlamentares.
Este suceso

anulou tamén os pedimentos de BNG e PSOE para
suspender a sesión por considerala ilegal. O Xoves, cando
se debata a
reforma do
regulamento, a
oposición
mostrará con
contundéncia o
rechazo a esta
iniciativa do PP
que tanto
enrabexou os
ánimos
parla me ntários
nos últimos
meses.

ANXO IGLESIAS

Karina Fatagán fotogratouse con todos os altos cargos do PP na Romaría do Monte do Faro.

BNG e PSOE non se farán partícipes da reforma do regulamento

A primeira lexislatura de Fraga remata

cun grave altercado dunha militante do PP
•A. EIRÉ

Fraga lribarne repartia .follas de
xornais entre os seus conselleíros: unha páxina de El Progreso
para Pérez Vidal , unha do ABC
para Vázquez Portomeñe, outra
do Faro de Vigo para Cuiña Crespo ... mentres o portavoz do
PSOE, Rodrfguez Pardo, ante a
auséncia sistemática nestas diatribas de Sánchez Presedo, lle reclamaba ao Governo que retirase
o Proxecto de leí de fomento de
investigación e de desenvolvemento tecnolóxico de Ga/icia por
''vfcio grave de ilegalidade".
Rodriguez Pardo argumento a
presunta ilegalidade do pleno
que ia comezar por estarse "infrinxindo gravemente o disposto
no regulamento ". Segundo o
PSOE, a sesión está convocada pola Xunta de Portavoces na
vez da Deputación Permanente,
organismo que rexe a vida parlamentar rematado o periodo de
sesións. O PP tivo que recorrer
a esta prórroga excepcional despoi s de descobrer o deputado
do BNG, Bautista Alvarez, que
faltaban firmas do deputados populares, denunciando tamén a
falsificación doutras, no docu-

mento no que se pedia a prórroga das sesións ao mes de Xullo.
O portavoz do BNG , Xosé Manuel Beiras, que voltaba á sua
atividade parlamentar despois
de cumprir o mes de sanción,
reiterou os argumentos dos socialistas e denunciou que a legalidade se "vulnerara sistemáticamente en todo o proceso".
Lembrou que el tiña interposto
un recurso ante o Tribunal
Constitucional que poderia anular todas as actuacións parlamentares desde que "fun suspendido antidemocrática e arbitrári amente", anunciando que
promoverá outras iniciativas ante o tribunal de xustícia.
Vitorino Núñez reafirmouse na
legalidade que "xa foi comentada neutras ocasións por este
Presidente" e o portavoz do PP,
Vázquez Portomeñe, respostou
que non ia facer uso da facultada de retirar o proxecto de lei,
porque esta sesión ten "acruxolada legalidade".

Altercado
dunha militante do PP
Semellaba que todo ia transcu-
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rrir con normalidade na agarda
de que o dia 22, cando se discuta a Reforma do Regulamento,
a oposición faga patente o seu
descontento tanto pola própria
reforma como pola maneira de
levala a cabo por parte do Partido Popular. O máis probabel é
que, dun ou doutro xeito, tanto
BNG como PSOE, partidos que
se opuxeron máis teimudamente á reforma, non se queiran facer partícipes do que califican
como "atentado á democrácia".
O pleno transcorria entre críticas á Xunta por dedicarse nestes últimos catro anos só a reformar leis e non a aplicalas, como a que estaban a discutir nese preciso momento.
Pero toda a tranquilidade viuse
alterada polo anúncio de que
Rosa Miguélez , deputada do
PSOE, fora agredida e insultada
pala coñecida militante do PP, a
empresária viguesa por Karina
Falagán. A oposición pediu a
suspensión do pleno a a reunión
dos órganos de governo da Cámara, que, aos poucos minutos,
condenaban os feitos e tomaban a decisión de enviar as actuacións da militante do PP ao
xulgado, pedíndolle á policia

que instruise as dilixéncias.
O suceso, de auténtica gravidade, produciuse no bar do Parlamen~o. Karina Falagán dirixiuse
á deputada Rosa Miguélez perguntándolle se a coñecia e arreándolle duas labazadas entre
insultos. lnterviñeron no altercado dous deputados e un xornalista mentres a militante do PP
facia mútis.
A gravidade deste acto violento,
sen precedentes na história da
Cámara galega, ven dada, en
primeiro lugar porque a agresión
non só atenta contra a inviolabi1idade dos deputados, senón
que tivo como causa unha actuación da deputado Rosa Miguélez en exercício das suas
abrigas parlamentárias, nas
que, en resposta hai dous anos
aos ataques da deputada do
PP, Manuela López Besteiro,
poñia como exemplo de militante popular á coñecida empresária da noite viguesa, que xa daquel a contestara publicamente
aos calificativos da deputada
socialista.
Mentres o PSOE criticaba o feito de que a agresora fose mili-

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

tante destacada do PP, así como a actuación da seguridade
do parlamento comparándoa
coa expulsión de Beiras, e pedia
que fose imediatamente expulsada do partido, Vázquez Portomeñe alegaba que o seu grupo non lle dera a acreditación,
anunciando que lle ian abrir expediente de expulsión.
Pala sua banda Vitorino Núñez
suxeria que se ian endurecer
as condicións de acceso ao
parlamento ( outra das teimas
de Fraga), atitude que foi criticada polo BNG porque fará que
os cidadáns "teñan un réxime
de vixiáncia e control policial
máis próprio dunha institución
carcelária que dun parlamento",
ao tempo que afirman que resuHaria inservíbel para casos
como o acontecido o dia 21 de
Xullo. O BNG manifesta que o
suceso demostra "onde están
verdadeiramente os que practican a violéncia por razóns ideolóxicas e políticas", lembrando
a Vitorino Núñez que o artigo
108 que lle aplicou a Beiras está precisamente previsto para
conductas como a de Karina
Falagán, en lugar de encorsetar os debates.•
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LIBERDADE DE EXPRESIÓN

En Cataluña constitúese un sindicato unitário

A precariedade laboral dos xornalistas prexudica
a liberdade de información
•S.E

A contratación temporal ou,
mesmo, a falta de contrato fan
do xornalista un personaxe vulnerábel á presión e a censura.
Cando entra nos grupos de comunicación, despersonalízase e
perde o control sobre o seu trabal lo que en moitos casos se
publica manipulado. O SPC
(Sindicato de Periodistas de Cataluña), constituído en Xuño,

quer aunar as denúncias eventuais de manipulación informativa, até agora illadas, e centralizalas como unha denúncia xeral
aos responsábeis dos meios. O
SPC é unha asociación unitária
que integra xa a 500 xornalistas.
O direito á información da sociedade e á liberdade de expresión
do xornalista son os dous eixos
que deben estabelecer os princípios éticos da tarefa do xorna-

lista. Este labor está , actualmente, mediatizado por diversos
filtros que van desde o poder
público até as ratinas xornalísticas empresariais que coartan o
desenvolvimento pleno do traballo do profisional. Estas son
conclusións que se extraen do
congreso constituinte do Sindicato de Periodistas de Cataluña
que reivindica a prensa crítica e
aberta á sociedade frente a información derivada da caneen-

tración empresarial dos meios
de comunicación.
"Todo indivíduo ten direito á liberdade de opinión e de expresión: este direLto inclue o de non
ser molestado por causa das
suas opinións, e de investigar e
receber informacións e opinións,
e de difundir sen limitacións de
fronteiras, por calquer meio de
expresión". Este texto que se inclue na Declaración de Direitos

Humanos de 1948 abre o programa do SPC que pretende
consolidar unha asociación de
xornalistas que fomente "unha
opinión pública plural e independente, requisito indispensábel
para o bon desenvolvimento do
sistema democrático".

Agruparse para mellorar
a información
A necesidade de organización
dos profisionais da información é
a mensaxe latente nos princípios
do SPC que busca ser un carpo
independente dos orga nism os
públ icos . No programa do sindicato determínase que pola incidéncia que ten a información na
sociedade, esta asociación debe
ter "un has características próprias e diferenciadas dun sindicato de xorna listas en relación
ao sindicalismo en xeral". Representa e defende aos profisionais
afiliados, entendendo por tales
aes que receben a maior parte
dos seus ingresos da prática do
xornalismo, non só da problemática legal que pode surxir coa difusión de información senón polos obstáculos que se atopan os
traballadores nas próprias empresas xornalísticas : desde as
condicións económ icas até a
censura que os meios exercen
de múltiples formas.

A situación precária na que realizan o seu traballo moitos xornalistas non é simplesmente un
problema laboral interno. A difusión de información afecta a toda a sociedade xa que son os
meios a canle de coñecimento
da realidade da que dispón e
onde se reflecte o labor prévio
do xornalista. O feíto de non dis par de meios e instrumentos necesários para desenvolver con
liberdade o seu traballo vai criar
unha circulación de información
deficiente.
Os intereses extra-profisionais
priman no proceso de selección
de notícias dos meios. A dependéncia económica que sofren os
meios non só da publicidade senón de organi smos públicos ou
a aparición do fenómeno multimedia que fai que só un grupo
empresarial co ntro le vários
mei os de comunicación empo brece o panora ma informativo
recorre ndo ás fontes institucionais como portadoras da verdade absolu t a. Todo es te tratament o da informaci ón co mo
mercadoria reduce o papel do
xornalista a un transmisor de teletipos que perde capacidade de
intervención no seu traballo.
· Os montes galegos está n cheos de vida, belezo e
habitantes coma este. Pequenos personaxes que fon
do monte un lugar m6xico e marabilloso.
Todos os onimais, plantas e árbores que viven nos
montes son necesarios ~ ro manter o equilibrio do
noso medio natural.
Os montes merecen os coidados e respeto de todos,
porque eles forman parte da Gaficia vivo .
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Para o SPC, o direito do público
non só se lim ita a receber información contrastada e veraz senón que o labor do xornalista
debe despertar a conciéncia crítica do receptor. A ratina actual
de construción de notícias crian
unha série de critérios de selección que habitua á xente a rece ber pero non a cuestionar. Nisto
ten moito que ver a utilización
de fontes de prestíxio das que
non se pon en dúbida a sua fiabilidade e o acaparamento do
espazo informativo por parte
duns poucos, pero fortes , gru pos empresariais. +
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EXÉRClTO ESOCIEDADE

O polígono de tiro de Doniños volve ser
obxecto de críticas tras os sucesos do
pasado 6 de Xullo, cando un mariñeiro
que navegaba nun pesqueiro á altura do
cabo Prioriño foi ferido de ametralladora
lixeira. Por mor deste incidente a
asociación de viciños da zona está a

elaborar un escrito que será enviado ao
Ministério de Defensa, ao Capitán
Xeneral, e ao Governador, solicitando o
cese imediato das práticas e o translado
do campo de tiro. "Segundo o que
determine o xuíz iniciaremos
mobilizacións para presionar ao

Ministério", asegura Xosé Loureiro,
presidente da Asociación. Os viciños de
Doniños contan co apoio de todas as
asociacións de viciños do ámbito rural da
comarca, que xa acordaron, o mesmo
dia dos feítos, enviar unha carta de
protesta conxunta.

Viciños e grupos municipais solicitan o translado imediato do campo de tiro de Doniños

Un polvorin á porta da casa
ñeiros da contraria declaran que
non receben información sobre
as devanditas práticas desde
hai uns dous anos, e aseguran,
a respeito dos incidentes do dia
6, que non se recebeu nengun
fax de adverténcia.

• PAULA CASTRO

Esta non é a primeira vez que
disparos procedentes do polígono de tiro ocasionan incidentes nas imediacións. Rosa Mesexo, membro da Asociación ,
lembra como un viciño que estaba traballando na leira rece beu un impacto ao rebotar unha
bala na lagoa. Xo sé Lou reiro
comenta tamén o caso de Francisco Núñez , que estaba pintando a fachada da casa cando
duas balas se incrustaron na
parede a escasos centímetros
da sua cabeza.
No 1988, Félix de los Mozos,
que estaba a facer deporte fóra
da área considerada perigosa ,
foi surprendido por unha ráfaga
de tiros que foron cair a escasos metros dos seus pés. Nesta
ocasión, o BNG solicitara o traslado do campo de tiro e a aplicación do Plano META , que
prevé o translado das instalacións militares tora das povoacións e lugares de residéncia .
Os restantes grupos municipais,
agás o PP, apoiaran a moción ,
apesar do cal o campo de tiro
se mantivo.
Xosé Loureiro afirma que por fin
o Ministério de Defensa aceita o
translado do pol ígono de tiro,
coa condición de o concello lle
asignar un novo lugar de ubicación . Pero o Presidente da Asociación viciñal considera que é
competéncia do Ministéri o e
nunca do Concello a busca dun
novo emprazament o para o
campo . Na zona coméntase a
posibilidade de que sexa trasladado a Estaca de Bares, ainda
que Defensa non afirmo u nada
ao respeito.

Medidas de seguridade
Cando se están a re aliz ar as
pr áticas de tiro acótase unha
zona da praia, que é considerada perigos a. En terra ízase
unha bandeira vermella que indica que non se pode transitar
pala zona sinalada. Os viciños
de Doniños coñecen o significado da enseña; pero unha
persoa que estexa a pasear
polo lugar e que non viva no
contorno terá que se achegar a
uns carteis amarelos que advirten do perigo e proiben o paso. Tendo en canta que a
maioria dos incidentes acontecero n na zona considerada
non perigosa , achegarse ás
placas pode supor un auténtico risco. A maiores hai que salientar que a praia non é de
propriedade da Armada, tal e
como informan fontes do concello, senón de propriedade
estatal e uso público.
En canto á mar, o proceso é
máis complicado. Cando un reximento desexa facer práticas

Por outra banda, na Contraria
de Ares, sinalan que non se recebe información sobre a celebración das práticas de tiro desde hai aproximadamente tres
anos, cando antes eran informados polos xornais ou directamente.
As medidas de seguridade que
se adoptan para advertir aos
pesqueiros difiren dunha contraria á outra. Para a de Ares dous
vi xias colocados nos cabos de
Prioriño e Punta Penéncia controlan o paso, e dan permi so de
disparar cando non pasan barcos . Na Contraria de Mugardos
declaran que a zona perigosa
está perfeitamente delimitada e
que os mariñeiros coñecen cal é
o espazo acotado, xa que ven
~ definido no fax que receben da
--; Comandáncia.
de tiro debe enviar unha solicitude á Capitanía Xeneral. Esta, á
sua vez , so li cita a reserva do
espazo marítimo ao Instituto Hidrográfico da Armada. O Instituto marca unha franxa horária na
data solicitada e informa á Capitanía Zonal que ten a abriga de
pu blicalo . Antes aparecía nos
xornais, pero na actualidade sai
nun Boletín que edita o Instituto
Hidrográfico. Tod as as Comandáncias de Mariña teñen que ter
unha cópia, que teoricamente
debe ser recebida palas Confrari as ou no seu defecto polos
pescadores. O problema é que
nen as Contrarias nen os pescadores teñen a abriga de receber
o devandito boletín.
Segundo o Patrón Ma ior da
Contraria de Mugardos , cando

Os mariñeiros de Mugardos ,
en troques , non se mostran
plenamente dacordo coas declaracións do patrón . Afirman
descoñecer cando se celebran
as práticas e declaran que a
única referéncia que teñen é a
bandeira vermella, que non se
percebe se a visibilidade é escasa .

Francisco Núñez
estaba pintando a
fachada da casa
cando duas balas
se incrustaron na
parede a escasos
centímetros da sua
cabeza.

se van celebrar as práticas de tiro receben un fax da Comandáncia de Mariña de Ferrol, do

O Ministério de Defensa amasa
un mutismo total en torno ao
campo de tiro, e en particular a
respeito dos incidentes destes
dias. Elúdese toda responsabilidade, argüindo que a zona de
perigo estaba perfeitamente demarcada e que os pesqueiros
foron pontualmente informados.
que fan unha fotocópia que é
pendurada no taboleiro de
anúncios. En cámbio os mari-
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A Armada comprobará

esta semana o alcance das balas
Unha patrulleira da Armada
advertia a princípios de semana que durante quince dias
non se poderá transitar a menos de catre millas da costa.
Neste período faranse práticas de tiro desde o mencer ·
até as dez da mañá. Preténdese comprobar o alcance
das balas a mar aberto, acotándose con este motivo toda ·
a zona da praia entre Prioriño
e a illa Gabeira, aproximadamente duas millas.

investigación técnica que está
a realizar o xuíz ferrolano Pía
Iglesias. Polo momento pódese asegurar que as balas acadan os 2.500 metros, distáncia
á que se achaba o pesqueiro.
Mentres que a Armada declina
responsabilidades indicando a
posibilidade de que o pesqueirb transitase pola zona acotada, os mariñeiros da comarca
non dubidan ao afirmar que a
embarcación estaba fóra da
zona de seguridade.

A medida garda relación coa

En calquer caso, apesar do

interese que poda ter para a
investigación saber até onde
poden chegar os disparos
efectuados desde a costa ,
esas probas deberían terse
feíto con anterioridade, para
evitar incidentes como o actual.
Ademais, se tal e como solicitan os viciños de Doniños, a
Comisión de Governo e o
BNG, acaba por pecharse o
polígono de tiro, a realización
das probas a estas alturas carece de sentido.•

Iniciativas políticas
A Comisión de Governo, composta por PSOE-EU, solicitou o
translado do campo de tiro, para
evitar que se repitan incidentes
como os xa acontecidos. Pala
sua banda o mesmo día do incidente o BNG de Ferrol enviou
ao Ministério de Defensa un telegrama no que se solicitaba a
imediata suspensión dos exercícios de tiro nas instalacións de
Doniños. O seu voceiro no concello, Xaime Bello, apresentou
unha moción na que demanda o
imediato peche do polígono e. a
sua conversión nunha aula da
natureza, o que permitiría realizar programas de educación
ambiental dirixiqos a universitários e escolares. O BNG solicita
tamén que a Armada ceda as
instalacións gratuitamente, igual
que fixera no seu momento ,
cando se lle concedeu a ENAGAS unha parcela para a instalación dunha planta de gas. •

CRISE NA PESCA
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O palangre captura o bonito peza a peza e é máis respeitoso co meio, pero non
pode competir coas capturas masivas das redes francesas .

Cuarenta barcos amarrados en Burela
polo conflito cos franceses

Os ·boniteiros sen apoio
estatal en Europa
•A.P.

ESTREA MUNDIAL EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Día 24 de xullo de 1993, á121,30 h.
Lugar: Auditori~ de Gallcia
(entrada con invitación)

ESTREA EN A CORUÑA
Día 25 de xullo de 1993, ás 20,30 h.
Lugar: Palacio de Congresos.
Entradas: 1.500 pts. Pódense adquirir:
-filas oficinas de Caixa Gallcia, en calquen1
punto de Gallcia
-filo Palacio~ Congresos de A C.Uña
(de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 h.)

Maria Orán (Soprano)
Mabel Perelstein (mezzo-soprano)
Antonio Ordóñez (tenor)
Peter Knapp (barítono)
Alfonso Echeverria (bajo)

Orquestra:

Sinfónica de hlicia

Coro: London Voices

Os pescadores galegas
acudirán a Burdeos sen o
apoio da Administración
central para pedir a
proibición total do uso das
volantas por parte dos
pesqueiros franceses . De
non chegaren a un acordo,
os pescadores galegas
afirman que adoptarán
medidas drásticas de
presión. En Burela,
· coarenta boniteiros ficarán
amarrados até que a CE
impida aos franceses a
utilización destas artes de
pesca.
Henrique López Veiga , conselleiro de Pesca, afirmou que se
os pescadores galegas adoptasen os métodos de captura do
bonito dos franceses esgotaríanse os caladoiros. Mentres os
pesqueiros galegas empregan o
palangre, que só permite coller
as pezas unha a unha, os franceses utilizan as volantas , redes
de deriva que, en moitos casos,
acadan máis de cinco quilómetros. Ademais de super un grave
problema ecolóxico, os galegas
vense prexudicados pola grande
descompensación entre as suas
capturas e as dos franceses ,
moito maiores en cantidade. A
utilización do método francés
impede a selección do peixe
que se apresenta, en moitos casos, desgarrado. En troques o
palangre permite a pesca dun
bonito de calidade.
A CEE implantou o uso de artes

trad ici onais d e pesca para a
captura de bonito, concedéndolle aos pesqueiros franceses unha moratória , que remata a fi nais deste ano, para modificar o
seu método. Pero os constantes
enfrentamentos entre pesqueiros do Cantábrico e da Franza,
agudizados nos últimos días,
preci pitaron unha reunión entre
armadores de ambas partes en
Burde os. Os galegas acusan
aos franceses, ademais, de non
sinalaren as redes , co risco de
os bon itei ro s galeg as ficare n
atrapados.

Graves perdas
económicas
A reunión que mantive ron as
contrarias do Cantábrico afectadas co secretário xeral de Pesca
Marítima, Xosé Loira, decepcionou aos pescadores galegos. Lino Quelle, representante da contraria de pescadores de .Bur~la ,
afirma que contan co apoio da
Consellaria de Pesca, pero que
"na Administración Central non
hai ninguén que poda acompañarnos na reunión de Burdeos
como representante naso. Acudiremos cos representantes das
confrarias do Cantábrico."
Lino Quelle valora as perdas
dos cuarenta barcos amarrados
estes últimos días en Burela en
case dez millóns de pesetas por
boniteiro. "No caso de non fae narmos no resto da temporada
as perdas pódense triplicar". A
postura da confraria é clara: as
volantas débense proibir para
todos. Se na reunión de Burdeos os franceses non aceitan as
suas proposicións, están dispostos "a chegar a todo"•

A NOSA TERRA
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O consenso no mapa de titulacións modifica o sistema
na procura do equilíbrio territorial

Canto vale
A Coruña, berce das lrmanclacles unha peseta?
cla Fala, fica sen Filoloxia galega

MANuEL CAO

•H.V.
As contínuas devaluacións da moeda española están pondo
ponto e final aos delírios de grandeza e as insensatas políticas
económicas praticadas en España polos sucesivos governos do
PSOE. Interrogaba aos meus alunes nos tempos do boom
económico dos 80 sobre se preferian un Golf sen soberania ou
un Seiscentos con soberanía. As suas preferéncias non han de
ser explicitadas. Quizais para alguns tal pergunta semellaba
unha boutade, unha exaxeración sen fundamentos.
Desgraciadamente, agora, todos podemos comprobar que a
festa acabou, o Golf vaise facendo vello e a soberanía xa voou.

A reunión do Consello Universitário, o Luns 19, modificou
seriamente o mapa de titulacións para adaptalo aos intereses dos poderes universitários
consolidados , e contentar ás
forzas locais, que reclamaban
critérios de equilíbrio entre os
cámpus . Mais a estabilidade
acadada prodúcese en base a
descompensar a situación anterior, e altera a ubicación das
distintas titulacións, deixando
desamparados a moitos estudantes que fixeran a sua escolla en función das disponibilidades do sistema antigo. Non faltaron razóns políticas máis
profundas.
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Mais a modificación non colleu
totalmente por surpresa aos interesados, os estudantes, e tan
lago como foi formulada tal posibilidade comezaron unhas accións reivindicativas que chegaron até un peche en Ourense e
mobilizacións na Coruña.
As autoridades educativas fartáronse de proclamar as novas titu lacións criadas, que espallaron polo país un feixe de posibilidades de cursar licenciaturas e
carreiras técnicas, mais esqueceron recordar que alguns cámpus tiveron que renunciar a titulacións xa existentes.
A Universidade da Coruña suprimiu os primeiros ciclos das
carreiras de Pedagoxia e Psicoloxia e os tres ciclos xa implantados de Filoloxia galega e portuguesa, mentres Compostela
mantén as tres filoloxias ibéricas (Galego, Portugués e Español) e na de Vigo, no cámpus de
Pontevedra, a galega é criada
ex novo. En Ourense, xunto coa
Coruña a cidade máis afectada,
a supresión dos primeiros ciclos
de Químicas e Biolóxicas non
pudo ser evitada.
Frente á supresión dalgunhas
das licenciaturas, outras , como
Filoloxia española e inglesa, repartíronse a esgalla. Neste sentido estas duas carreiras poden
ser estudadas en catro cidades
distintas.

<
Nengun reitor explicou a desaparición da Filoloxia galega na Universidade da Coruña.

Ourense e Coruña
as máis afectadas
A Plataforma "pro-Cámpus digno" de Ourense elevou a resposta máis contundente e comezou un peche nas dependéncias da delegación de Educación que logo se trasladou ao
Cámpus da cidade. Un membro
da Plataforma, Etelvino Blanco,
recordou que Ourense non partía dunha situación de igualdade de condicións e que o equilíbrio ao que o Consello Universitário se refería debía ter outra
perspectiva. A alusión viña a
conto porque considerar a Ourense no mesmo nível que o
resto dos cámpus galegas supón a consolidación da discrimi-

'Frente á supresión
de Filoloxia
galega, outras
como Filoloxia
española e
inglesa,
repartíronse a
esgalla'

nación e das deficiéncias que
padece. "A Xunta non pode facer esta barbaridade con Ourense, favorecendo descaradamente a outros cámpus como o
de Vigo, que teria agora toda a
titulación de Químicas e Biolóxicas", indicaba Etelvino Blanco.
Na Coruña a intencionalidade
política aparece no fundo da su;
presión de Filoloxia galega. "E
incríbel que unha universidade
galega suprima o ensino da língua do país --Oicia Felipe Fernández Díez, representante do
alunado-, detrás está Constantino García e a sua teima por
acabar coa liberdade de tendéncias". Filoloxia galega da Coruña respeitaba a opción de cada
profesor e non aceitaba a imposición da normativa oficial. Nesta cidade un pequeno grupo de
persoas concentráronse á meiodia do Martes 20 no cámpus de
Elviña, e para o Venres 23, ás
dez da mañá, hai prevista outra
concentración no cámpus da
Zapateira, coincidindo coa celebración da Xunta de Governo,
na que se tra,tará a cuestión das
titulacións. "E un momento difícil , a xente está na casa, funcionamos por contacto telefónico
-dicia un representante dos
alunas-, de momento queremos manter candente a polémica en Xullo para comezar unha
nova ofensiva en Setembro". +

Unha peseta progresivamente devaluada ven significar que os
nasos produtos valen menos para os de fora ao tempo que os
de tora valen cada vez máis para nós. Pero, por que a peseta
valia tanto na década dos oitenta e cada vez menos agora?
Non é pala crise económica pois neutros países tamén hai crise
e a sua moeda revalúase. Tampouco é a causa dos prezos do
petróleo, pois estes seguen a ser baixos igual que antes. Non é
por nengun motivo xeral que afecte a todos pois , insisto, unhas
moedas gañan e outras perden. Trátase, mal que nos pese,
dunha causa específica que nos afecta a nós, á economia
española e á galega e da que, naturalmente, somos
responsábeis. Convén, lago, deixar de botar balóns tora,
botarlle a culpa ao árbitro, ao tempo, etc., no suposto de se
pretender atapar saída ao enguedello. Pode acorrer que non se
queira intentar solucionar o problema senón obter vitórias
pírricas para o país, pero moi beneficiosas para certos grupos
e, neste caso, si é interesante correr un tupidísimo velo sobre a
natureza dos problemas e as posibilidades de solución. Neste
caso o rebúmbio é unha opción moi axeitada.
A peseta valia moito nos anos oitenta debido á política de tipos
de interese moi elevados sostida no curto prazo pola abertura
case total da economía española cara o exterior. Así a afluéncia
de capitais estranxeiros permitiu compensar un cada vez maior
déficit da Balanza Comercial e criar a ilusión óptica de que este
fluxo de capitais se manteria indefinidamente. Dicíase que
estes capitais significaban a aposta polo tecido produtivo
español. Este aforro exterior teria que ter froitificado en forma
de empresas novas e competitivas que contribuisen a modificar
a tendéncia aos déficits da Balanza Comercial, todo iso,
naturalmente, sen mover o tipo de cámbio. Nótese que unha_
moeda forte podia ter as suas vantaxes: facilidade de investir
no exterior e captar mercados, posibilidade de modernizar o
tecido produtivo próprio incorporando tecnoloxias estranxeiras
máis avanzadas, etc., pero foron moitos os que unicamente se
dedicaron a importar Golfs. Contado, os resultados non foron
totalmente negativos, mais corresponde agora ao noso tecido
produtivo, á nosa sociedade amoldarse aos novas tempos e
tendéncias, axustando o noso nível de vida ao poder
- económico real que ternos como país so pen9.de que os
implacábeis mercados financeiros internacíonais abriguen pola
vía rápida e indiscriminada aos que non queren darse por
inteirados. +
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INTERVENCIÓN OCIDENTAL EN SOMÁLIA

O

incontestado ponto
de vista dos meios de
comunciación
maioritários é que a
intervención dos EEUU
en Somália é
estrictamente
humanitária, libre de
calquer interese
estratéxico secreto. Pero
isto contradise cos
indícios evidentes de que
os países ocidentais , e
particularmente os
EEUU , subministráronlle
axuda política e militar
aos "matóns" somalies (e
doutras zonas da África
subsahariana) e
observaron como lle
facian causas terríbeis á
sua própria xente sen
manifestar moito
entusiasmo humanitário.
Existen polo menos catre
motivos fundamentais
que xustifican a
intervención dos EEUU
en Somália, nengun dos
cales ten nada a ver con
asuntos "humanitários".
Refuxiados somalies arriban ao lemen despois de once dias de trave sia através do golfo de Adén.

Nengun dos motivos sobranceiros da invasión é humanitário

r.
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As catro virtudes de Somália
•JAMES PETRAS E STEVE VIEUX

Unha das razóns para a intervención dos EEUU en Somália
foi o rechazo do eleitorado ao
intento de George Bush de preservar as pretensións presupostárias do Pentágono, incluindo o
seu intervencionismo agresivo.
A política de Bush sobre Somália non surxiu por casualidade
despois dunha campaña eleitoral nos EEUU dominada pola
preocupación maioritária polo
estancamento da economía nacional e o minguante apoio, entre os votantes, ao desvio de
fundos para operacións militares tora das suas fronteiras. No
seu discurso de despedida en
Decembro na Universidade
Cristiá de Texas, Bush aludiu
claramente a estes sentimentos
intervencionistas: "Escoitamos
algunhas voces que soan a retirada. Levamos esta carga demasiado tempo , din. A desaparición do desafio soviético significa que América pódese retirar
das suas responsabilidades internacionais. Outros aseguran
que as necesidades nacionais
imposibilitan unha política exterior enérxica".
Ante a opinión cada vez máis
extendida a favor do abandono
da "carga" das políticas imperiais , Bush referiuse á falsa dicotomia entre unha política intervencionista en defensa de altos principios morais ("se non
respondemos a catástrofes humanas masivas como a de Somália, a alma da nasa nación
marchitarase") e unha política
isolacionista que submeteria ao

povo americano a novas e ameazadoras forzas. Podemos considerar a intervención en Somália, axudada e promovida polos
meios de comunicación , como
unha forma de apontalar o apoio
público ao papel de xendarme
mundial polo que Bush sempre
avogou, ao mesmo tempo que
instrumento para impor as prioridades e o marco político para a
Administración Clinton.

O elemento xeopolítico
A aceitación nos meios de comunicación dunha intervención
dos EE U U no Corno da África
desinteresada e libre de cálculos estratéxicos contrasta fortemente cunha declaración apresentada durante as sesións do
Senado dos EEUU sobre o presuposto de Defensa de 1991
polo xeneral H. Norman Schwarzkopf, daquela xefe do Mando Central dos EEUU (USCENCOM), que cobria o Suloeste
asiático, a península arábiga e o
Corno da Africa: "Como as econom ias do mundo libre dependen cada vez máis do fluxo ininterrompido de petróleo do Suloeste asiático, EEUU ten un interese vital en manter un acceso
sen restricións aos Governos,
xentes e recursos desta rexión ...
Esta inestábel rexión contén un
77% das reservas de petróleo
do mundo libre. Mentres alguns
cálculos indican que as nosas
próprias reservas que se poden
explotar economicamente poderian se esgotar nun prazo de 20
a 40 anos, á rexión do golfo
Pérsico ainda lle quedan máis
de 100 anos de reservas , que-

dando ainda por explorar moitas
zonas prometedoras".
Ademais de destacar a importáncia da rexión para manter o
acceso ao petróleo, esta declaración sinala as consecuéncias
dun conflito na zona: "A via marítima do mar Vermello e as
suas duas entradas estratéxicas
están no centro dos intereses
dos EEUU , ali onde África e
Ásia converxen .. . Calquer conflito nesta inestábel sub-rexión
poderia sobrepasar as fronteiras
nacionais e pechar completamente o Babel Mandeb [o paso
no extremo sul do mar Vermello
que leva ao golfo de Adén] aos
barcos do mundo libre".
Schwarzkopf tamén citou a cada
vez maior importáncia estratéxica do control da rexión no futuro: "A ruta do mar Vermello e
Babel Mandeb cobrarán incluso
maior importáncia a medida que
aumente a capacidade de governo e exportación das instalacións de lanbu [Arábia Saudita]
para o transbordo de petróleo.

'Esta inestábel
rexión contén un
77°/o das reservas
de petróleo do
mundo libre'

Para meados dos 90, traballan do ao máximo, o 90% das exportacións de petróleo saudita e
o 40% do iraq ui ano pod erian
viaxar desde lanbu a calq uer
destino do mundo. A maior parte deste petróleo terá que pasar
polo Bab el Mandeb porque os
superpetroleiros son demasiado
grandes para o Canal de Suez".
Segundo Schwarzkopf, a estratéxia en tempos de paz (sic) dos
EEUU na rexión baséase na nosa "presenza, operacións coordenadas e axuda en cuestións
de seguridade". "A nasa presenza ", como a definiu Schwarz kopf , "é o símbolo visíbel do
continuado interese de América
e a sua preocupación pola rexión. Trátase de algo máis que
de simples forzas militares. Programas de asisténcia humanitária, conferéncias, programas de
formación e intercámb ios ...
constituen a nasa presenza e
son os elementos clave para
manter estreitas relacións cos
nosos amigos en toda a rexión".
O seu propósito é demostrar "a
resolución dos EEUU de protexer intereses rexionais vitais".
Schwarzkopf incuiu unha valoración, país a país, dos intereses
dos EEUU na seguridade da rexión que permite entrever uns
motivos distintos e máis concretos da intervención en Somália:
"O acceso ás instalacións de
Somália continua formando parte da estratéxia rexional do USCENCOM".
Os informes chegados de Somália desde o comezo da interven-
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ción indican que as operacións
estadounidenses de mellara da
infraestrutura para distribuir as
provisións á povoación famenta
poderíanse destinar a outras funcións no futu ro. O Washington
Post informou que a operación tiña comezado cunha "obra de enxeñaria xigantesca, que ocupaba
as 24 horas do dia, para a criación na capital, Mogadiscío, de
instalacións portuárias e de aterraxe axeitadas". Estábanse levando a cabo planos para a preparación do porto e do aeroporto
de Ki smayu (John Lancaster,
"US Plans Som ali Base", 4 de
Decembro de 1992, p. A 1). Están enviando catre unidades Seabee da Armada, especializadas
en traballos de construción, "para
várias edíficacións en Som áli a"
(Boston Globe, "Pentagon Steps
Up Somalía Deployment", 6 de
Decembro, p. A 1).

Neutralizar
o fundamentalismo
No seu desexo de estabelecer
~n poder sen rival no Corno de
Africa, unha das metas de Washington é a neutralización de Sudán. Desde 1989 Sudán estivo
governado pala fundamentalista
Frente Islámica Nacional, e atópase en meio dunha guerra civil
co Exército Sudanés de Liberación Popular, que ten a sua base
no sur cristián e animista. Sudán
apoiou ao Iraq na Guerra do
Golfo . O Governo sudanés tamén mantén unha estreíta relación co Irán. Irán concedeulle a
Sudán uns 35 millóns de dólares
en créditos armamentísticos, e
parece ser que entre 1.000 e

L.
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2.000 gardas revolucionários iranianos proporcionan entrenamento militar e seguridade. Os
meios de comunicación estadounidenses publicaron en numerosas ocasións as afirmacións de Tunícia, Arábia Saudí e
Exipto de que aos grupos terroristas estáselles fornecendo de
pasaportes, apoio loxístico e entrenamento no país (Youssef
lbrahim, New York Times, 13 de
Decembro de 1991, p. A7; Jennifer Parmalee, Washington Post,
12 de Marzo de 1992, p. A21 ).
Washington contempla ao Sudán
como o prototipo do poder renegado con aspiracións hexemónicas na rexión , e sobre o que
EEUU centrou a sua política
mundial desde o final da guerra
fria. As supostas aspiracións de
Sudán son tanto máis preocupantes para os EEUU canto os
outros Estados do Corno de África se atopan moi debilitados despois da caída do réxime de Mengistu en Etiopía. A única forza en
Somália con cartas pretensións
soberanas é Somaliland, un Estado fundamentalista islámico
criado no Norte de Somália a finais de 1991. Estanse criando
noves Estados na rexión baseados en novas lealdades, fronteiras e estruturas militares. O
perigo, daquela, tal e como
o ve Washington, é que estas reximes acabarán levando a pegada, neste período
crucial de formación política,
do Sudán islámico militante.

'O perigo tal e
como o ve
Washington, é que
estes re xi mes
acabarán levando
a pegada do
Sudán islámico
militante'

provocación, en vista dos cada
vez máis frecuentes distúrbios
fundamentalistas no Norte de
África. Os reximes pro-ocidentais
de Alxéria e Tunícia afirman que
Sudán mantén unha estreita relación cos movimentos fundamentalistas dos seus países. Alxéria
caiu con todo o seu peso sobre o
seu próprio movimento fundamentalista a raíz da vitória eleitoral , en Xaneiro de 1992, da Frente Islámica de Salvación, subvencionada por Irán através de Sudán, segundo afirma o Governo.
Tunícia ilegalizou ao seu partido
fundamentalista e afirma que Su-
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dán era o seu benefactor. Os ataques terroristas dos fundamentalistas exípcios fixeron diminuir radicalmente a indústria turística,
principal fonte de divisas, reducindo o turismo nun 40%, segundo o Governo exípcio: un duro
golpe para o principal cliente árabe de Washington no Médio
Oriente. Exipto acusa ao Governo sudanés de apoiar o fundamentalismo do seu país. Arábia
Saudí ten un movimento fundamentalista universitário cada vez
maior, con miles de seguidores.
Tamén foi un obxectivo especial
da ira fundamentalista estranxeira, a partir da Guerra do Golfo,
na que o Iraq contou co apoio da
maioria dos fundamentalistas.
Cando EEUU entrou en Somália, o New York Times publicou
un extenso artigo sobre as actividades subversivas de Irán e
Sudán: "Tunícia, Exipto, Alxéria
e Arábia Saudí dixeron que o
Governo fundamentalista de Sudán, que tomou o poder en
1989, converteuse nun ponto de
apoio do proceso, provendo de
apoio loxístico significativo aos
seus militares através das porosas fronteiras do Médio Oriente"
(Youssef lbrahim, 21 de Decembro, p. A1 ). +
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Un futuro
produtor
de petróleo

O feíto de que a unión de sociedades de Conoco en Somália fora
transferida á embaixada de feíto
de Estados Unidos uns dias antes
da chegada dos marines estadounidenses ilustra a estreita relación
existente entre a indústria petrolífera e o despregamento intervencionista de EEUU . O enviado especial do presidente Bush tiña a
sua base na oficina central de Conoco, mentres que o presidente
da rama somali de Conoce era o
"contacto" de Bush nos meses anteriores e durante a intervención.
Como indicaba o Philadelphia /nquirer: "A estreita relación entre
Conoce e as forzas de intervención dos Estados Unidos deixou a
moitos somalies e a expertos en
desenrolo estranxeiro preocupados pola pouco clara separación
entre o Governo dos EEUU e a
grande empresa petrolífera, levando a moitos a comparar a operación en Somália cunha versión

en miniatura da operación Tormenta do Deserto, o despregamento militar de EEUU para expulsar ao Iraq de Kuwait e máis claramente salvagardar [sic] as maiores
reservas de petróleo d0 mundo".
O conflito entre as diferentes faccións somalies acabou con moitas
vidas e coa maior parte da actividad e económica, pero Conoco
continua coa sua especulación petrolífera, tendo negociado un "acorde de continuidade" co Governo
provisório do señor da guerra Ali
Mahdi Mohamed, un dos matóns
que Washington atopou máis disposto a colaborar. Sen embargo, a
maior parte da especulación petrolífera foi paralisada pola guerra: as
empresas esperan unha paz imposta polos EEUU que lles permita

' Un estudo do
Banco Mundial en
1991 situaba a
Somália e Sudán á
cabeza dunha lista
de futuros
produtores de
petróleo comercial
en África'

Un crego na esquerda
arxentina
Un crego integrante da corriente da teoloxia da Liberación, que
forma unha comunidade eclesial de base no bairro bonaerense
de Wilde, ven de integrarse ao Frente Grande, unha alianza de
esquerda, segundo informa o diário da capital arxentina CIARIN.
Elíseo Osvaldo Morales -así se chama o crego- explica nunha
entrevista o por que da sua incorporación á política e á Frente:
"Entendemos que desde os partidos tradicionais non pode
aterecerse unha alternativa de cámbio real. Hai tempo talamos
de recriar un espazo sen os vícios dos vellos partidos e
coincidiu este oferecimento coa posibilidade de facer real esa
utopía nun ámbito político amplo e non sectário".
"Temos medo, por suposto, pero confiamos en ir gañando o apoio
do povo. Oferecemos conductas claras pero alguén pode pensar
que os estamos a abandoar (... )O desafio máis importante é
gañar a confianza da xente céptica coa política. Obviamente, esa
mesma xente será o meu apoio e o meu control, porque se me
chegan a elixir serei o deputado dos bairros pobres, de aqui non
me movo, o templo non é o recinto da Cámara dos Deputados, o
templo é o povo", dixo o crego Morales.

Continua a chantaxe da UNITA
Despois de informar sobre a liberación pola UNITA de Angola
dun grupo de persoas, maioritariamente estranxeiras, o
semanário EXPRESso revela no número do 1O de Xullo que a
guerrilla de Jonas Savimbi continua a chantaxear ás
autoridades portuguesas, dado que a maioria dos reféns en
mans da UNITA son portugueses.

Máis alá do Corno de África,
o Govemo sudanés está demostrando ser unha grave

Unha terceira causa da intervención dos EEUU é a perspectiva de
amplos beneficios petrolíferos en
zonas das que catro importantes
empresas petrolfferas estadounidenses teñen a concesión exclusiva (Philade/phia tnquirer, 19 de
Xaneiro de 1993, p. A4). Conoco,
Amoco, Chevron e Philips Petroleum controlan os direitos de explotación petrolífera nun área que
abarca duas terceiras partes de
Somália. Un estudo do Banco
Mundial en 1991 situaba a Somália e Sudán á cabeza dunha lista
de futuros prqdutores de petróleo
comercial en Africa.
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"Um representante da UNITA acusa a Portugal de «ingerencia
nos assuntos internos de Angola», referindo-se aos cerca de 20
angolanes evacuados do Huambo pelo Comité Internacional da
Cruz Vermelha (CICR) juntamente com portugueses e outros
estrangeiros. Os angolanes ficaram retidos en S. Tomé, e a
UNITA pede agora o eu regresso ao Huambo, insinuando que,
se tal nao acontecer, poderá estar comprometida a saída dos
portugueses retidos", relata o semanário.
O Expresso informa que os Estados Unidos poderian por fin
comprometerse na defensa da legalidade xurdida tras as
eleicións, e que deron o trunfo á MPLA de José Eduardo dos
Santos. Segundo o semanário , nun documento "reconhecem ao
Governo da República de Angola o direito legítimo autodefesa
e veem com simpatía os seus esforc;os para adquirir os meios
necessários para esta defesa», e suxiren estabelecer un
embargo de venda de armas contra a UNITA e a limitación de
movimentos dos seus membros no estranxeiro.

a

reanudar os traballos.
Nun discurso, en Abril de 1986,
dedicado á inauguración dunha
refinaría de petróleo estadounidense no lemen, o vicepresidente
Bush enfatizaba a extrema importáncia dun apoio ao despregamento corporativo dos EEUU para
explotar e protexer as posíbeis reservas de petróleo da rexión (Philadelphia lnquirer). Está claro que
hai unha relación contínua entre
as compañías de petróleo con base en Somália e Washington, un
considerábel interese económico
nese país por parte dos EEUU e
unha política xeral que insiste na
necesidade dun apoio estatal ás
empresas petrolíferas estadounidenses da rexión.
A invasión de Somália, lonxe de
constituir un despregamento humanitário desinteresado, reflecte
intereses e estratéxias imperiais
que veñen de moi atrás. Sen embargo, o obxectivo humanitário
atopa a sua plena xustificación como razón fundamental para a intervención das grandes poténcias. A
intervención humanitária é incluso
máis ilimitada que a política de
contención da guerra fria. Toda
guerra civil acarrexa miséria social
e fame, e con isto un motivo para a
intervención. Mentres as políticas
económicas "libarais" funden as
nacións en abismos de pobreza
masiva, enfermidade e conflito social, hai infinitas posibilidades de o
Pentágono exercitar as suas estratéxias intervencionistas sob o pretexto da axuda humanitária. •
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A crise da consciéncia europea
Serge July publica no semanário NEWSWEEK do 12 de Xullo un
artigo titulado Fortaleza Europa, 1993 no que analisa a situación
económica e o futuro do continente desde o prisma francés, no
que dí "de todos os grandes Estados européus, a Franza é o
máis vulnerábel ", ademais de ser o editor do periódico da
esquerda francesa
Libération.

HAN EL

A situación mundial de crise
agudízase na Europa por
carecer esta de matérias
primas, agás no caso da
agricultura, e estar
fundamentado o seu
prograso na técnica e na
experiéncia comercial.
"Eses [fundamentos] non
son axeitados dabondo nun
mundo con países con
moedas devaluadas que
practican dumping
monetário, con estados que
desenvolven dumping social
e países do vello bloco do
Leste leven adiante un
dumping con planos
económicos demodé".

Ante esa situación, di July, non debe estrañar que os líderes
franceses aposten polo protecionismo. Os máis moderados
quererian unha Franza replegada aos muros da Fortaleza, pero
os intereses "nacionais" son formulados con máis énfase. July
ven talar, alegoricamente, dun periodo constituinte, nacido da
nova situación e que vai agramar na Franza. "Os historiadores
identificaron o século da Revolución francesa, como un period9
de crise da consciéncia europea. Outra etapa de crise chega. E
o testigo da fin da Europa".•

DIA DA PATRIA

Xosé Manuel Beiras
'Fraga non esperaba o desgaste que lle está a causar a oposición, por isa fu n e)
• ALFONSO EIRÉ

Despois de un mes de
suspensión, Xosé
Manuel Beiras voltou a
exercer como portavoz
parlamentar do BNG. A
recuperación dos seus
direitos prodúcese a
poucos dias da
celebración do Dia da
Pátria, data na que vai
ser proclamado
candidato a Presidente
da Xunta. Nesta
entrevista analisa ·os
motivos da sua sanción e
a celebración do 25 de
Xullo.
Cales foron as causas políticas
que propiciaron a sua suspensión durante un mes como parlamentário?
Existiron duas causas converxentes. Unha que fai referéncia ao
poder de Fraga na Xunta e á sua
traslación ao Parlamento. Tal como o BNG diagnosticou en exclusiva ao comezo da lexislatura, as
conviccións democráticas de Fraga lribarne eran cuestionábeis.
Fraga suporta as institucións democráticas, pero no_n é un demócrata, por iso cando alguén pratica a democrácia en toda a sua
extensión, resúltalle unha contínua moléstia. Non se pode caer
na análise en términos estrictamente parlamentares.
Non é que Fraga e o PP usen a
maioria absoluta, senón que consideran que o que non é o seu
grupo parlamentar non existe, ou
existe só na medida en que a eles
graciosamente lles peta. lsto tiña
que desembocar nunha situación
paroxística, sobre todo cando se
debían enfrontar c1::ti::i.hal.Qrza política que non estaba disposta a facer deixación dos seus dereitos
democráticos e, concretamente,
dos parlamentares. Pero o meu
caso non é o único expoñente
desta maneira de actuar, a pluralidade non se reflexa nos órgaos
da cámara nen naquelas institucións que dependen do parlamento, caso da própria Mesa do Parlamento ou do Consello da RTVG.
E a segunda causa da que talaba ...
Fraga non contaba co desgaste
que lle está a causar a oposición.
Non lle abonda con gañar as votacións, se perden os debates por
non ter argumentos. E isa mália
ter os méios de comunicación
amordazados ou subornados con
axudas e publicidade. lsto levou
ao PP a endurecer a situación.
De aí veu a reforma da Lei Eleitoral para que xogase máis ainda
ao seu favor, e a reforma do próprio regulamento da Cámara. Como dentro dese proceso a confrontación se estabeleceu entre o
PP o BNG, os lostregazos que se
xeraron tiñan un pararraios individualizado: O Beiras, en tanto que
portavoz do BNG. Chegouse a

esta situación porque nen BNG
nen eu nos deixamos asoballar.
Hai un compoñente final. Chegou
un momento en que o próprio
temperamento de Fraga lle facia
insoportábel que no seu Parlamento houbese debates.

A gravidade do problema
Tentouse apresentar a sua sanción como algo anecdótico, como un enfrontamento persoal
que mesmo tapaba os problemas reais do país.
Cando non se está disposto a seguir unha conducta democrática,
como é o caso de Fraga, entón
todo se convirte en cuestións ad
hominen. O que é inaudito é que
se tente dar unha explicación de
motivos personais cando son claras e evidentes as conculcacións
da própria legalidade vixente: o
feito de que Vitorino Núñez terxiverse completamente o -regulamento para estabelecer a sanción; que se poda chegar a actuar
con semellante arbitrariedade ...
Se alguén consulta as informacións nos méios de comunicación, posteriores á miña suspensión, compraba que seguia habendo palabras moito máis graves das que eu p,oda ter cruzado
con nengun dos~ adversários. Pero non pasou nada. T amén apare ce u mesmo en titulares que
"hoxe Vitorino Núñez aplicou, por
primeira vez estrictamente, os
tempos de intervención". A min
retiráronme os direitos por pasarme no tempo do uso da palabra.

A descalificación
Moitas das explicacións do

conflito parlamentar reducíanse a afirmar que era "cousas de
Beiras e, Beiras, xa se sabe, está tolo ... "
Se esa campaña de facer aparecer a Beiras como un tolo, un
irresponsábel e, polo tanto, carente da credibilidade para darlle
nengun mandato de poder, funcionase, seria absurdo que o
BNG pasase en catro anos de
cincuenta mil votos aos cento trinta mil de agora e ás expectativas
que existen cara as próximas autonómicas.
Que significa isto? Que a campaña non lles funciona e, como non
lles funciona hai que recorrer á
mordaza. Como facelo? Pois impedindo que Beiras pudese seguir talando. O que non contaban
eles é con que o BNG non é Beiras, que hai un grupo parlamentar
de cinco persoas, coa suficiente
capacidade para, na auséncia de
Beiras, seguir decindo aproximadamente as mesmas causas,

'Q próprio
temperamento de
Fraga lévao a que
se lle fagan
insoportábeis os
debates
..r:>arlamentários"

dando os mesmos argumentos
coa mesma solidez na defensa
das nasas teses.

Pero a linguaxe que empregan
é diferente á das outras forzas
políticas e, en ocasións, descalificadora.
Precisamente o non ser o BNG
unha forza poi ítica que se exprese en términos convencionais na
situación política de hoxe, nen
palas teses que defende, nen na
linguaxe que emprega, dálle unha
credibilidade especial. Co que
non contan os partidos convencionais, e dirixentes como Fraga
ou Sánchez Presedo, é con que
hai sectores da cidadania ante os
que está absolutamente desacreditada a sua forma de facer política e a sua linguaxe. lso é o que
leva a moitos a dicer que todos
son iguais. Esa anomalía do BNG
é a que lle fai conectar coa cidadania, que o percebe como algo
diferente dos outros partidos.

Este enfrontamento non pode
estar reforzando, ao mesmo
tempo, ao fraguismo en detrimento dos posíbeis aliados do
BNG para desbancalo?
A tensión bipolar PP-BNG ou Fraga-Beiras, se queremos personalizar, é unha bipolarización que
xera un reforzamento recíproco.
Con esta maneira de actuar o
BNG reafirma e amplia o seu
campo de atracción. En todo caso
non é o BNG quen o buscou. En
toda esta lexislatura o BNG estivo
abrindo portas e lanzando mensaxes cara o resto da oposición,
principalmente ao PSOE , cara
posíbeis fórmulas de colaboración parlamentária que desen lu-
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0 PSOE estatal estase a preparar
para pasar á oposición'

1

Como pode influir o debate
existente no PSOE a nível estatal na política galega?
O que hai que perguntarse é en
que medida todo o que aparece
cara fóra como unha confrontación aberta entre guerristas e felipistas, entre os intentos de Felipe de meter ao partido no rego
do Governo, é ou non o desdobramento dentro do PSOE entre
o sector que exercita as funcións
de governo e o sector que prepara ao PSOE para a oposición.
Se o PSOE fai o cálculo de que
lle queda unha lexislatura para
ter o Governo como agora o ten,
e que na seguinte teñen que estar preparados para a hipótese
de que o partido pase á oposición, ten pleno sentido a posición do sector Guerra.
Se isto o aliamos a escala galega podemos perguntarnos se
cando Paco Vázquez dá o paso
a nível de estado como portavoz
do sector guerrista, a respeito
do nomeamento de Solchaga ,
faino por lealdade persoal ou hai
outras motivacións. Realmente
o que se está a perfilar é un
sector chamado a ter a hexemónia dentro do PSOE no momento en que o partido teña que pa-

sar a oposición? Que verosimilitude ten a posición de Sánchez
Presedo e de Xerardo Estevez
apoiando a Felipe? Xerardo Estévez necesita moitas causas do
Governo durante o tempo que
lle queda de mandato como alcalde para facer algo do que
prometeu facer, para non quedar nun fiasco absoluto; non é
xa que el vaia gañar ou non, é
que o seu partido pode quedar
totalmente barrido en Compostela. En Estévez enténdese, en
Antolín ... Canta ser Presidente
da Xunta para o 97 sen un
PSOE governando no resto do
estado? Quen xoga a gañador e
a perdedor? Estes son interrogantes que hai que facerse publicamente, entre outras causas
para impedir que todo se poda
cociñar dentro do PSOE a porta
pechada e que trascenda cara
fóra como se fose unha cuestión
de banderio ou lealdades.
Se un fai unha rememeración
forzas políticas socialdemócratas en Europa, constata que
se deron estes mesmos fenómenos. Déronse na Gran Bretaña
co Partido Laborista, e déronse
cos mesmos pasos que se están
a dar aqui: primeiramente desmarcáronse os sindicatos. Canda~

!

do a socialdemocrácia governante considera que chega o
ponto que vai deixar de estar no
poder, o primeiro que pon a salvo é a organización sindical para
non comprometela na fase final
do desgaste. A continuación o
que acorre é que aparece o sector de esquerda que se prepara
dentro do partido, coa connivéncia do sector que está no governo, para ser a imaxe da formación no momento que este non
esteña xa no poder.

Non poden estar liquidando a
socialdemocrácia precisamente?
Evidentemente as causas non
se reproducen miméticamente e
o contexto histórico no que estamos non é o de finais dos sesenta ou setenta, pero é claro
como acabou o PSF 'na Franza,
donde non fixeron isto. Non quedou só desbancado do poder,
senón que quedou barrido do
mapa o próprio partido. Non esquezamos tamén que o PSF é
unha criación recente ao redor
de Mitterrand. O que antes diciamos só poden facelo forzas
socialdemócratas moi consolidadas e con grande aprendizaxe
histórica.+
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gar a unha coordenación asumíbel por todos. Na medida en que
as outras forzas políticas se deixan levar pola dinámica que estabelece o próprio Fraga, ao BNG o
que lle queda é unha disxuntiva:
ou pregarse á liña que segue o
resto da oposición, que conduce
ao desarme completo, ou mantermos a nasa liña. O BNG convértese asi na única referéncia clara a
respeito do que Fraga representa.

Antoli
non ~
pratic
silen1
Sáncl
parar
de dE
non ~
para<

O fraguismo pode fortalecerse
hoxe, pero vai desaparecer daqui
a pouco, pois a Fraga quédalle ,
como máximo, unha lexislatura. O
que hai que perguntarse é que
vai pasar cando Fraga desapareza. O BNG está a traballar na liña
de non só contar ca presente senón coas perspectivas do que vai
acorrer no futuro.

A sucesión de Fraga
Vosteáe anunciou hai catro
anos que ia queimar a Fraga. A
análise que fai agora é que ese
queime existe, ainda que non
se manifesta cara afora, argumento que semella contradicerse coa consolidación da estrutura de poder do PP e mesmo
do achegamento á sua órbita
de sectores que proveñen do
chamado galeguismo.
Non existe unha consolidación do
PP , senón do aparello de poder
do PP. Tendo o Governo da Xunta, a maioria no Parlamento, o talante político e os hábitos do que
é a sua trama clientelista, é evi dente que ese poder exercido a
pral de consolidar un aparato teña éxito . Que a sociedade non se
decate é porque os méios de co municación se voltan opacos .
Cantos anos tardaron os alem áns
en inteirarse de que habia cam pos de extermínio? Habia un se ñor que se chamaba Goebbels
que o facia moi ben . Se logras
que a cidadania non se inteire
dunha série de causas , permlteche consolidar o que é o aparato
do poder, pero unha cousa é iso
e outra a consolidación do PP como partido , sobre todo pensando
na época post-Fraga.
Nos círculos de poder pénsase
que despois de Fraga vai ser un
cristo. Se a alternativa partidária
estivese consolidada non haberia
esa perspectiva. Ao dia seguinte
de perder o aparello de poder da
Xunta o PP descompense. Este
feito induciu a erras no PSOE. Asi
plantexáronse o que chamaron
internamente Horizonte 97. Deron
por descontado que Fraga no 93
poderia lograr a maioria absoluta
renunciando eles a dar a batalla,
agardando por 1997 que serian
as novas eleicións sen Fraga. O
PSOE pode atoparse para esas
con que xa non é a alternativa a
Fraga. Nas eleicións de 1993 o
BNG pode aparecer como unha
forza dun peso relativo equiparábel ao PSOE, ainda que siga a ter
meno.r magnitude eleitoral. Xa
non será cuestión de duas partes,
nen de acedar ao poder por parte
do PSOE, quen, ao perder a sua
posición hexemónica, non poderá
marcar xa as reglas de xogo fronte ao PP. lsto é o que da lugar ás
controvérsias internas no seo do
PSOE, evidenciadas claramente
no debate do regulamento, con
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Antolin actuando de freo , para, ao
non poder logralo, desaparecer
praticamente da cena . Beiras foi
sil enciado por Vitorino Núñez ,
Sánchez Presedo autosilenciouse
para non comprometerse na toma
de decisións, perdendo posicións
non só para o 93 senón tamén
para o 97.

'Q

fraguismo pode
fortalecerse hoxe,
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'Asumir responsabilidades
excepcionais'
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Cales son as coordenadas políticas bai xo as que se ce lebra
esta Dia da Pátria?
Estamos nunha coxuntura na que
o BNG tiña que escollar entre
asumir estrictamente os intereses
e as funcións que lle corresponden como organización cunha base social estricta , ou asumir unhas responsabilides escepcionais
nunha situación escepcional do
país. Na primeira hipótese o BNG
unicamente teria que continuar a
sua liña cada vez máis aberta pero sen asumir máis compromisos
que os que lle corresponde como
tal organización , como motor do
proceso de autodeterminación ,
como motor do movimento nacionalista, pero sen pasarse de aí
fose cal fose a situación do país.
Pero dada a situación dramática
na que está Galizao o BNG escolleu asumir responsabilidades, incluso dentro do marco de política
institucional que non asume nos
seus princípios , ainda que xoga
dentro deles lealmente. E tamén
na política de alianzas está disposto a chegar ao límite, ampliando o compromiso a forzas que non
son homologábeis co BNG nen
están dentro do espectro do nacionalismo propriamente dita. A situación económica e o fraguismo coa
sua involu ción democrática marcan esta prioridade.

Este ano o BNG é máis protagonista do Dia da Pátria?
Este protagonismo dase este ano
dun xeito máis acusado , pero
sempre o gran protagonista foi o
BNG non só pola capacidade de
mobilización senón pola claridade e significado das suas mensaxes. Pero este ano , outros actos
que podían ser utilizados como
contraponto nos méios de comunicación, practicamente desaparecen . Ademais, como o BNG foi
integrando ou atraendo , en términos correctos e non manipuladores , a outros sectores do nacionalismo, a unidade dase dunha maneira máis acusada.
Xa está consolidada a integración
do PNG no conxunto do Bloque,
tamén se integrou formalmente Inzar e existe un primeiro estabelecimento de sintonía e de aproxi-

ANXO IGLESIAS

mación coa FPG. Ademáis hai
acenos de achegamento de sectores do que foi ou segue a ser a
CG e da própria CNG.

O que reflexa isto é a traxectória
do BNG destes anos e un estarzo
nos métodos de traballo e na eliminación de determinados tics e hábitos de prática política. lsto é o
que foi anunciado nos documentos
de base do chamado Proxecto Comun. Unha evolución que non foi

improvisada, senón un traballo de
anos e a lucidez de diagnosticar a
evolución do proceso económico e
político. Non é algo coxuntural. Pode ser que non se fixera dunha
maneira perfeta, pero o BNG si é a
organización con maior capacidade de autocrítica.

Neste 25 de Xullo danse outros
dous feitos: a celebración do
Xacobeo e a proximidade das
eleicións autonómicas.

O ano xubilartrae aparellado unha
grande parafernália e para desfacer a ceremónia da confusión hai
que subliñar que ante todo é o Dia
da Pátria Galega, unha data fun- ·
damental para este povo como nación, facendo un certo · fincapé,
para que non quede asulagado
polo rebúmbio españolista, pero
sen entrar nunha dialéctica de enfrontamento. A igrexa católica pode facer o que queira, nós non somos sectários, pero o que non se

pode é intentar subsumir nesa
simboloxia reli xiosa todo o que ·é
este país e o que é políticamente
o 25 de Xullo.
Ese compromiso do BNG a respeito do país, en vísperas dunhas
eleicións autonómicas, deu lugar a
que se acordase que ese dia se fixese pública a miña designación a
~andidato a presidente da Xunta.
E léxico, pero é o menos relevante
desta celebración. •

t

16
~Q~~~~2T~~LODE1993
GALIZA EMUNDO
----------------4-,.....-------------~ ~/~A_A_L_D_E_A_G_L_O_B_A_L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~----~Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GONZALO

AUTÓNOMOS SEN IVE
XOSÉ Cm CABIDO

Eran uns tipos moi simpáticos que incluso non paraban de andar polas noites chupando alpiste nos tugurios de garrafón de
confianza, e tiñan aquela cousa de s r uns a ut ~ nticos manitas
cos enchufes e as lá.m padas e as cociñas eléctricas. abían dicir
amperaxe. Cando atopaban tres cabl s xuntos nunha caixa, pechaban un ollo (polo fume do pitillo entre d ntes), botaban a
man ó cable negro e dicían falando só , como para empezar a
organizarse, "negro: iª terra!'

O portugués Diário
de Notícias publicaba
o pasado Domingo 11
de Xuño unha crónica
sobre o Concerto dos
Mil Anos, baixo a
asinatura de Miguel
Carvalho que nun dos
seus apartados dicia
asi: "As galegas,
mulheres quentes, de
olhar sensual e gestos
provocantes, sabem
' bem tratar os seus
compatriotas machos.
Dáo-lhes tudo e mais
algumha coisa, de pé,
no cháo, ou
encostadas ao
gradeamento do
estádio (... ) Náo
sendo, em alguns
casos, muito atraentes
físicamente, estas
jovens galegas
prendem pelo olhar,
agarram o esp írito
com um gesto e,
depois, o
campionato é por
conta delas". Abofé
que a música, o viño e
o estranxeiro sempre
fornecen os mesmos

tópicos.

Os expertos peden
unha reforma da
Seguridade Social de
modo que os
enfermos paguen
unha parte da sua
atención. "A economia
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: "Na Galiza xa non se recolle papel para reciclar" é o título do arti: go publicado na páxina 10 do número 577 que por un erro de
: confección apareceu incompleto.
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Así que un seu colega progre, pero máis ben montado nunha
certa liquidez profesional, cando puido mudarse a unha casa
nas afóras, alugada, chamounos para que lle fixeran o d talle
conxunto da chapuza eléctrica , por aquilo d que un profesor -e canto máis un intelectual mod rno- cand v o
bles pelados dun enchufe o propio é que faga un chi t coa
corrente, xa que el, deb upoñ r e, é un inútil d ]a rad pa ra
as minucias domésticas. E viñ ron · d u · op rario · pa
coas súas caixas oxidada · d fe rrame nra · e m ito achond
relaxación. A mull r do progr foilles indi a nd o nd qu ría
cada enchufe e cada lámpada, e matizoull s n10ito a posi ió n
do riel cos foco direccionable no t ito do salón. Pasaron algunhas hora traballando e o progr el ando n
z aía do
seu estudio e ga táball · unh broma m ntr · a mull r n n facía mái que levarlle · cervexa ·fría
at nd ro · u com ntarios técnicos. Por fin á noitiña, o pa ero· el ron o choio por
rematado, recolleron e logo , e n voz baixa un dele díxoll á
muller o prezo por todo, e n IVE. A e la ubíronlle a colore · á
cara. Despois e coitou e pechar a porta e a ca a qu dou n
absoluto silencio.•
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Grácias aos
ecoloxistas
Como profisionais da pesca que
desenrolamos parte da nasa actividade na Ria de Ares desexamos manifestarlle a nosa opinión sobre a polémica actuación
da Demarcación de Costas chamada rexeneración de praias.
En primeiro lugar desexamos
destacar que non son só os grupos ecoloxistas os que se manifestaron en contra senón que as
Contrarias e a Consellaria de
Pesca expuxeron a sua posición
radicalmente contrária, existindo
abertos expedientes por parte
deste último organismo.
Por outra banda si ternos que
manifestar o naso sincero agradecimento aos grupos ecoloxistas que desde o princípio apoiaron, cun seguimento diário dos
traballos, elaboraron estudos e
recopilaron informes sobre esta
actividade que ao parecer deixou de facerse en Europa hai
dez anos.

Finalmente tamén debemos
agradecer o feito heróico dos
ecoloxistas que, arriscando as
suas vidas , paralisaron de xeito
simbólico as actividades da
draga.
Para nós supoñen un pouco estes feitos frustración e vergofía ,
por non termos
estado a carón
deles xa que ao
defender a natu reza están Púxose sobor
defendendo o da mesa a
noso meio de
vida e sustento. chantaxe do
Se non estive- Porto de Ares,
mos ali, quizá
sexa polos con- insinuando
t í n u os acosos que se habia
que a nasa actividad e está un ha
sofrendo desde mobilización
todos os ámbitos (catástrofes corria sério
como a do "Mar risco.
Exeo", descenso alarmante
de capturas, reorganizacións internas das contrarias con fortísimas presións
políticas e mesmo chantaxes

descaradas).
O precedente a esta actuación
na Galiza é a Costa da Vela, onde os compañeiros coas suas
accións conseguiron parar a actividade que tanto lles perxudicaba. Pero isto non ocorreu en
Ares onde como mostra do que
aconteceu debemos explicar
que o Sr . Toba, Xefe das Demarcacións de Costas, convocou unha reunión informativa
acompañada do biólogo , que
tentaba xustificar o seu soldo
tentando convencernos do evidente dano que a actividade facia. Cando os asistentes puñan
en cuestión as explicacións, pú xose sobar da mesa a chantaxe
do Porto de Ares , insinuando
que se habia unha mobilización
corria sério risco o investimento
destinado para a obra.
Sirva un pouco este escrito para
disculparnos ante os que si se
atopan á marxe da chantaxe e a
presión e ante nós mesmos que
soportamos as proibicións de
pesca na ria ás que nos somete
a administración, coa xustificación de protexela mentres ela

mesma exerce o seu asasinato
definitivo con premed itación e
alevosia.+
A.Nro VAZQUEZ TRIGO
(PE:CADOR DE ARE:)

Pontualización
ante a morte
de Gramm
Con respeito ás informacións
sobre o suposto membro da
RAF , Gramms, aparecidas nos
dous últimos núm eros de A Nasa Terra , quera facer duas pontualizacións :
1il - Na manifestación (información da RTL, cadea alemana de
TV via satélite) que se celebrou
en Wiesbaden , capital do estado
federal de Hessen , de onde era
Gramms e curiosamente onde
ten a sede central a policía crimi nal federal, participaron 5.000
persoas, xentes de esquerdas ,
autónomos e simpatizantes .
Nesta información , en nengun
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Falsidades do
PP nas
vivendas
soc1a1s

HISTÓRIAS OUTRAS
NANINA SANTOS

Góstam onstatar os preconceitos, os prexuízos, a forza e inamobilidade das id eas adqu iridas. Como explicar que este nondinamism paréceme estupendo?

As declaracións de Manuel Pérez, portavoz do Grupo Popular, verbo de erros na baremación da lista provisória de solicitantes das vivendas de promoción pública, semente poden ser calificadas como da
máis pura demagóxia utilizada
con fins políticos.

O Mércores 14 unha br v información de El Correo Gallego
di ia asi: 'Los empleados de Telefónica peregrinarán a Santiago
con sus esposas y ·us hijos".
Meditei sobre o estraño do caso porque unha miña amiga que
traballa na Telefónica s mpre falou da importante presenza feminina no plant 1da empresa.

Manuel Pérez utiliza a mentira
e a demagóxia para desviar a
atención do problema principal
que é a escasez de promoción pública OP.P. tenta
de vivencias
de protección criar un clima
oficial en Vigo de alarma
por parte da
Xunta (que social
nos catro anos absolutamente
de mandato
non ten feíto infundado.
nengunha promoción na nasa cidade que non estivese iniciada antes) e as disfuncións
que cria o Decreto de Adxudicación elaborado pola COTOP.

Farian para a ocasión, pens i, un grupo de empregados-peregrinant s, masculino, excluindo ás empregadas? Tentarían casualm nt dar a r que família , famílias, o que se di famílias,
aquela · c mposta · por empr gados-esposas-fillos?

Inamovíbei:! •

momento se lles deu o neme de
violentos, ou potenciais violentos, todo o contrário, falouse de
provocación policial por non
aterse aos pedimentos de non
filmar a manifestación, e díxose
que se non houbera incidentes
debíase ao comportamento pacífico dos manifestantes.
O Domingo pasado celebrouse
un debate na televisión "SAT 1"
(Talk im Turm) ás dez da noite,
na que tomaron parte o irmán
de Gramms, un representante
do partido no governo, o minis-

as do Porriño ou Pontareas?

Que saian en defensa da transparéncia dun proceso , no cal
cada solicitante tivo e ten a posibilidade de acceder libremente ao seu expediente nas diversas fases do mesmo (como asi
o teñen feito moitos), ou que
critiquen o tempo investido na
comprobación da documentación de 5.106 solicitudes (cando é precisamente a exaustividade desa comprobación unha
garantía) é síntoma de que as
suas críticas teñen orixes políticas alleas ao proceso de baremación en si mesmo.

tro do interior (SPD) dun estado
federal, un psicólogo experto en
comportamentos policiais, un
periodista e o público. Eu non tiven a impresión de neste debate
se decantaren a favor da policía,
ou do policía morto, senón todo
o contrario, púxose en entredito,
non só a actuación da policía
senón tamén a credibilidade nas
instáncias do Estado.
Esta mesma semana fíxoselle
unha entrevista na RTL (Stern
TV) a Gramms onde , entre outras
causas , se lle perguntou a sua

O P.P. insiste en querer ignorar
á Comisión de Seguimento
(composta por organizacións
sociais) que desde o primeiro
momento colaboraron co Concello na información (máis de
40 voluntários) e que agora están a colaborar (tamén voluntariamente) na verificación dabaremación e no combate á picaresca de moitos solicitantes.
Por que non lle pergunta Manuel Pérez aos membros de dita Comisión que avaliación teñen sobre a transparéncia do
proceso, e sobre a normativa
autonómica que o regula?

SILVAR

J

En que Concello governado
polo P.P. teñen existido comisións de seguimento? Se cadra en Pontevedra?, onde nen
tan sequer se ampliou o prazo
de reclamación pésie a existir
un profundo malestar?
Se o proceso de baremación
en Vigo é escurantista, como
se pode calificar o proceso que
deu lugar a adxudicación tan
pitorescas e dubidosas como

Cantas veces puderon acceder
ao seu expediente os solicitantes destes concellos, ou mesmo os de Salceda de Caselas
ou Gondomar, onde ainda non
hai lista de adxudicatários logo
do tempo transcorrido?
Non pode falar moi algo o P.P.
de transparéncia cando non é
a sua prática en nengun concel lo onde governa, e cando
en Vigo nunca se solicitou
nengunha aclaración aos técnicos da oficina de vivencias ,
que gostosamente lle farian
ver que as acusacións vertidas
na prensa o Venres pasado
non teñen razón de ser.
Dicer que o 98% das solicitudes están mal baremadas cando o P.P. non se achegou á
oficina de vivendas a ollar un
só expediente e cando o número de solicitudes de fotocópias dos mesmos ten sido até
agora de 90(1) (polo que o número de sol icitantes que pasaran pola oficina municipal do
P.P . co expediente na man
non pudo ser superior a ese
número) supón estar talando
gratuitamente e intentar criar
de xeito deliberado malestar
entre os solicitantes.
O P.P. utiliza a demagóxia própria de partidos sen escrúpulos
tentando criar un clima de alarma social absolutamente infundado, co fin de desviar o malestar cidadán ante a caréncia de
vivencia a un mero problema de
defecto de baremación , cando
o problema é a inexisténcia
dunha auténtica política social
de vivenda por parte da Xunta,
que explica o desfase solicitante/vivendas ofertadas, e que explica tamén que se teña elaborado unha normativa de adxudicación absolutamente inxusta
desde o ponto de vista das clases máis desfavorecidas.
Calquer intento do P.P. por
emponzoñar unha situación de
por si dramática como é a caréncia de vivencia e empañar
un proceso sen precedente
nos concellos galegas , e debe
ser calificado como táctica política deleznábel usada sempre
por partidos de corte totalitário,
que baseándose en caréncias
sociais das que eles son responsábeis tentan sacar tallada
política para o seu beneficio.
O B.N.G. continuará defendendo
a pureza deste proceso de adxud icacións independentemente
da avaliación política do decreto
que a regula, asi como seguiremos defendendo diante das administracións unha política de vivenda para a nosa cidade. •
LOIS PÉREZ CASTRIILO
VOCEIRO DO GRUJ>O MUNICIPAL
DO B.N.G. DE VIGO
(1) Segundo dados da oficina de vivencias, destas 90 solicitudes só 23 foron
recollidas polos solicitantes.
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non dá para todo",
afirman estes gurus.
Tampouco dá para o
Jaguar do deputado
socialista José María
Mohedano.

Maria del Mar Bonet
ten un noivo en Vigo.
Mike Olfield unha
• noiva na Coruña e
agora resulta que
Kevin Weatherill,
intérprete do grupo
lmaculate Fools
conseguiu ligar en
Guitiriz. As actuacións
privadas dos
respectivos cantantes
son moi aprezadas.
Xa pudo estar listo
Portomeñe e terlle
buscado apaño a
Julito. Así aforraríanos
300 millóns.
O presidente
arxentino Carlos
Menem pediu de todo
corazón que a
democrácia chegase a
Cuba. En anos
anteriores pediron o
mesmo o presidente
do Brasil, Collar de
Mello, e o de
Venezuela, Carlos
Andrés Pérez. Ambos
tiveron que ser
destitu ídos
posteriormente
acusados de
corrupción nos seus
respectivos países.
No bando dos
demócratas tamén
están o golpista
peruano Fujimori e o
salvadoreño Cristiani,
baixo cuxo mandato
se produciron dez mil
asasinatos. Mágoa
que a democrácia
teñan tan pintorescos
valedores.

A Clinton píntano os
homosexuais con
narices de Pinocho.
Non foi á m íli pero
apóntase a un
bombardeo. Aceita as
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presións da extrema
direita, atrincheirada
no aparato de
Xustiza, coa inocéncia
dun parrulo nun dia de
caza e agora
ocórreselle a
enxeñosa idea de
tolerar aos
homosexuais no
exército sempre e
cando non se saiba
que o son. Este non
acaba no cemitério
con Kennedy, senón
nun show con Carol
Burnett.

Sixto Seco aproveita
un acto do Patronato
Rosalia de Castro
para realizar unha
homenaxe "íntima"
(segundo · as suas
palabras) ao seu
prezado amigo Xosé
Guiña. E logo que
facian ali a rádio e a
televisión?+

EXPROPIADOS
X.

PIÑEIRO

Os viciños de Meis , de Meaño e Ribadúmia xa non terán hortas
que vixiar nas noites de verán como cando, hai dous anos , tiveron
que impedir que mareas de veraneantes como pesadelos, coa cogorza da madrugada viñeran consumar o ladroízo de furt ar nos
feixós e nos pementos.
Os expropriados do Salnés non quixeron ser máis que esquecidos
e agardaron até o final a que o proxecto de via rápida polo monte
Castrove impuxese o seu siso e o seu menor impacto. Pero non era
cousa de principiar a pensar nos despachos oficiais. Sobretodo co
barato que resulta asoballar expropriando aos pailáns de sempre,
eses que agora teñen resolto o seu problema de cada verán simplesmente porque xa non lles quedan veigas que cultivar.
Despois houbo celebración con bombo, placas e abondosas páxinas de pago que eran outras tantas labazadas aos da aldea . Sepultando as mellares veigas, esa metástase de asfalto e arrepio quedou inaugurada por todo o alto , sen que as bágoas escasamente
periodísticas dos expropriados chegasen a augar a preceptiva
queimada presidencial.
Porque os expropriados cobrarán a miséria mesma, e os afoutos que
protestaron cobrarán ainda máis tarde, case a mesma miséria, despois
de deixar moitos cartos na reclamación; moito máis tarde ou nunca.

opinión e versión sobre os feitos ;
ao que el responde u: que o seu
irmán fora exectuado pola policía.
Este suceso provocou: a dimisión
do ministro federal do interior, do
presidente da policia criminal e a
do fiscal xeral do estado por contradicerse e dar
unha versión deturpada dos feito s ; un debate Eu non tiven a
parlamentário
onde o SPD pe- impresión de
diu a disolución neste debate
ou reestruturación dos GSG g se decantaren
(policia de elite) afavor da
responsábel dos
feitos. Hai ta- policia.
mén unha comisión encarregada de clarexar o
sucedido, asi que o caso ainda
non está pechado.
E despois de facer estas aclaracións, só me resta dicer que xa
poderian tomar nota os Corcueras e demais compinches.+

c. VAZQUEZ
(SANTIAGO

Mentres, nalgun despacho postmodemo, catro comenenciudos de
libre designación trazarán polos mapas a teima dun mandamais
alucinado que soñou xunta ao Deza un novo Manzanares para
construir, coa sua lóxica de asterisco , un país radial como un arañón letal e destemido.
Ou, se cadra, é que só quer chegar ao seu chalé da costa o que se
di nun pincho, dando marcha aos escortas e polo meio e meio do
eterno maldicer dos expropriados. •
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V Premio de Narrativa Torrente Ballester
Bases*
Poderán optar ó Premio todas as persdas, calquera que sexa a
súa nacionalidade, con orixinais escritos en castelán ou galego.
Outorgarase un premio dotado con dous millóns cinco cenias mil
pesetas (2 .500.000 ), publicándose ademais a obra premiada.
O prazo de recepción de orixinais rematará o 20 de setembro de
-1993.
O fallo do xurado terá lugar o 2 7 de novembro.
*Extracto das bases quejaron publicadas na súa totalidade no BOP de data 3-7-93
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Norma
e xenofóbia
Viaxando pola Ribeira Sagra
atopeime coa preciosa igrexa de
Santa Cristina. Está senda restaurada por unha Escala-Taller.
Supoño que, como pasa sempre
nestes casos , as distintas actuacións de restauración serán criticadas polos expertos ; pero eu
agradezo, por exemplo, a colocación de carteis explicativos .
Alguns dos carteis están en castelán e outros en galega. Un estaba en castelán. Alguén escribiu
enriba del o letreiro : Em galego.
Aínda que non teño moi claro
que ese sexa o camiño de acacia-la normalización lingüística,
non me asusto de tales accións.
Sen embargo, cando pasei a lelo outro cartel entroume o susto :
estaba escrito en galega ... pero
en galega normativo , o do
l.L.GA. O propietario/a do spray,
que supoño que seria o mesmo
do anterior cartel, tamén deixou
a súa mensaxe: "Castrapo fóra".
Soio lle serve no seu galega.
Dous meses despois, lendo ANT
nº 577 atópome coa mesma xente
(cando menos co mesmo tipo de
discurso incoherente) , esta vez
baixo o glorioso nome de "Colectivo Cultural Lan9as de Breogán.
Na carta que escriben expoñen as
súas opinións sobre o conflicto
normativo. Estre as numerosas
xoias intelectuais que aparecen no
escrito está a
descalificación
do Director do No caso de
1.L.GA. O único
criterio esgrimi- que estas
do é o de ter na- xentes
do en Asturias, é
dicir , o de ser chegaran ó
estrangeiro. lso poder, eu tería
sí que é un criterio provinciano e que toma-lo
xenófobo. A xe- camiño do
nofobia e o ra- exilio.
cismo van normalmente unidos da mán . E todos sabemos
que o racismo é un dos compoñentes do fascismo. Por isa creo
que é unha carta que non cabe en
ANT. Quizais sexa a miña carta a
que non caiba en ANT.
Témome moito que no caso de
que estas xentes chegaran algunha vez ó poder, eu tería que
toma-lo camiño do exilio ou verme exposto a un proceso de limpeza étnica: Son madrileño. Por
se acaso, xa empecei coas miñas pesquisas xenealóxicas .
Atopei que o meu terceiro apelido é "Camino". Resulta que miña avoa era galega. Por iso vou
empezar a asinar como "V. Camino". Non, mellar "Camiño". Espera, case, case, "Caminho". +
VICTOR

M. SANTIDRIAN AluAs
(SANTIAGO)

J.
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A Torre de Hércules xa ten o horizonte despexado
Finaliza a restauración do faro cando o mal da pedra comezaba a destruir os sillares do monumento
Pódese dicer que a actuación concretouse de xeito respeituoso en
vários ponto s: s ubs titución das
portas de madeira por outras de
bronce que contan con relevos escultóricos de Leiro ; troco dunha
pesada balaustrada de pedra por
outra de bronce; eliminación dos
materiais engadidos á fábrica orixinal nos últimos tempos e finalmente unha iluminación especial
para a totalidade do edificio.

•VÍTOR MÍGUEZ

A Torre de Hércules
acaba de ser restaurada.
Cando máis intensos
eran o efeitos do mal
da pedra que a
aqueixaban , o vello
faro romano foi
submetido a un rápido
proce o de limpeza e
acondicionamento que
ven d m llorar
e teticamente a
trutura arquitectónica.
A im diatez do arranxo,
p ro tam . . n a rt ,
impediron qu a
at . . trof do ' Mar
ainda
no
m num nto mai
abandonado do
último anos.

Intervención no contexto
Paralelamente a estas obras véñense realizando unhas excav ación s
arqueolóxicas no tambor sobre o
que asenta o faro , que foron encetadas en 1992 e que na actualidade
dirixe o arqueólogo municipal Xosé Maria Bello. Estas excavacións
realízanse nas tres cuartas partes
do tambor-base e ficaron interrompidas logo do encallamento do petroleiro grego. Segundo o director
das mesmas agárdase con expectación a excavación dos níveis romanos para poder descobrir os alicerces da construción primitiva,
ainda que até o de agora a poténcia
estratigráfica excavada fomece dados interesantes para a história do
edificio , como a descoberta das
plataformas dos andámios utilizados por Giannini; os restos alimentícios dos mariscos que consumían
os vixiantes da costa apostados no
faro, ou o muro perimetral que rodeaba o "Castelo Vello" medieval.

A intervención na Torre de Hércu1 , gabada n tes último dia como e dun regalo á cidadania e
trata e, era tan urxente que divera voces críticas xa viñan alertando da grave con ecuéncia que
traeria con igo outro esquecimento prolongado de te monumento
de ca e que 2.000 ano de hi tória. A remodelación finalmente
e tá a er valorada como positiva,
pero tamén tardía e temo en
conta o deterioro dunha ección
do paramento uperior do edificio
por mor do efeito do coñecido
como ' mal da pedra'· moi inci ivo no último ano e denunciado
en repetid oca ión polo Director do Mu eu Arqueolóxico. Felip Senén López.

ar' unta 1

XAN CARBALLA

.:•.........................................•....................•.........................................

Tópicos e história do faro

O proxecto aprobado, que é o parcialm ente finali zado , estabelece u
catro directrices da actuación baseadas principalmente na intervención arquitectónica, investigación
arqueolóxica, intervención do entorno e a museali zación da torre.
No tocante á primeira intervención
os problemas bás icos centráronse
no estudo petrográfico dos materiais do monumento, alterados fundamentalment~ pola acción do salitre do mar, a cal provocara a disgregación das superficies. A con-

Al én da lenda romántica , como aquela que intuía no promontório do faro o Jugar onde lth
ollara a arredada costa irlandea , a hi tória popular da Torre
egue hoxe en dia enchida de falsos tópicos e de lagoas significativa . Dentro dos primeiros existe
a crenza xeralizada de que a estrutura do faro romano do século
II era circular cando de sempre
foi cuadrada; á sua vez, esta estrutura posibelmente estaría asentada sobre un pódio de sillares, e
· : rodeada por unha rampa aseen: dente pola que subiria un carro
tran portador do material combustíbel. Esta primitiva estrutura
nada teria a ver coa actual, esta-

ria edificada en mampostería e
barállase a posibilidade de que
estiver circundada perimetralmente por un muro exterior que
protexeri~ a rampa ascendente que neste caso converteríase nun
acceso interno-- das feras condición s clirnatolóxicas da zona.
Outro tópico moi extendido é a
consideración de que esta estrutura permanecería inalterábel até
a reforma de Carlos ID.
Este último tópico garda relación
co grande descoñecimento da
história medieval da Torre. Esta
no 1208 é sancionada como un
importante fito xeográfico non
so marítimo, cando Afonso IX,

nun documento outorgado ao
mosteiro de Sobrado, concede a
este os direitos sobre a cidade
que estaba edificando aos pés da
"Torre do Faro". Para aquela, a
estrutura estaría completada por
un muro que rodearía a zona da
edificación e que estaría complet~do cun foxo e parapeto que
conferirian unh a apariéncia de
praza forte adicada á vixia das
costas. A denominación medieval de "Castelo Vello" fai pensar
nunha suposta función militar
que arquitectonicarnente parece
corresponderse á dun pequeno
castro amurallado que estaría
protexido por un cerco de barreiras de espiño. +

vación do mesmo, e cunha reposición daqueles materiais mais seriamente alterados. Unha segunda
limpeza provocada polos produtos ·
contaminantes do petroleiro "Mar
Exeo" foi executada con celeridade por mor da capacidade corrosiva dos hidrocarburos.

A segunda parte desta actuación
arquitectónica enfocouse dun xeito integral, repondo e renovando
as instalacións do faro. Afrontouse esta tarefa na busca do redescobrimento da obra orixinal e fuxindo da intervención modernista corno a efectuada en Ribas de Sil.

.•.....................................................................................................•
secuéncia fundamental <lestes procesos era a arenización das mesmas e a erosión da pedra, rnáis o
seu progresivo esfarelamento. Esta
probl emática foi arran xada cun
tratamento químico do material
granítico que garante aproximadametne por unha década a conser-

As excavacións deixarán "á vista
do público aquelas estruturas arquitectónicas relacionada s coa
con strución da torre, e agárdase
que constituan un dos soportes da
futura musealización do entorno,
obxectivo reclamado desde hai
moitos anos e para o cal xa existe
un convénio entre a Dirección Xeral de Costas e o Concello, convénio no que se agarda que o museu
arqueolóxico poda acceder como
institución cultural directamente
interesada no proxecto. As intencións existentes até o de agora· pasan pola construción dun pequeno
edificio que funcione como depósito de material arqueolóxico e didáctico, e que sirva de guía para a
visita do monumento; esta actuación veríase complementada cun
axeitamento de servizos na zona
que habilitaría a construción de
servizos hixiénicos, aparcadoiro, e
posibelmente algun ponto de venda e consumo, sempre sen alterar
o entorno primixénio.

Modificación
do entorno "ambiental
Unha última fase destas reformas
consiste na modificación do entorno ambiental por mor da construción do novo tramo do paseo marítimo e pola rexeneración natural
da zona, actualmente moi deteriorada. Dentro deste macro-proxecto
a torre voltará a ser un fito non só
xeográfico senón tamén cultural
que convenientemente utilizado
poderá elevar a categoría do monumento á de faro romano mellor
conservado do mundo; teñamos en
conta a este respeito a boa conser- ·
vación, pero á vez a desatención á
que é sometido o outro faro romano do Oeste européu, o inglés de
Dover, reducido a unha curiosidade afogada polo protagonismo do
castelo no que está in serido e en
abslouto comparábel á impoñente
figura da Torre coruñesa. +
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DIAS
desta volta, entre o 26 e o 31 de
Xullo vai ter lugar a
representación da lenda de "El Rei Snie", polo grupo chegado
desde Dinamarca, o que non tira
que se siga a orgaizar a
representación xa tradicional.•

de inscripción. As comunicacións
pódense enviar até o 30 de Xullo
vindeiro.t

•Mar por Meio
en Ribadeo
•Novo Congreso
deAGAL
A cuarta edición do Congresso
Internacional da Língua GalegoPortuguesa na Caliza ven de ser
convocado para celebrar en Vigo
entre os días 28 de Outubro a 1 de
Novembro en homenaxe a
Ferdinand de Saussure. O
congreso divídese en tres blocos
temáticos: ciéncias da linguaxe,
língua e texto literário e estudos
dedicados ao homenaxeado
Saussure. Os traballos do
Congreso -que xa ten un ex tenso
programa provisório- centraranse
en comunicacións libres,
conferéncias, mesas redondas e
colóquios, estando aberto o prazo

A visión da cultura galega desde
a Universidade Británica é
abordada nas "II Xomadas de
Cultura Galega: Mar po Meio"
que se celebran os dias 28, 29 e
30 de Xullo en Ribadeo . Están
previstas as intervencións de
Brian Tate (As peregrinaxes a
Santiago desde as lilas Británicas
durante a Idade Média), Laurie
Dennet (A esperanza é a virtude
do viaxeiro; As miñas
peregrinacións a Santiago, Roma
e Xerusalén), Alícia Laspra
(Británicos e ribadenses durante
a guerra da independéncia),
Charles Esdaile (A guerra da
independéncia e a atitude
popular galega) e John
Rutherford (Rosalia de Castro en
galego e castelán). Haberá
concertos da Banda Municipal de
Ribadeo e da Orquestra de
Cámara Arión. •

•Festas en Zas
e Guitiriz
Dou fe tivai , con importante
peso do folk pero tamén doutras
músicas, celébranse a primeiros
de Agosto en Zas e Guitiriz. Na
localidade coruñesa chegan á sua
VII Festa da Carballeira e contan
coas actuacións dos grupos As
Romanzas (Portugal) e Na Lua e
Fia na Roca (Galiza) rematando
co rockero de Vilagarcia Koros i
Dansas.

• Cos viquingos
en Catoira
Por primeira vez na edicións deste
ano -e xa van 32 consecutivasnas Torres de Oeste, os viquingos

de Frederik sund, unha pequena
vila danesa perta de Copenhague,
van estar presentes en Cato ira,
para darlle unha cór mái reali ta
á tradicional fe ta. O intercámbio
cultural anúncia un futuro
irmanamento entre a dua vila e

En Guitiriz, nun do certame
mái veterano con catorce
edición , e tarán entre outro o
ingle e The Singing Loin , o
ba co Kepa Junkera e o galego
Na Lua, O Rosai , Aloia, A
promesa e o Yellow Pixoliñas.
Será durante o dia 7 e . •

A Fundación Sotelo Blanco

comeza a sua andaina pública
•B. LAXE

Olegário Sotelo Blanco pre entou
o 1S de Xullo en Campo tela a
fundación que leva o seu nome.
tendo como obxecto principal "o
colaborar na promoción cultural e
económica de Galiza, afondar na
análise e investigación da sua problemática sociopolítica, favorecer
a criación literária e artística e salvagardar as menores tradición da
cultura galega, así como xestionar
o Museu Etnográfico e antropolóxico', que estará enclavado no
próprio edificio da fundación.

ECINE
NA PANTALLA
MÁIS GRANDE

DE EUROPA
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A Fundación Sotelo Blanco quer
ser unha "institución viva e con
actividades permanentes, apoiada
na própria editorial e nas acti vidades da mesma" , segundo afirmou na sua apre entación o eu
director-xerente, Olegário Sotelo
Blanco. Ne te acto o editor ourensán deu tamén a coñecer algunhas das s uas ideas motric es
que serán tamén as que movan
esta fundación. Entre elas e tá a
proteción da cultura e a vida rural
galega. É asi que, unhas das princi pais actividade des ta fundación será a xestión dun Museo Etnográfico e Antropolóxico, "un
museu didáctico e vivo", en palabras do seu fundador, que estará
enclavado no próprio edificio Sotelo Blanco en Compostela, ao
abeiro da fundación. Terá como
fin a recuperación dos trebellos e
utensílios domésticos e de traballo característicos do mundo rural
galego, "nun intento de preservar
a cultura e a memória deste povo". A recuperación, clasificación e ordenación de centos de
pezas que o compoñen xa comezou hai tempo.
O "vencello co mar e aterra deste
povo" foi tamén cantado neste
apresentación polo profesor Ogando Vázquez, quen afirmou que "a
cultura popular galega está ameazada e asoballada por tantas cousas
que hoxe se califican como progreso", criticando a autonomía e
os seus actuais dirixentes por "falta de comido emocional e cultural". A aldea estivo presente neste

acto, patentizada en Ca tro Caldela , comarca na que Sotelo Blanco
realizou un e forza de documentación publicado lago como Antro-

polo.\ia cultural da Terra de Ca/delas, a i como na e po ición de
outro fi llo de a terra , o e cu 1tor
Floréncio Arboiro, que inauguraba
ne es mesmos locai e no me mo
acto unha exposición na que a pedra e o bronce apértan e cunha irmandade cua i có mica mirando
ao futuro , en palabra de Ogando
Vázquez.

A acti idade
da fundación

Ademáis, colaborará con diários ,
publicación e outros médios de comunicación. Neste sentido, a revista
A Trabe de Ouro, pasará a depender
desta fundación. Outra das actividades será a organización de seminários e ciclos sobre temas culturais,
artísticos e de itnerés para Galiza. O
primeiro debate a celebraré un ciclo
sobre a Xustiza, que poderia ter lugar no mes de Setembro.
Xuntamente con Olegário Sotelo
Blanco compoñerán o órgano reitor desta fundación, X.L. Méndez Ferrín, Ogándo Vázquez e,
posibelmente o alcalde de Compostela Xerardo Estéevez, faltando por concretar duas ou tres incorporac ións. •
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Unha novela
prescindíbel
Obxectivo:
Estadio Olímpico
de Eduard José
Na colección "Cómplice" de Edicións do Cumio ve lume outra novela policial. Pasado o boom-bluf!
dunha posíbel novela policial no
no o idioma, a única colección
deste xénero que se mantén na
Galiza é a citada enriba, a base de
tradución . Esta vez trátase dunha
novela do escritor Ed uard José:
Obxectivo: Estadio Olímpico
(Vigo, 1993. 130 páx. 980 pta.). A
pre enta novela e tá traducida
do ... e pañol. Pé ie ao eu no me,
Eduard Jo é e crebe en e pañol e
ten e crito diver a novelas policiai , entre ela , aparte da pre ente, No hay relax para los muertos,
talvez o eu mellor título.

Ohxectivo: E tadio Olímpico é
unha novela que e de envolve na
Barcelona pre-olímpica, quer dicer, iníciase exactamente o 20 de
Xullo de 1992, a cinco dia do comezo do xogo olímpico que tiveron 1ugar tal ano en Lal cidade.
O protagoni ta, o in pector da policía OlmedilJo, de orixe manchega. n policía ' curio o '. Mái raro, ainda, que o proragoni ta da
érie argallada polo británico David Serafín. Un policía e pañol,
enfin, que mái dun leitor go taria
de coñecer - e é que tai policías
exi ten de verdade.
A trama a acción daa a en tender
o título. n atentado no E tádio
Olímpico, contra o rei de España ... pero a cou a non é tan inxela, como ob ervará o Jeitor da novela. Se a cou a non é inxela a
trama argallada por Eduard Jo é é
un pouco burda. O me mo confidente que fai pór en marcha a policía para intentar deter o atentado
a e todo de de o início. Cando

decide contar o que sabe, sen deixar nada no caixón, é asasinado.
Deixando, contodo, un papeliño
que serve ao hábil inspector 01medillo para desenguedellar a trama. Afina!, evidentemente, non
pasa nada.

Obxectivo: Estadio Olímpico é
unha novela frouxa, frouxiña. E
non só pola trama, ou os tics dos
personaxes. Frouxiña porque
Eduard José intenta unha ironia
que non domina e acaba por dominalo a el. Unha ironia que intenta nas comparacións absurdas,
próprias de certa novela criminal e
que se deron bons resultados, foron sempre a escritores con forza
e talento, cualidades das que non
desfruta o noso escritor. " De que
traballas ti, boa peza? / -De pintor./ -Xa. ¿Falsificas Dalís? / Non, señor: de
pintor de paredes, co meu
cuñado" (páx. A presente
100) "Entrei. noveliña de
A refrixeración estaba a Eduardjosé
tope e nun se- é máis unha
gundo conxe- obriña para
láron eme a
leitores
idea " (páx.
30), ou ' Can- presurosos
do apareceu o de matar un
tal encargado, tempo do
eu case e taba
que unha
convertido
novela
nun
orbete
con abar a policial.
policía, pero
en o pao"
(páx. 3 l ), só
para mostra.
A pre ente noveliña de Eduard Joé é mái unha obriña para leitores
presuro o de matar un tempo do
que un novela policial. A inocéncia -política e literária- campa
polo eu re peito por toda a obra.
A inocéncia política, deixarémola
de banda. Verbo da inocéncia literária dicer que con i te imple mente en adaptar unhas upo ta
normas de novela negra --cenário
urbano acción rápida, diálogo

presidente dun partido francés de
extrema direita faise coa herdanza
dun fillo de boa família, dexenerado e outras cousas máis. A alusión
é directa e o autor pon en causa a
orixe da fortuna de Jean Marie Le
Pen. Libro violento e eficaz, está
fondamente documentado. Aparte,
é unha novela sólida, divertida e ...
vingadora. Os adxectivos son da
contracapa, pero son certos. +

XGG

Eduard José.

presuntamente vivos e de esguello, mais nada conseguidos, personaxe central con certas características que o fagan salientar no seu
meio, etc.- e entregar a obra. Isa
é o que fai Eduard José. Mais a
obra non está conseguida. O autor
ten "oficio", pero oficio que lle
serve, só, para encher fólios, non
para facer unha novela policial
que enganche ao leitor. Pola trama, polos personaxes, polo humor
ou pola linguaxe. De todo isto, nada hai na presente novela.
Non hai nada na presente novela
(fóra da correcta tradución de Carlos L. Bernárdez) que xustifique a
sua tradución ao galego. E máis
cando o leitor que puder estar interesado nela pode encontrala en
español. Os responsábeis da colección "Cómplice", logo de ter
entregado unha excelente novela
policial en versión galega (estamos a falar de Amor en Amsterdam, de Nicolas Freeling), débenlle unha reparación a todo aquel
que segue a colección, que espero
que sexan moitos.
Por outra banda, e por aquilo das
recomendacións, suxírolles unha
excelente novela policial francesa,
aparecida en abril: Vómito negro,
de Jean-Gérard Imbar, nº 2319 da
Série Naire da Gallimard. Cóntase
nela, desde o ponto de vista dun
chófer escorta antillano, como o

Exceso de
ornamentación
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conta de libros

Fdez. de la Vega e Lugo
Ediciós do Castro publica o traballo de
Xosé Ramón López Vázquez, no que se
aborda a relación de Celestino
Femández de la Vega con Lugo, a
cidade que foi o centro da sua vida. "A
metáfora de Lugo como microcosmos
que xungue auga e espíritos, campo e
urbe, terra e ar, animais e meigallos,
escravitude e liberdade, é para o talante
metafísico do noso autor un atractivo
obxectivo no que se satisface a sua
insaciábel curiosidade, o seu universo
particular, xeral e singular, modo de
vivir e enxertar os feitos locais e
persoais en modelos europeus". •

Abandono da
noite, de Manuel
Xosé Neira
Que os fallos dos certames literários non son para contentamento
de todos é de sobras coñecidos e
mesmo acaso non poda ser doutra
maneira. Isto ven a canto do libro
que reseñamos no día de hoxe,
Abandono da noite da autoria do
poeta lugués Manuel Xosé Neira e
que foi merecedor do XII prémio
Esquío.
Nós, sen termos !ido os outros poemários participantes, gostamos
máis do accésit intitulado Fu.xidíos de Eva Veiga Torre que xa co. mentamos nestas mesmas páxinas
nunha anterior recensión. Non
opinaron asi Carlos Casares, Ar, cádio L. Casanova, Xesus Valcárcel e Dario Villanueva, xurado de
prestíxio que demostrou posuir
unha argumentación ben diferente
da nosa opinión.
Na sua publicación o poemário de
Neira ábrese cun prólogo denso e
esclarecedor que asina Xúlio López Valcárcel (un dos rnellores
poetas con referentes eróticos da
(continua na páxina seguinte)

Prémio Merlín
O último Prémio Merlín de literatura
infantil que edita X erais foi para a
celanovense Lola González, por Os
Mornias, que agora sai editado coas
ilustracións de Magdalena Padial.
"Fiuncho de Quinín era unha vila como
tantas outras onde nunca pasaba nada.
Aquel sábado os Momias estudaban
como pasar a fin de semana. Paseando
pola estrada toparon unha figura de
estraña fasquía, un adolescente loiro
duns catorce anos que tal como ía
vestido parecía sacada dunha película de
época ou dalgun libro de estampas".•

O Kenkeirades
de Riveiro Loureiro
Corpo canso é o título da obra que
acadou o último Manuel García Barros
de novela, que foi
editado por Ir Indo
na sua colección de
narra~va. O xúri
destacou ª \
temática de
actualidade: a
marxinación dos
minusválidos e
a $Ua loita por
acadar un nível
digno de
consideración
social .. 0
relato é un
manifesto
ecolóxico
frente á agresividade dos
poderes políticos e económicos contra
o meio natural.•

A verdade fainos libres
Os infonnes de diversas comisións
independentes abriron os ollos
espantados en moitos países da
América Latina, masacrados polas
ditaduras durante décadas. Da loucura
á esperanza é o título que a editorial
basca Tercera Prensa ven de editar e
que recolle o infom1e da Comisión da
Verdade da ONU para dar a coñecer a
realidade de doce anos de guerra no
Salvador. A Comisión estivo fonnada
por Belisario Betancur, Reinaldo
Figueredo e Thomas Buergenthal,
apoiados por asesores e colaboradores
de diversos países. Pódese pedir ao
teléfono (943) 28 34 56. • •
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(ven da páxina anterior)

nasa literatura, xunto a FernánVello e Xavier Seoane) que descobre unha poética "de trascendentes intuicións, non perceptibles
a simple vista, que constitúen a
esencia da Poesía" , engandindo
"Difícil , como toda a beleza, de
apreixar, de definir ou codificar. .. ", ainda que para este recensionista a dificuldade é máis un
demérito que unha estimación.
O primeiro que chama a atención
en Abandono da noite é a asombrosa riqueza léxica que enche as
páxinas do libro, hai un dos textos
que comeza "Bosque da linguaxe"
e verdadeiramente a língua é boscosa e chea de matices e coloracións. De feito pódese falar dun
imenso léxico do campo.
Coñecimento profundo da linguaxe o que atesoura Manuel Xosé
Neira pero que nalgunha ocasión
cai nun sobexo cultismo que axuda
ainda máis a escurecer o texto poético como o uso de "ónfalo" por
duas veces no canto dunha palabra
ben máis fermosa como "embigo".
Cando Neira se despoxa de tanto
adubio e de tanta ornamentación é
cando atopamos os menores poemas, textos nos que aflora matéria
sensível e que son case todos os
da terceira parte e boa parte dos
do segundo apartado.
Catro son as partes , como estacións, que se fechan no carpo adolescente do verán e un poema a
maiores intitulado "Terra e tempo"
(curiosa coincidéncia co voceiro
da UPO no título), adicado a Manuel Maria e a don Paco del Riego, que non ten nada a ver co resto
do poemário. Trátase dun denso e
intenso poema épico con versos
como os que seguen: " .. . e fíxose
unha luz breve, emprendedora,
aquí e acolá, / en corazóns mozos
guiadores, / e co fin dos dous milenios todo de novo comezaba".

ta de Claudia Rodríguez (referente
da poética de Neira) e que xira derredor do desexo entre dous carpos
díseno s "Apreixabamos toda a
Noite /porque entre nós pasaba un
río lento ... " ou tamén naque] outro
poema que abre a segunda parte,
intitulado "A noite do sol azul" no
que o Poeta percorre lentamente o
carpo exausto da infáncia.

MIROVILLAR

Porque en Abandono da noite hai
moito de recordación e de evocar
aquela infáncia do bosque que se
itera en vários textos , nomeadamente naque}
que di "Buscc
o centro sagrado do bosque /
a infancia as - Cando se
tral, de neve / despoxa de
ou Jume".
tanto

adubio e
ornamentación é
cando
atopamos
os mellores
poemas,
textos nos
que aflora
matéria
sensível.

O amor, a
amada e a te rra son as outras obsesións
do poeta e ás
veces nunha
comuñón entre
elas como no
poema que introduce unha
citación de
Novalis onde
podemos atapar estes versos ben fermosos "E a terra entregásenos sensitiva coma unha muller / riscando
os cordames, / as velas plenas dos
nasos corazóns".
E é que Manuel Xosé Neira consegue por momentos unha exteriorización verbal que fai <leste
Abandono da noite un libro de interese e a pouco que se saiba conter cerras incontinéncias expresivas que pouco ou nada aportan
sairá gañando corno poeta.

1

Tamén o único texto no que aparece unha datación cronolóxica
concreta (Nada], 1990) é sensível
e fermoso, form ando parte dun
grupo de poemas nos que poderiamos subliñar desta volta non a escuridade na construción senón o
escuro do tratame11to lírico da noite e do abandono da noite que dá
título certeiro ao libro.
Velaqui algunhas das definicións
deste tempo sombrizo: "A noite,
que viñera nun suave galopar retardado, / era un exército de cabalas mariñáns e de golfiños ... ", "A
noite estréitarne cercos na debilidade" ... pero non en todos os textos é sinónim o de negatividade,
nun poema que princípia nunha ci-

A pervivéncia

de institucións
célticas na
epoca
medieval
/

Terra de Trasancos
de Andrés Pena
Graña
A polémica vai acompañar o libro
que apresentamos. Trátase dunha
ampla e novidosa aportación á história social da Galiza que aborda o
abano cronolóxico de toda a Idade
Média da Terra de Trasancos, Concello de Narón. Estamos de <liante
dunha forma de facer história que
colleu pulo desde os anos setenta:
a monografía rexional, modelo válido para integrar a realidade específica de cada zona e para facilitar
a comprensión da evolución sócioeconómica en base ao meio que en
parte a determina.
A monografía rexional da Terra
de Trasancos non foi a única feita

conta de discos

Subxace noutros poemas, iso si é
constatábel, un certo compromiso
co idioma próprio que se disfraza
en fermoso~ versos "Falaban pouco e tardos dela posuídos / nunha
língua de cereal / e doutras materias erosionadas" (...) ou "Trabo
nesta túa língua de mel ferida ... "
ou ainda este outro ''. .. nesta língua
da máis rude pureza".
Textos como os intitulados "No
cerne do vacío", "Encendendo a
noite", "Eclipse" (que xa chamou
a atención de Xúlio L. Valcárcel)
ou "Graal II" son ben logrados e
conteñen versos intensos como estes que pertencen ao último os devanditos: "Chegabas ti. Prender
un Jume./ E permanecer/ estrañamente unidos no tempo".

Remato sinalando unha semellanza entre os libros de Neira e de
Eva Veiga que xa é perceptíbel
nos epígrafes, "abandono" e " fuxidíos" fan referéncia á necesidade de deixar atrás os cuartos penumbrosos do primeiro e os naufráxios dos que nalgun momento
fala a segunda no seu poemário. +

Alternativa tecnolóxica
Himekami, fonnación xaponesa
baseada nunha ristra de técnicos que
manipulan o son de dous músicos
adicionais. Contan que no país nipón a
tecnolox ia substi tue cada vez máis á
man de obra humana, que dun tempo a
esta parte dase unha crecente tendéncia
ao automatismo programado. Pois ben,
este grupo é coerente con tal realidade.
Mália a música posuir o seu encanto, é
interpretada coa maior frialdade que un
poda imaxinar. Nesa porcentaxe de
inspiración-transpiración inerente a
toda obra de arte, esta fonnación
xaponesa parece estar posuída en
desigual proporción máis do segundo
ca do primeiro. •

Divagacións sobre
música popular
Con considerábel retraso acusamos

1

recibo na redacción deste periódico do
primeiro di sco de Matto Congrio,
variado e entretido coma poucos
dentro do panorama da música galega.
Muiñeiras, vári as, en di stinto formato;
unha delas, a ritmo de batidora, de
ori xinal título, "Gaseadas fo rmas
globulares". Un reel tropical, próprio
de festa de verán; unh a di xeríbel
ensamblax e galaico-irlandesa; un
apacíbel "Canto de seitura"; unha
discotequeira "Polca de Vilagarcia";
estereotipado, "Crisol de insectos" ...;
trepidante melodia con título en inglés
-non é o único no di sco-,
rematando con cálida e agarimosa
adicatória hostel ei ra, "Café Dublín" .
Di sco todo-terreo, con simpáticas
explicacións inseridas no envoltório
da portada. Dirán vostedes que o
escrito nestas liñas é unha divagación
sobre o di sco do grupo vigués. En
todo caso, Matto Congrio fi xeron
desta vez unha divagación da própria
música popular.•

Andrés Pena Graña.

no noso país<n, pero si é a única
inscrita nun proxecto que aspira a
estudar a história de Narón de de
a Prehistória até a época contemporánea, vell o oño de moito hi toriadores e que malpocadamente
tivo máis adeptos fó ra do linde
da U nivers idade qu e den tro da
mesmaº>. Neste senso póden e facer paralelismos entre a iniciativa
que promove o servizo sóc io-pedagóxico municipal de Narón, con
aqueloutra que inspirada polo Seminário de Estudos Galegas acadou en parte facer algo parecido
coa Terra de Melide. O desexo de
continuar cos volumes 3 e 4 para a
Época Moderna e Contemporánea<1>parece avalisado pola il usión
e esperanza pastos neste proxecto
pola equipa mun ic ipal no acto de
apresentación do libro.
A documentación na que se apoia
este livro buscouse nas coleccións
diplomáticas do mosteiro de Pedroso (Arqui vo Catedralíc io de
Mondoñedo), de Sobrado e San
Martiño de Xúbia (Arquivo Histórico Nacional), así como en diversos doc umentos saltos e no arquivo da casa do Pazo do Monte. Andrés Pena tira
unhas conclusións polé micas e inovado- A
ras qu e dun monografía
xe ito moi re- rexional da
sumido seri an
as seg uintes: Terra de

Tra aneo

A pervivéncia aspira a
de institucións
d a é po ca do estudar a
fer ro na A lta hi tória d
ldade Média e Narón
e n p a rt e da desde a
Baixa; socialmente
coa Pre-história
c ontinui dade até a época
das liñaxes re- contempo1ix iosas e lei- ránea.
gas adapt adas
ao no vo con tex to - deste
xeito o novo xerarca cristiano non
seria máis que o vello druída reconvertido- e institucionalmente
co conceito Terra de ... como equivalente aos Trehas en torno aos
cales se artellaba o território galega na época do ferro. Desde esta
perspectiva, Andrés Pena observa
que cada Terra estaria govemada
por unha liñaxe "X" cuxo líder,
"princeps" ou "corono" seria o representante e ainda herdeiro da
nobreza de estirpe céltica<4i; este
contaría cos seus vasalos do mesmo xeito que o nobre de cada castro contaba cos seus servidores tam én en dependéncia vasaláti ca.
Segundo esta teoria, o tránsito da
época ~éltic a á plena ldade Média
non seria máis que un complicado
xogo de modificacións e de adaptacións a novas ci rc unstáncias, ·de
forma que nen romanos, nen bárbaros nen acontec imentos políti-

cos posteriores erian capace de
face r ro za institucional a lg unh a.
E ta modificació n e tarian ben
rep re en tada no rol do hábi tat.
A i, a aparición da vita romana e
da med ieval non erian mái que
unha tra po ición no vale da reidéncia eñorial en ca tro , pero
a ua funció n eria a me ma. Ne te en o, o e tudo de André Pena
oferece por primeira vez referéncia concreta de auténtica ila
medievai -referímono a " fundos seño ri ai " non a cidade que el e mais a sua equipa están a
catalogar en Narón e que expoñen
fotografadas.
A monografia pro egue cun no o
enfoque da in titución do foro
que eria a reprodución do ontrato agrário da época do ferro, e
que no medioevo repre entaria un
eficaz meido de avinculamento de
propriedades entre a grande liñaxes. Deste xeito o foro en moitos caso seria un contrato ' inter
pares" adicado polo reitere
ec lesiásticos a favorecer territorialmente á sua parentela nobiliar
unha me ma elite que conrrolaria
todos o resortes de poder e que
unha vez criada a vita de Ferro!
e Neda estenderia a ua influéncia
até o comércio.
Con tatemo porén, dua · importante chatas, o abandono do e tudas agrário e demográfico impresc indíbei a toda monografía
completa, e o difícil estilo d autor, complicado me mo para e peciali ta . Urxe unha ver ión divulgadora que faga compr nde r a
inovadora teoría que uxir P na Graña, tan ignificativa para a
comp ren ión da Gal iza actual e
que ax iña erán cen tro de inten a
crítica e profundo debate. •
VÍTOR MÍGUEZ
( 1) A concc ición das grandes monografí as
rexionai s tivo o seu nacimento na Franza da
última metade de séc ulo. Sobre a Galiza Medieval hai exemplos deste tipo de traballos
(PO RTELA SIL V A. E. ; La región del obi spado de T ui en los sig los XII al XV: Santiago. 1975). ainda que fo i na História Moderna da Galiza onde este ti po de estudos alcanzou o seu meirande desenrolo.
(2) Un dos últ imos proxec tos académicos
nesta li ña fo i o promovi do por Fe lipe Criado
Boado co proxec to "Serra do Bocelo-Val do
F urelos" qu e ficou interrompido no es tudo
do medioevo.
(3) O da pre-hi stóri a xa fa ra publi cado hai
dous anos pol o mesmo autor PE NA G RAÑA. A. : Narón , un concello con hi stóri a de
seu: Sotel o Blanco. Narón. 199 1.
(4) Neste senso. o autor bebe copiosa mente
da corrente hi storiográfi ca neocelti sta. de recente cuño e inaugurada por FERN ÁN DEZ
AL BALAT. B.; "Guerra y religión en la Gall aecia y Lusit ani a Amigui as"; O Castro. A
Coruñ a, 1990.
PE NA G RAÑA , Andrés: " A Terra de Trasancos a liada dende os mosteiros de Xúvia
e Pedro so na ld ade Médi a'": Concell o de
Narón. 1993.
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Un fotógrafo chamado Blanco Amor
• XESUS TORRES REGUEIRO

vista que dirixia Blanco Amor, como o foron doutras que se publicaron aquén e alén mar. No 1963
Eduardo voltou á Galiza e quixo
coñecer persoalmente a Veiga Roe!, non só en corpo e alma senón
na sua circunstáncia (son as suas
próprias palabras), intuindo que a
arte do betanceiro resultaba inexplicábe1 sen a sua cidade de nacéncia e vocación. E o ourensán transatlántico veu a Betanzos, a comprobar a verosimilitude dos enfoques roelianos. O resultado dese
encontro foi un fennosísimo artigo,
"Veiga Roel en su Betanzos", que
publicaria de volta na Arxentina,
aderezado cun feixe de artísticas
fotografías do betanceiro.

Logo dos pasados dias primaverais arredor das letras galegas e de
Eduardo Blanco Amor, de comemoracións, oportunismos, homenaxes mái s ou menos si nceros,
simpósios,. .. xa se dixo e escribiu
case todo obre a obra literária e a
complexa e controvertida personalidade do escritor ourensán, celebrado en anual turno a condición
de levar polo menos dez anos "botando malvas".
Tamén foi abondosa a reprodución da sua iconografia persoal ,
incluída a publicación dunha dea fotobiografia , tan de moda ultimamente. E sempre, xa desde os
retratos de xuvenrude, unha cena
po e moi relambida. Dandi mo
acompañado á vece cun enigmático orri o, franco e aberto na ancianidade, que o Luí Seoane non
foi quen de captar, co u a que i
acadou o Siro. Narcisi mo pouco
di imulado e ben patente no eu
autorretrato e pido e de co ta .
Suxeito pa ivo e activo da fotografía porque o grande escritor
curen án foi toda a ua vida fotógrafo afeizoado, e bastante bon ao
parecer.
Da relación (mítica, di cutida, escura, ... ) do ouren án con García
Lorca ficaron aparte do ei poema galega , tan controvertido ,
do granadino) as mellare fotografías de Federico que e con ervan,
egundo o eu biógrafo irlandé
Ian Gib on, tomadas por Eduardo
no veráns imediatarnente anteriores á Guerra civil: a quinta da
hora de San Vicente, ao piano, cos
eu obriño coa ua nai ... Son
fotografía que forman parte da
iconografia oficial de Lorca. Algo
cli o falaba Landeira Yrago recentemente nun periódico coruñé e
citaba a testemuña de Mora Guarnido, tamén granadino e amigo
per oal de Lorca quen na biogra-

Blanco Amor en Piriápolis, sempre coa cámara.

fía que publicara en Buenos Aires
sobre o poeta mártir facia destaque desas fotografías, tantas veces
publicadas en libros e meios de
comunicación sen mención nengunha do autor ds mesmas.
Naquela revista Céltiga, ca-pilotada por Eduardo e o sadense Suárez Picallo nos anos vinte, unha
das máis coidadas e de máis calidade da emigración galega, dábaelle unha grande importáncia á
imaxe e á fotografía, quizá para
matar morriña dos leitores atravé da paisaxe da pátria ausente.
Ksado, Suárez, Pintos, Caamaño,
Blanco ... eran fotógrafos que colaboraban nas ua páxinas. Posibelmente xa daquela comezara a afeizón de Eduardo pola fotografía
que duraria toda a vida. A ua
imaxe como uxeito pa ivo coa

Da relación do
ourensán con
García Lorca
ficaron as
mellores
f otografias de
Federico que se
conservan.

cámara na man ou pendurada do
ombreiro é habitual nas suas viaxes: pola España republicana, no

Piriápolis uruguaio dos cuarenta,
no Chile avistado do cincuenta, na
Venezuela do cincuenta e dous, na
Roma do cincuenta e oito ... O fotógrafo posando para o fotógrafo,
nun aceno de turista. Mais non era
só a foto de turista a que buscaba
e perseguía.
Cando Eduardo dirixa a revista
Galicia do poderoso Centro Galega, a fotografia vai ter tamén un lugar destacado nas suas páxinas.
Fotografía de calidade, de mestres
consagrados aos que se Hes solicita
que envien anacos, reflexos, da pátria lonxe. Un deles foi o betanceiro Veiga Roe!, quen daquela acaparaba prémios en médio mundo
coa sua mestria de fotógrafo afeizoado. Os seus motivos mariñáns
foron ampliamente reproducidos e
en várias ocasións portada da re-

Blanco Amor asume a condición
de modesto discípulo de Veiga
Roel a distáncia. Confesa o desexo de que as suas fotos de afeizoado se parecesen ás do rnestre Veiga, a quen o descobrirnento da arte fotográfica levara a unha acelerada e progresiva aprendizaxe autodidacta cando xa andaba rondando os sesenta anos. Unha idade na que, como destaca un Blanco Amor tamén sesentón, ninguén
se pon xa a aprender nada, máis
ben a esquecelo case todo. Os
dous sairon cámara ao lombo na
procura de temas polo labirinto de
ruas circulares e pinas da vella
acrópole betanceira e polos arredores mariñáns, nunha lición prática na que un sexaxenário pletórico de mestria ensinaba a outro famento de sabedoria plástica. As
duas mellores fotos - as únicas,
di el con rigoroso xuízo- entre
os centos que o Eduardo fixo baixo a luz galega foron temas dictados por Pepe Veiga como quen
non quer a cousa. Logo de case
cuarenta anos de afeizón fotográfica e desenganos literários, estaba
convencido - asi o dixo-- que só
ao lado de tal mestre poderia solventar a acuciante dúbida interna
de ser ou non ser fotógrafo.+

A POESIA ANGOLANA, DESDE SILVA MAIA FERREIRA A LOPITO FEIJOO
XOSÉ LOIS GARCIA

A p e ia ang lana de e pre i n p rtugue·a, com za u to en 1 4 coa publicación
d · pontaneidad da Minha Alma" de
Jo é da ilva Maia err ira. E te poeta podemo con ideral como o primeiro autor
n Angola e pre u or da poe ia ne te
paí .
ta realidad ven umar e un dicionário de portugué -k imbundu de Cordeiro
da Malta, x rnali ta e poeta ao que o coloniali ta venlle certa atitude contrária á
ua a tividade en certo artigo de pren a.
O xornali ta angolano , na última metade
do XIX, publican o eu poema en divero meio de pren a e, obretodo, no "Almanach de Lembran9a ".Poema que teñen
relación con tema humano e bucólico .
Neste primeiro ciclo, encontramos a Abrante Braga, Fontes Pereira, Mato so da Cámara, Eduardo Durao e Arsénio de Carpo.
O periodismo de Cordeiro da Matta é posterior á criación do xornal "A Aurora", fundado en 1855 por Ernesto Marecos; en 1866
publícase "A Civiliza<;ao da África Portuguesa", creado por António Urbano, Monteiro de Castro e Cortez Mantua. Este xornalismo, en certo contido, está influenciado
pola burguesia colonial. En 1878, Alfredo
Troni cría o "Jornal de Luanda" e imponse
unha nova corrente que rompe, en cerros aspectos, coa cultura colonial e reactívanse os
primeiros núcleos de cultura autóctona. Os
xornalistas toman consciéncia da realidade
angolana e crian "O Eco de Angola" (dirixido exclusivamente por "filhos do país", negros e mestizos). Nesta dimensión están, tamén, o "Pharol do Povo" e "O Futuro de

tónio Jacinto, Viriato da Cruz, Al da Lara e
tantos outros, están sumamente implicados
nesta descoberta e máis tarde serán os líderes da loita de Liberación Nacional.

'Mensagem' estivo
comprometida, desde
1948, cun proxecto
político de
conscienciación
popular, e máis tarde
serán os líderes da
loita de Liberación
Nacional'.
Angola". Un destes xornais chega á seguinte conclusión: "Os filhos desta terra nao podem ter confianza alguma na boa fe do bando colonialista portugues". A poesía <leste
período está a expensas do xornalismo que
é onde os poetas publican e espallan inovadores modelos expresivos.
No actual século, son os poetas Tomaz
Vieira da Cruz, portugués e residente en
Angola, quen instaura un novo avance, ainda que for con esquemas da poesía portuguesa e, máis tarde, Geraldo Bessa Víctor,
mestizo. Con estes dous poetas e os anteriores podemos considerar criada a primeira
etapa da poesia angolana que dará paso aos
poetas que nacen entre 1922 e 1934, que

Os poetas que nacen entre 1936 e 1940 forman parte do que se chama en Angola Poesía de Guerrilha ou dos sesenta, porque participaron na loita armada. É o caso de Costa
Andrade, Joao Maria Vilanova e tantos outros. Os nacidos entre 1940-48, xeración
dos setenta, conforman novos avances, no
sentido estético e expresivo, apesar de estar
moi acondicionados ás formulacións de
"Mensagem". hai poetas como David Mestre, Arlindo Barbeitos e Ruy Duarte de Carvalho que anúncian novos presáxios para un
novo rumo estilístico.

Lopito Feijoo.

conforman a xeración de "Mensagem".
"Mensagem" estivo comprometida, desde o
seu início, (1948), cun proxecto político de
concienciación popular, frente á tiranía de
Salazar que, na década dos cuarenta, introduce miles de colonos portugueses en Angola. Esta postura é tomada a sério por certos intelectuais que tratan de descobrir pautas culturais que se atopan ameazadas ante a
presenza foránea e que, cada vez máis, están en perigo de extinción. Nos anos cincoenta, "Mensagem" está fortemente consolidade e os poetas, como Agostinho Neto,
que o consideramos como o precusor da
modernidade poética angolana, xunto a An-

Os poetas nacidos entre 1952 e 1963 conforman a mal chamada xeración dos oitenta, ou
os "Novíssimos". Estes poetas publicam a
partir de 1985, e autores sobresaintes son
Joao Mairnona (que o considerarnos como o
precusor da postmodernidade da poesia angolana) con catro libros publicados; Ana Puala
Tavares, Joao de Melo, José Luís Mendon9a
e Lopito Feijoo. Todos eles están a criar unha
nova orde e motivando un espléndido espazo
á poesia angolana. Estes poetas citados configúranse como os precursores dunha etapa poética que, certamente, consolidarase nesta década. A transcendéncia e o impacto que terán
coas suas aportacións a un novo modelo literário será decisivo para a sociedade angolana
que, certamente, está experimentando importantes trocos sociais e políticos.+
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Durante a película o próprio protagonista, Rústico, colocouse por tras da cámara.

Rolando Díaz Rodríguez
'O cine non transforma a sociedade

pero axuda a entender os seus problemas
• CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Tomo!
II

-·

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

1978 4.000 pta
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 6.000 pta
1989
1990
1991
1992

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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completa
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terá un prezo
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Rolando Díaz, cineasta
formado ao calor do
ICAIC cubano, onde
elaborou noticiários e
documentais, é autor
de tres longametraxes
de ficción de
recoñecido prestíxio
internacional, e
apresentou hai poucas
semanas na Galiza a
sua última criación, A
longa víaxe de Rústico,
unha história de
emigración, cun
persoaxe saído das Illas
Canárias, facilmente
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memória colectiva dos
gal egos.
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En realidade non é só problema
do bloqueo senón de todo o que
sucedeu nestes últimos anos na
URSS, que agravou a situación da
economia cubana, a maiores de
que a Lei Torrice11i agudizou o
bloqueo. O cine tamén se · ve danado, pero non tanto a indústria
propriamente, porque o ICAIC
busca formas para non depender
tanto do estado, e topáronse alguns camiños que permiten manter un certo nível de traballo. Incrementouse a co-produción, sobretodo cineastas de fóra que veñen filmar a Cuba [recentemente
finalizouse en Cuba a versión de
Tirano Banderas], desde Canadá,
Inglaterra, etc ... iso deixa estruturas en Cuba. Tamén se criou unha
" empresa para facer doblaxes internacionais e -iso xunto coa venda
de productos nos os (documentais,
dibuxos animados, longametraxes) van mellorando a situación.
A miña película, documental, é
unh a colaboración con Canárias,
entre unha productora independente e o ICAIC.

Pódese seguir denominando ao
cine cubano como militante ou
ese senso do cine como instrumento mudou?
Ségueo senda pero noutro sentido.
Hoxe ese carácter militante é o
dun cine que se faga perguntas sólidas sobre o que sucede en Cuba
en termos artísticos, que faga un
cine crítico desde a revolución pero non conformista, que non
aplauda sen máis como noutros
momentos da história cumpriu,
máis de propaganda. O bloqueo,
criminal e prolongado, ou a caida
dos paises do Leste con graves
consecuéncias para a nasa economia, dunha banda, e despois erros
próprios da conducción do no o
país, do aparato burocrático, dan

lugar a unha manchea de hi tória
e drama per oai u ceptíbei de
ser abordados de de o cine, e convén ventilalas. Non creo que e a
momento de pechar filas en mái
e facer un cine pechado, ante ao
contrário pódense defender princípios de de unha ollada ampla e
moi diver a. O cine non ten porque estar na deci ión do de tinos
dun país pero si debe reflexar o
compromiso dos cinea ta co eu
pre ente.
A lei de formación do ICAIC foi
unha das primeira que decretou
o governo revolucionário. En todos estes anos o papel do cine foi
moi distinto doutras arte ?
(continua na páxina seguinte)
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'O cine está
mediatizado
pola crise do
país, pero coas
coproducións e
a estrutura
consolidada do
ICAIC saimos
adiante'

Tivo o apel mái importante. De
empre, e a hi t6ria do cine cubano empeza no 1959 porque antes
non o habia, houbo unha grande
comunicación co e pectadore ,
con grande ma a da povoación.
Hai un fato de película , case 30,
con mái dun millón de e pectadore , unh cifra importante para
un paí de 10 millón de habitant . Hai ca e dez fita que chegaron ao 2 millón de e pectadore ,
unha ifra exorbitante. A média é
de 500.000 e pecradore . Digo i to porque, ademai de compromio artí tico e e rético, ten habido
unha comunicación importante co
e pecrador.
O ICAIC, igual que a Ca a da
Améri
ou o Ballet acional. é
unha in titución re peitada internacionalmente. Pala ua política
cultural e a ua coeréncia. De de o
princípio eparou e do reali mo
ocialista e ademai agá casos
moi i olado o cineastas cubano
non e formaron na URSS ou paises do leste, e ca e diria que os
que ali e tiveron remataron aplatanándose como lle dicimo nó . E
o cine cubano hai que velo no contexto do cine latinoamericano e a i
e fai patente no Fe tivai de Viña del mar (Chile) e La Habana.

Vo tede como e definiria, documentali ta ou cinea ta de ficción?

documental á ficción. Durante
moito tempo pensei que o documental e o noticieiro, que dirixia
Santiago Alvarez, e que desapareceu polos problemas económicos,
era a miña única influéncia. Pero
fixen tres longametraxes e regresei agora ao documental con "A
longa viaxe de Rústico". Anteriormente levantara moita polémica
"A vida en rosa", que tamén me
trouxo a min próprio moitos encontros e desencontros. Volver
dez anos despois ao documental
serviu para decatarme de que era
un oficio do cine que tiña xa moi
apreendido e iso permitiume meterlle cousas novas ao xénero coas
que non me teria atrevido hai unha década. Ainda que a história é
simples tratei de facer enlaces e
reconstruccións que lle deran outra fasquia. A persoaxe case remata dirixindo o documental!
Ogallá e puideran volver facer
noticieiro , pero agora que estou
nun momento de madurez -cumpro 46 anos en Agosto- regreso a
Cuba para facer un conto nunha
película ''Contos habaneros" con
intervención de Daniel Diaz Torre , Fernando Pérez e eu como
directore . Temas a mesma idade
e fixemos as películas na mesma
altura, omos a egunda xeración
de cinea ta cubanos.

Como di, quizais un dos labores
máis importantes que dá Cuba é
o do documental. Cales son as
raices documentalistas suas a
maiores do ICAIC?
Cando chegamos aos 70 o documental cubano está moi desenvolvido. Bernabé Hernández, Osear
Valdés, Santiago Alvarez, Octávio
Cortázar, Tomás Gutiérez Alea,
Humberto Solanas,. .. había unha
escala moi asentada e nós somos
filias dela. Pero no ICAIC criouse
un clima de análise e discusión
moi importante. Eu sinto unha admiración polo free cinema inglés e
toda a ua etapa documental. Tamén hai intluéncias do neorealismo e doutras moitas causas. A experiéncia do cine móvil, que agora
ten meno actividade pala dificuldade do paí , tamén foi moi importante para nó , porque era levar o cine a ítio inaccesíbeis a
público novas. Agora é máis fácil mercé ao vídeo e dou televiore . Ainda que e perde parte da
máxia vese cine.•

O DOCUMENTAL
DUN CAMIÑANTE

Fernando Alberto,
un poeta do grupo
'Brais Pinto'
•MANUEL LÓPEZ FOXO

Femando Alberto Díez nace na cidade da Coruña o 15 de Setembro
de 1935. "No D.N.I. puxéronme o
dezasete. Iso quer dicer que son
dous dias máis novo". É un neno
de cabelo loiro, b1usas bordadas e
zapatos de material. De cativo ten
unha mestra italiana: "La Signorina". Lago ingresa no Coléxio de
freires salésianos. Un dia ve morrer
a un compañeiro baixo as rodas
dun tranvía. "E non aconteceron
outras causas que poda subliñar".
No coche de liña, nunha noite de
vento e auga do mes de Febreiro
do 43, Femando Alberto chega a
Ortigueira coa sua família. Ten sete anos e ten que aprender a camiñar en zocos para poder ir á esco1a. Despoi s estuda o bacharelato
nunha Académia de Ortigueira, na
mesma académia na que alguns
anos antes exercera a docéncia o
escritor mindoniense Álvaro Cunqueiro. En Santa Marta comeza a
falar galego, nun tempo no que só
o falaban os da aldea. Na Vila resultaba moi estraño que un rapaz
nado na cidade da Coruña, de "familia bien" e fillo dunha andaluza
falase galega . Aos dezasete anos
inícia a carreira de Direito na Universidade de Santiago e no 56 ,
animado polo escritor António Rivera Losada, marcha para Madrid
co proxecto de rematar Direito e
facer Periodismo.

'En Outubro de
1962 Fernando
Alberto remata
un libro de
poemas: "Cinco
verbas ao ar". A
sua maior
ilusión é podelo
publicar na
colección de
"Brais Pinto'

C.X.L.P.
Tre hora de película e dou ano de traballo avalian per se o rigor e a
meticulo idade con que Rolando Diaz encetou a tarefa de dar vida á história de Rú tico Pai , un anciano de 86 ano que emigrou a Cuba na década
do vinte e que regre ou á ua illa natal de La Palma vária décadas despoi . O vintecinco minuto que dura finalmente o documental, falan da
peripécia vital de te home, de fonda abiduria popular, fina intelixéncia e
desbordado humor, que viviu empre co corazón entre dous mundos, ateso urando con amor, nostálxia e memória, dua aliadas e duas perspectivas
11Umanas, duas illa e culturas, dua conciéncia irmanadas. A longa viaxe
de Rústico é ademais do documental dun camiñante, un canto á imperecedeira unión de duas culturas, un apaixoadfo e sentido alegato sobre a dureza da emigración.
Cunha dirección que fia con exactitude a regras do documental, o filme
situa na faciana de Rústico e nas suas palabra e vivéncia o mecanismo
de educción perfeita do espectador. E faino con corrección e ritmo interior mesturando con sabiduria as imaxes de ficción e reconstruidas (viradas en sépia) con aquelas outras que proceden da própria realidade da vida do protagonista.
Empresas como esta, abordada desde a productora independente de Francisco Mela, o ICAIC e o governo autónomo canário, deberían servir de
modelo para que outros cines nacionais, como o galega, tomaran exemplo
e acometeran proxectos semellantes de coprodución, sobretodo cando as
raíces da emigraéión galega en toda América Latina, teñen máis dun século de fondura. •
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Nas páxina de "La Voz de Ortigueira" ven a luz os seus primeiros medidos e rimados poemas.
Lago participa nunha antoloxia de
novelas editada por "Arquero" e
neutra que editou "Doncel". Publica tamén vários contos para nenas na revista "Bazar", recebindo
vintecinco pesos por cada canto.
Cos primeiros cartas que lle dan
merca unha pipa e tabaco.

Brais Pinto
No bar da Faculdade de Filosofia e
Len·as coñece a outros mozos galegos que estaban preocupados pala
língua e cultura da Galiza. Fernando Alberto xúntase axiña con eles
nos seus Jugares de reunión: o
Centro Galego, a "Rexión Galega"
e o Café "Los Mariscos". Aqueles
outros mozos son Bemardino Graña, Reimundo Patiño, X. Fernández Ferreiro, Méndez Ferrín, Ale-

""'

CONEZA

TODAS

AS PRAIAS DE
PONTEVEDRA
Onde están situadas

•
•
Lonxitude
•
Entorno
• cercano
Camping máis
• máis
Núcleo de poboación
próximo
•
Servicios
Como se chega

xandre Cribeiro, Bautista Álvarez,
Ramón Lourenzo, Hermínio Barreiro ... , quer dicer, o grupo "Brais
Pinto". Con Reimundo Patiño
mantén unha grande amizade: "De
todo o grupo foi con quen máis
convivía. Xuntos xantábamos na
"Rexión Galega", xuntos fornas ao
estúdio do gravador Dimitri, xuntos pintábamos na pensión das Infantas ... Cando remataba de pintar
un cadro, sempre dicia: Femando
Alberto, agora xa podemos bailar
un vello tango italiano".
Por ese tempo apreséntase a vários concursos e gana o "Libra"
de Contos, o Prémio de Poesía da
Faculdade de Direito, o António
Machado de Poesia de Soria... , escrebe, le moito, ve teatro , asiste ás
tertúlias, fai un cursiño de Cerámica na Escola de Cerámica de
Madrid, aprende a litografar cun
mestre de Patiño, mergúllase no
acrílico, viaxa a Portugal... Na actualidade é funcionário do Ministério de Economía e Facenda.
"Con todo iso deume tempo a ter
catro fillos".

'Cinco verbas ao ar'
En Outubro de 1962 Fernando Alberto remata un libro de poemas:
"Cinco verbas ao ar". A sua maior
ilusión é podelo publicar na colección de "Brais Pinto'', na que xa
aparecera a poesía de Ramón Otero Pedrayo, reco1lida en "Bocarribeira", o "Poema do home que
quixo vivir'', de Bernardino Graña, "A noite", de X. Fernández
Ferreiro, "O que se foi perdendo",
de Ramón Lourenzo, e o poemário
"Acoitelado na espera", de Alexandre Cribeiro. Pero o grupo
"Brais Pinto" desfaise e a editorial
remata aí o seu labor. E o libro de
Fernando Alberto - igual que outros libros doutros escritores galegas- queda inédito nun caixón.

Edicións O Paporroibo
Edicións O Paporroibo, un proxecto editorial que naceu hai pouco para a expresión da obra dos
escritores, investigadores e criadores da arte vencellados á comarca
de Ortigueira, publica agora o libro de poemas "Cinco verbas ao
ar". Con esta publicación preténdese recuperar un poeta esquecido
do grupo "Brais Pinto", unha voz
que a poesía galega nunca debeu
perder. Coa aparición deste libro,
o nome de Fernando Alberto pode
deixar de ser esa lenda que vai esvaecendo lentamente o aflorar de
novo igual que abrollan os salgueiros no pórtico da Primavera.+

Clasificada por Concellos,
dende Tui a Vilagarcía

•

Un mapa de cada Concello
para situa·las praias e para
ver as vías de acceso

•

Unha foto a cor de cada
praia coa súa
correspondente descrición
TODO CANTO QUEIRA
SABER DE CADA PRAIA

Gt.Ü
dus
Pfü\IAS de PONTEVEDRA

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

cu mio
Dis1ribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)
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O trinque
Libros
Literatura de resistencia . Unha
tradución anunciada, o libro
de Barbara Harlow en
Laiovertto. A autora, profesora
na Universidade de Austin
(Texas, EEUU), onde estivo o

noso Ramón Martínez López,
introduce ao leitor no papel da
literatura nos movimentos de
liberación do Terceiro mundo.
Un ensaio de bon acceso e
espléndida bibliografia. •

Festas

Anúncios de balde

... e romarias

Busco directos en video non comerciais do eguintes grupo : Fuxan o
ventos, O Re entido , O Diplomáticos, Sinie tro Total. .. a i coma doutro
grupos que canten en galega. Antom.
Apdo 53. 27.850 Viveiro.

Para esta semana compre destacar: O Domingo 25, Dia da Pátria. O Xoves 29, Romaria de
Santa Marta de Ribarteme (Pontevedra). Do 29 de Xullo ao 1 de
Agosto, XIV Festa do Pemento
en Amoia.+

.C onvocatórias
IV Certame Literário
Carvalho Calero
O Concello do Ferrol, convoca o IV

Certame Literário-Lingüístico Ricardo
Carvalho Calero con total líberdade
normativa, que se divide en dous prémios, un de investigación literária ou
lingüística e outro de creación literária. No que se pode participar enviando os traballos, que han ser inéditos,
por duplicado, baixo plica e sen remite
identificador ao Negociado de Cultura
do Concello do Ferro!, antes do 15 de
Xaneiro de 1994. Ao concurso de creación literária (narración curta), podese concorrer cun canto ou un conxunto
de cantos que non sobrapasen na sua
totalidade os cen fólios, mentres que
para o concurso de investigación estabelécese a extensión mínima de 50 folios. A dotación económica do prémio
ascende a 500.000 pta. para cada modalidade. Amais o Concello comprométese en sacar a primeira edición.

Certame Literário
Camiño Portugues do
Pedrón de Ouro
A Fundación do Patronato do Pedrón de Ouro, baixo o patrocinio da
Conselleria de Relacións Institucionais, convoca o Certame literário

"Camiño Portugués" do Pedrón de
Ouro. Poderán tomar parte no certame

111'/

todos os autores de calquer nacionalidade sempre que as obras estean escritas en galega ou portugués. Os traballos versarán sobre un tema Xacobeo,
terán unha extensión mínima de 5 follas e máxima de 25, mecanografadas
a dobre espácio e por unha soa cara.
As obras poderán estar escritas en calq uer xénero literário. Para concorrer
hai que enviar os orixinais por cuadriplicado e sen remite identificador ao:
Patronato do Pedrón de Ouro. Apartado 1.046. 15. 780 Santiago. Prémio Camiño Portugués. Para a identificación
dos autores cada obra levará un lema,
amais do título, que figurará no exterior dun sobre pechado que conteña os
dados do autor e o currículo que se
considere oportuno. Estabelécese un
primeiro prémio de 250.000 pta. e seis
segundos prémios de 50.000 pta. O
prazo de presentación remata o 31 de
Agosto deste ano.

Campamento
na natureza
O Colectivo Medioambiental mantén
aberro o prazo de matrícula para o

Campamento de Natureza que se celebrará do 16 ao 30 de Xullo en Vilarmide (Muxia) . Poden ir rapaces e rapazas de 7 a 13 anos. Poden chamar ao
(981) 26.56.40.

Prémio Merlin
de literatura para nenas
Edicións Xerais, convoca a VIII edición do Prémio Merlin de literatura
para nenes dotado con 750.000 pta, ao
que poderán concorrer todos os que o
desexen ao apresentaren os seus orixinais en língua galega, conforme á normativa oficial. Hai que apresentar, baixo lema, seis cópias de cada orixinal,
en papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografados a dobre espácio, e
acompañados dun sobre pechado cos
dados do autor no interior e que indique no exterior o lema do autor asi coma Prémio Merlín. Edicións Xerais reserva os direitos de edición da novela
prémiada en todas as línguas do Estado Español. Os orixinais remeseranse
antes do 10 de Setembro de 1993, aos
locais de Edicións Xerais: R/Dr. Marañón, 12. 36211 Vigo.

Prémio Blanco Amor
Convocado este ano polo Concello de
Muros, o prazo de admisión de orixinais para o Blanco Amor de Novela
Longa finaliza o 30 de Xullo. As obras
deben ter unha extensión mínima de
150 fólios mecanografados a 2 espácios por unha só cara. Débense remitir
por correo, baixo plica e sen remite ao
Concello de Muros. De cada obra, inédita, deben enviarse cinco cópias . A
dotación é de 1.250.000 pesetas.

Prémio Xerais
de novela
Edicións X erais convoca o X Prémio
Xerais de novela dotado cun
1.500.000 pta, ao que poden acceder
todos os que o desexen con orixinais
inéditos conforme á normativa oficial.
De cada orixinal apresentaranse seis
cópias en papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografados a dobre espácio, antes do 10 de Setembro de
1993 nos locais de Edicións Xerais de
Galicia, SA, r/Dr. Marañón, 12. 36211
Vigo. Co orixinal que deberá ser apresentado baixo lema, adxuntaranse, en
sobre pechado, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, asi como o
título da novela, indicando no so bre:
para o Premio Xerais de Nol'ela. A
editorial resérvase todos os direitos de
edición da obra en calquer das línguas

do Estado Español.

Campamentos de verán
A Casa da Xuventude de Vigo proporciona información e tramita as inscricións dunha série de campamentos
de verán, para idades comprendidas
entre 8 e 30 anos, a un prezo que vai
das 19.000 ás 45.000 pta., segundo o
caso. A oferta da Casa da Xuventude
comprende destinos coma: O Grove, O
Porto, Toledo, Málaga. Asturies, Paris,
Fráncia, Suiza, Itália e Checoslcváquia, entre outros. Tanto inscripcións
coma maior infonTiación na Casa da
Xuventude de Vigo, r/López Mora 31.
(986) 81 01 94 ou 81 01 95.

Concurso
de deseño gráfico
Convoca a Concelleria de Xuventude
de Vigo, e poden acceder todos os vigueses menores de 30 anos, a un prémio dividido en duas fases , o deseño
dun cartaz e o da portada dun disco. O
gañador sairá dunha exposición integrada palas obras participantes. Máis
información no referente aos prazos de
inscrición pódese conseguir na Casa
de Xuventude de Vigo.

Cursos de verán da
Universidade da Coruña
A Universidade da Coruña oferece
unha série de cursos de verán que
comprenden títulos coma: Problemá-

tica ambiental e educación, Pablo
Serrano e a sua obra , O sistema das
administracións públicas e o novo
procedemento administrativo , A eliminación de documentos na administración. A empresa e a competitil'idade na economia española, A reforma do sector público , lnte1feréncia
das contaminaci6ns masivas na dinámica dos ecosistemas, Nol'as tecnoloxias e a sua xestión nas grandes cidades. Arte e cidade; Industria. sociedad e meio ambiente, Os meteríais
do automobil, A cidade e o mar, Curso de perf"eccionamenlo de danza
clásica, e Unha mirada crítica á psiquiatría, amais dalgún outro. A duración de cada curso é de 4 días aproximadamente, e a celebración do derradei ro vai para o 25 de Outubro. O
prazo de matrícula remata o Venres
anterior ao co mezo de cada curso. Información e solicitudes na Secretaría
de Alunes da Universidad Internacional Manendez Pelayo: R/Juan Flórez
8, Y. 15004 A Coruña; ou no seu teléfo no (98 l) 14 08 30. +

Cartafol de poemas, Oito e medio,
que publica textos de oito poeta galegas. Pedimentos a Edición do Dragón. Calzada Carrne de Abaixo 1O, 2º
C. 15.705 Compo tela. Ou no telefone
(981) 76 23 31.
Aportacións económicas para a campaña de recollida de Vitamina B para
Cuba: oficina principal de Caixavigo
en Compostela 04 . 155 .001.267-6 .
Asociación de Amizade Galega-Cubana "Francisco Villamil,..
Recollida de material escolar e papeleria, medicamentos (especialmente
vitamina B) e venda de diverso material de solidariedade. a A ociación
de Amizade Galega-Cubana "Franci co Villamil", rua do Villar 29-J!! B ,
Compostela, ou Policarpo Sanz 22 2!!,
oficina 10, Vigo.
Oferécese director de bandas de música populares . Evéncio Baño . Xan
XXIll, 13-7\! Dereita (Ou rense). (988)
21 05 85.
Particular vende piso en con trucción ,
praza de garaxe e trasteiro. É de protección oficial. Zona de San Roque en Vigo. Para máis información chamen ao
(986) 47 17 03.
Véndese piso na Rua Ervedelo 72
(Ourense). (988) 21 05 85.
Aluganse magnílicas oficinas na Rua
Colón de Vigo. Prezos moi intere antes. (986) 22 49 33.
Búscase vivenda económica para alugar
nos arredores de Vigo. (986) 43 94 44.
lnteresaria intercambiar películas
en galega por películas en catalán e
castellano. Perguntar por Miguel Tostón no (972) 20 38 34, de 8 a 3.
O Grupo Ecoloxista O Brote, vende
árbores de espécies autóctonas a particulares e asociacións. Teléfono (988)
23 06 63, de 2 a 4.
Véndese, alúgase ou traspásase A

Baiuca; en Cangas. (986) 30 02 62,
perguntar por Rubem .
Maquetación gráfica por ordenador
Macintosh. Búscase traballo, xornada
completa ou por horas. Experiéncia no

r---------------------,
Evie os seus avisos,
anúncios, actos e todo tipo de
convocatórias
con 7 dios de antelación , por
correo ou polo número de fax

ector. Acépta e calquer outro tipo de
traballo. Telf. 30 30 88.
Oferéce e pre entador a a ociación.,
discoteca . pubs. etc. Para e pcccáculo
de todo tipo, de file , a tuación s. etc.
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 4 .
Oferéce e traductora e intérprete de
alemán . Teléfono (981) 52 30 23.
Autocara ana pequena , 3 praza ,
ITV, bon e tado. 700.000 negociabei .
(981) 22 33 78 a partir da 20 h.
Véndese finca de 2.000 m 1 apro imadamente, no centro do Calvário.
Alta den idade. Oportunidade. Teléfono (986) 25 05 25 e 49 13 Ol; perguntar por Mercede e Xullo re. pectivamente.
Alúgase ou vénde e pi o amoblado,
moi grande e en boa zona (Avda. Samil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37.
De exo receber pegatina , folleto ou
páxinas informati as de temas ecoloi tas político ou mu icai . Enviar a:
Manoel Bello Salvado. Rua da lgre a
9. 15.685 Xanceda. Me ia. A Coruña.
De exo receber enderez ou teléfono de contacto de áa
u locai nde den concerto en directo. Son repre entante na Galiza dun grupo de
r ck que ten 3 LP editad ·. Enderez :
Manocl. R/ San Vicente 43. 4" l.
15.007 A Coruña.
Teléfono Verde. Servíci de in~ rmación instantánea e gratuita bre meio
ambiente, medicina alternativas, alimentaci n natural , pr dutos e 1 ices, turi mo alternativ ; e calidade de
vida. (988) 23 86 86.
O grupo ZAUM e tá a realizar o ello proxecto da Bibliografill da Contracultura. entamo con m di milleiro de exemp lare de publica ión
marxinais comentada e anali . ada .
Solicitamo nos mandede un li tado
de dirección para poñcmo en contacto . Ternos a intención de abrang ucr
outros campos: maqueca mu icai , colectivos, okupación , e tc. ZAUM,
Apartado 2.228. l 8080 Granada.
Búscamos casa de pedra para restaurar, con terreo, perto do mar, que
non so brepase os 3 millóns de pta.
Agradecemos toda infonnación. Digna
Hermo Vilas, R/ Menéndez Pidal Nº
18- 6º - l 5007 A Coruña.
Clases individuais de: harmonia (tradicional, analítica), formas musicais,
solf'exo, piano (grao elemental). Preparación de ex~es de Septembro. Profe sor titulado. irixirse a: Eduardo de
14 a 16 h. R/ T rrecede ira 13, 6º B. Vi go. Ou deixar/ecado no (986) 43 58 93.
Restaurante-tenda vexetariano Gál-

ga/a. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17.
Amorosa cociña caseira.

(986) 22 31 01
ANOSA '!'ERRA
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Gravacións de publicidade e montaxes musicais: festas, espectáculos, megafonía mobil, etc. (986) 29 30 48. •
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Música
Uxia
Unha representación da Galiza no
ciclo Raíces musicais europeas. O
22 de Xullo, na Porta Faxeira
(Santiago).

Beatus Ille Ensemble
Coro e Orque tra
O Venres 23, ás 9 da noite na Igrexa de San Franci co (Santiago),
con entrada libre. Concerto encadrado no ciclo Música na Catedral
de Santiago no século XVIII.

Orquestra Ciutat de
Barcelona e
Montserrat Caballé
A Orquestra Ciutat de Barcelona,
ten previ to concerto para o Venre 23, á 22 h., no Auditorio de
Galicia; e para o Domingo 25, ás
1Oda mañá, na Catedral de Santiago; amai do concerto do Lun 26,
á 23,30 h., na Praza da Quintana
no que acompañará á oprano
Mont errat aballé. Dirixe a or-

questra Franz-Paul Decker. Tamén se pode escoitar a Montserrat
Caballé o día 30 no Parque de Castrelos de Vigo.

La Rosa

Anna Turbau

Concerto do grupo de pop-rock, La
Rosa, para odia 24, ás 12 da noite
na Praza do Convento de Melide.

Exposición no Pazo de Fonseca. Aberta até o 10 de Seternbro. No mesmo local pódese ollar a video-instalación de
Lloren¡;: Soler Oh, Santiago!

Muxicas

Desertores e
Siniestro Total

Pintores portugueses

Concerto folk da man do grupo
Muxicas, o día 24, ás 11 da noite
na Praza Maior do Carballiño.

Matto Congrio
O Venres 23, ás 12 da noite no
Paseo do Malecón (O Barco), concerto de Matto Congrio , para seguir cos grupos de rock do Barco,
Inkietos e Los no.

The Christians
Concerto na Praza da Quintana, o
dia 23, ás 23,30 h., no canto do
concerto previsto de El último de

la fila .

Lo Lobo
Actuan o Sábado 24, á 1 da noite
na Praza da Quintana en Compo tela.

O grupo portugues Vai de roda, actua o Sábado 24, ás 12,30 da noite
na Praza do Toral de Santiago.

Pasadena Roof Orchestra
Dia 25, ás 23,30 h. , na Alameda
de Santiago. Entrada libre.

Especial Milladoiro
Mércores 28, ás 23,30 h. , na Praza
da Quintana terá lugar un especial
adicado a Milladoiro, que conta coa
actuación de Alan Stivell e The
Chieftains coma artistas invitados.
Milladoiro volta actuar o dia 29 no
Parque de Castrelos de Vigo.+

Festival das Pardiñas

Pantagruel

XIV Festival das Pardiñas en Guti riz, organizada pola A.C. Os
Xérmolos. No programa do día 7
de Agosto actuacións de Aloia
(Terra Chá), Xaian (O Incio), A
promesa (Fene) e Yellow Pixoliñas
(Monforte). O día 8 actuarán Os
Rosais (Vigo), The Singing loins
(Inglaterra) o basca Kepa J unkera
e o cantante dos Jmaculate Fools,
Kevin Weatherill. No mesmo día
entregaranse os prémios Guitiriz
de Escultura e Fotografia, para os
que ainda se poden entregar orixinais (data límite 4 de Agosto) na
Libraria Teixido de Guitiriz ou
nos locais da Asociación.+

Mostra de Teatro
de Ribadávia

n refaixo
para Cele tina
O Centro Dramático Galego
(CDG), pon en cena Un refaixo
para Celestina o dia 27 á 11 da
noite n Clau tro do M teiro de
an Ro end de elan va.

Tatuax
Pífano Teatro, repr enta a obra
d Manu 1 our nzo, Tat11axe, o
dia 28, á 1O da noite n Pavill n

lu

Vai de roda

do Concello de Bande.
A comédia de X. M. Pazo , A. Lamapereira e H. Harguindey sobre
o texto de Rabelais, posta en cena
por Teatro de Ningures, día 26,
ás 11 da noite no Cine Galaxias de
Cangas.

Cin

Actuan o Sábado 24, ás 11 da noite, no Parque de Castrelos de Vigo.

Actos

A última producción de Ché ere,
na Praza do Concello de Manzaneda, o dia 29 ás l 1 da noite.

Lumi 're-Vig

O Cine Clube Lumiere-Vigo, pecha a ua programación para o
mes de Xullo coa proxección da
película A tarefa de Jaime H.
l-Iermosillo, México 1990, o Mércores 28, ás 20,30 h. , no auditório
do Concello de Vigo. Máis información e aclaración no (986) 43
67 73 de 14,30 a 17 h.

O camiño das estrelas
A producción de Chano Piñeiro
de tinada á promoción exterior de
"Galiza en clave de ficción , proxectarase desde o 25 ao 30 de Xullo no Auditório do Monte do Gozo. Nunha pantalla xigante, con
máis de 40.000 wátios de son estéreo e precedido dun espectáculo
de música, efectos especiais e luz
laser. Será a prox'ección ao ar libre
máis grande de Europa, e comezará tódolos días ás 22,30 horas.
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Exposicións

Teatro

Río Bra o
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A Mo tra de Teatro de Ribadávia,
pecha a edición <leste ano o día 25
de Xullo. Do 23 ao día do peche
actuarán os grupos: Lavi e Bel,
coa obra A moco tendido; Ollomol-Tranvia con Commedia de
Cario Goldoni; Ur-Teatro-Ant:erkia que representa Soño dunha
noite de verán; Luciano Federico
con Porca Miseria; e a compañia
Luis Boyano que pre enta Maxia
por narices . Maior información
no Concello de Rivadávia: (988)
47 00 02 ou 47 00 04.

Publicacións

Camiño de e trela
A montaxe Camiño de estrelas,
con unto e cultórico de pedra, ferro madeira; do arti ta alemán
Helmut Lutz, fica in talada no
parque Mtísica en Campo tela, até
o vindeiro 9 de Ago to. A montaren carácter de expo ición permanente, para convercer e no Xov , nun e p ctáculo de luz e on
obre o r nacemento do home na
fin de écu lo. A mú ica débe e ao
campo itor Cristobal Halffter. +

en Lugo está aberta até o 31 de Xullo
unha exposición antolóxica con fondos da entidade. Obras de Asorey,
Maside , Colrneiro, Diaz Pardo , Laxe iro, Lugris e Jorge Castillo entre
outros .

O século XX
en Portugal

Até o 1 de Agosto na Galeria Trinta de
Santiago, expoñen Areal, Pedro Calafez, José Guimaraes, Alburquerque
Mendes, Pedro Portugal, Paula Rego, Júlio Resende, Joaquim Rodrigo,
Juliao Sarmento, Vieira da Silva,
Angelo de Sousa e Pedro Tudela.

Pódese ver no Auditorio de Galicia a
monstra Tradición, vangarda e modernidade do século XX portugués.
Até o 31 de Agosto.

Fernanda Soares

Galicia hoxe,
Galicia sempre

Do 20 ao 31, na Sá de Arte Caixavigo,
pinturas de Fernanda Soares.

O Pazo do Harreo, recolle perto de
200 obras de Quessada e Acisclo,
nunha escolma representativa da sua
traxectória artística desde 1960.

Cabos
A Galería Sargadelos do Ferro! acolle
a mostra fotográfica de Xoaquín Novoa, sobre os efectos do tendidos de
cabos nas fachadas.

Juan Barjola

Novefonta

Do 17 de Xullo ao 5 de Setembro, Museu do Povo Galego, Sás Municipais.

Pintura no Pazo do Souto de Carballo.

Carballeira

Ramón Baixeiras
Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña.

Expón as suas pinturas no Palacete de
Cedeira.

Santiago
camiño de Europa

Imaxes inéditas
O trabal lo dos fotografos Kike Corbacho, Félix Díaz, Alberto Gil e Anxo
Rial , conforma a mostra colectiva
fmaxes inéditas. Casa da Cultura de
Tomiño.

O Mosteiro de San Martiño Pinário en
Santiago acolle, até Setembro, unha
escolma de 184 pezas (códices, documentos, tallas, pinturas e outros obxectos relacionados coa peregrinaxe) ordeadas en 1O salas temáticas, baixo o
patrocínio da Xunta, Caja de Madrid e
o Arcebispado de Santiago.

Santiago, pequena
história natural
Fotografia de Anna Turban, no Pazo
de Fonseca.

Trazos e camiños
Até o 24 de Xullo na Casa das Artes
de Vigo, pódese ver a segunda párte da
monstra Trazos e camiñ.os que comprende unha chea de obras de artistas
gaJegos inspiradas no Carniño.

Antonio Melero
Amosa as suas pinturas no Teatro
Principal de Pontevdra. •
Páxinas coordenadas por

Antolóxica galega
No Salón de Actos de Caixa Galicia

IAGO LUCA
1

Televisión

l

Unha de Woody Allen

Pop-Rock Xacobeo

Todo o que sempre quiso saber
sobre o sexo e nunca se atreveu
a perguntar. Sábado 24, ás 23,30
h., en Butaca Especial da TVG.
EE.UU. l 972. Dirección e guión
de Woody Allen. Intérpretes: Woody Allen, John Carradine e Lou
Jacobi.

Para quen non asistiu ás finais do
concurso de pop-rock do Xacobeo,
o programa da TVG Clipmania
danos a coñecer aos gañadores do
concurso na tarde do Sábado 25 da
Xullo. Estarán Ritmanmuchos , os
rastreros, Trastones e Miki Nervio
and the hluesmakers. +

r-----------------------,
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ANOSA TERRA

Cin Clube Pontevedra
O Cine Clube Pontevedra oferece
para o dia 28, ás 9 da noite, o filme O niño de Adan de Viaches1a v Kri htofovich, baseada na
novela Maison de Jeunes Femmes de Anatole Kourtchatkine, e
feíta no 1991 baixo coproducción
soviético-francesa . Proxeccións
no Teatro Principal de Pontevedra e maior información no (986)
85 95 84.

Input'93
Os días 22 e 23, a sá do Centro
Galego de Artes da Imaxe reservase para o pase dunha selección de
programas do certame Input'93,
que recolle as mellares produccións das televisións públicas de
todo o mundo. Os pases empezan
as 20,15 h., na sá do CGAI, Rua
Durán Loriga 1O. A Coruña. Máis
información no (981) 20 34 99.+

Guia de itinerários
naturais
O Seminário Permanente de
Meio Ambiente de Louro coa
colaboura da Comunidade de
Montes de Man Común de Louro,
ven de editar o número un da colección de Guia itinerários naturais, no que e da..unha sinxela visión de tres enclaves da parróquia: O Monte Lauro, os petroglifos da Laxe das Rodas e a lagoa e
as dunas de Area Maior. Quedan
para os vindeiros números o Convento dos Padres Franciscanos, o
regato de Longarela, as fonte, o
Naraio, etc.+

Camiseta 800 pta.
Sudadeira 7.500 pta.
Pedidos a: A Nosa Terra
Príncipe 22, baixo 36202 Vigo
através de cheque bancário
e especificando tamaño
{pequena mediana, grande).
1

Número de existéncias limitado
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Papagaio Spray e Especial Pelegrin as

TRES EN RAIA

últimas aventuras do Frente Comixário
• HORÁCIO VIXANDE

...

De tortillas e
declaracións

"Había dez anos que na Galiza
non se publicaba un álbum de
banda deseñada. Houbo edicións
de comics con distintas
~istorietas, máis non un adicado
a un só autor. Pois ben, o labor
de abrir brecha correspondeulle
novamente ao Frente Comíxárío,
que ven de editar Papagaío
Spray, un volume do pintor é
autor de comics Fernando García
Varela", canta Héctor Real,
integrante do grupo ao que el
mesmo facia referéncia.

•CARLOS MELLA

I

HORACIO VIXANDE

mos ver o que se poda ver. A
Xunta ven de publicar a "declaración institucional máis importante
dos últimos tempos". Fraga dixit. Nela
oferéceselle ao governo central a nasa colaboura máis leal , pero lémbraselle que, en troques , seremos moi rexos na esixéncia dos direitos da Galiza eterna.

Banda Deseñada, e por primeira ocasión
nos tres anos de certame un portugués
resulta galardoado.

Estará a feria política para eses tratos? Pódese vender o que non é teu e
pódese comprar sen cartas?

Os prémios concedéronse no marco das
V Xornadas de Banda Deseñada de Ourense e contaron coa participación de 46
autores con 54 historietas que abranxen
a toda caste de tendéncias.

Porque o Pujol diso si que sabe: non
fai declaracións institucionais "importantes". Na feira procura ter becerro
que vender ou cartos para comprar. E
volta para casa tan contento , até a feira do quince, que xa se lle acorrerá
outra andrómena.

O

Frente Comixário é a única iniciativa real na Galiza a prol do
comic. E o' que foron tímidos intentos por
ir editando a revista, estase a converter
nunha aventura máis comprometida. O
Frente está a criar distintas liñas para tratar de satisfacer a todos os públicos, ou
máis ben está a cultivar todas as posibilidades para tratar de abrir mercados. E,
no fundo, un labor de marketing, ademais
do esforzo criativo.

•

O Frente Comixário é a principal iniciativa a prol do comic na Galiza.

en esp'añol e ternos que facer que se interese 'polo galega e que cámbie de língua".
"Para aqueles debuxantes que non teñen
calidade dabondo como para publicar
nas revistas do Frente, irnos criar un fanzine que vaia moldeando aos que están
a comezar, é un xeito de oferecerlles un
espazo para evitar que se desilusionen.
Os bons debuxantes non nacen da noite
para o dia, e este país precisa de sinaturas próprias", aseguran.

Papagaio Spray, un comic en formato
prestíxio (25x17 cm) -disque o máis
adaptado ao mercado-, aborda, cun prezo máis que asequíbel (600 pta), várias
histórias con dureza, nas que o sexo
aparece como elemento constante. Un
comic en branca e preto -a cor non está
á altura dos petos do Frente- que agrupa
seis histórias longas en 52 páxinas. A
violéncia tamén conta cunha presenza
habitual. O carácter das histórias obrigou
ao Frente a incluir a definición "Comic para adultos" na contra-capa.

O Especial Pelegrin é a última aventura
do Frente, "é tan forte que non contamos
con incluir publicidade, e moito menos
institucional ... tal como queda a mascota
do Xacobeo '93 teremos que sufragar todos os gastos", di Héctor.

Todos os estilos

Atrás quedaron os anos de penúria, "durante moito tempo ninguén nos deu cancha, os meios de comunicación ignorábannos, a administración tamén. Agora
non é que estexamos ben, pero dispomos de cartas para ir editando -aseguran-, porén ternos que reinvestir todo o
que quitamos por vendas nas novas publicacións". Os tres millóns de pesetas
anuais de orzamento do Frente dá para
salvar a duras penas o exercício, pero
para eles abonda.

"Traballamos desde a base, facendo e
editando todo tipo de comics. Para moitos debuxantes resulta moi cómodo entregar a sua obra e esquecer do resto,
pero para sacar á rua o seu traballo é
preciso facer un labor de edición e levar
a cabo moitas xestións. Por isa é complicado editar comics, porque non só é preciso contar con historietas, non existe unha infraestrutura arredor de todo iso",
asegura Héctor Real.

Prémios Ourense
de Banda Deseñada
A casa da Xuventude de Ourense en particular, e esta cidade en xeral, centralizan
a produción de comic na Galiza. De feito
veñen de fallarse os Prémios Ourense de

nepara·t~ para
.

.•

~

.

•

•

A apresentación en Vigo do Especial Pelegrin, segundo número da colección
Chámalle X, indica o compromiso da
Frente coas iniciativas arredor da Banda
Deseñada na Gal iza.+

Aqui tamén irnos á feira política "esixindo rexamente ". Pero, que podes
esixir nunha feira se non tes cartas
políticos para comprar? Pujol paga
con dezasete votos , que son as pesetas políticas, pero nós , asi o quixe mos, ternos as faltriqueiras baleiras.
Pode ser que, con sorte, apañemos
algunha esmola.
Pero non se me preocupen : tiñamos a
maior tortilla do mundo, a empanada
máis longa e, agora, alumbramos a
declaración institucional máis importante. A Galiza eterna segue viva .+
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A proliferación de publicacións, a sua diversificación e máis a descentralización
pode facilitar a extensión do cómic galego. Miguel Anxo Carballo (Pestinho), outro dos integrantes desta frente cultural, é
consciente deste feíto: "moitos mozos galegas están a debuxar, pero non saben
que facer coa sua obra. Non todos poden
achegarse a Ourense para encarregarnos
de publicarlla, ademais hai que ter en
canta a corresponsabilización de todos".

Aquí non . Aqui irnos á feira oferecendo unha leal colaboración que ninguén aprécia porque, que outra causa
poden facer os deputados da Galiza
afiliados a partidos estatais? Colabo rar, e grátis, que para iso toron eleitos: non teñen becerro que vender.

a"$ vacacións
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A centralización en Ourense da banda
deseñada galega pode estar a rematar
por decisión dos seus promotores, que
verian con bons ollos a edición doutras
publicacións. Unha reunión celebrada en
Compostela entre os membros do Frente
e debuxantes afincados nesta cidade deu
resultados moi positivos. A celebrada en
Vigo na Casa da Xuventude o día 19 está
por ver que dá de si, mais os comixários
proxectan para Vigo o fanzine de iniciación que antes se mencionaba.

.

··Alineados
• AmQrtiguacíón .

··Frenos ·
·.·

Avda da:Florida, 161·
Teléfono 20 23 79
36210 VIGO

SERVICIO OFICIAL

on preocupa o paro, nen os
parados: xa os habia. Falan
do paro, pero o que queren dicer é crise, crise da minoria que ten chacha filipina, que manda aos tillos a un coléxio privado aos Estados Unidos, que
viaxa a Tailándia nas vacacións, que
compra un Alfa Romeo importado,
queixo importado e viño importado.
Falan dos parados para xustificar os
cámbios. Queren despido libre, salários máis baixos, contratos máis precários, para eles cambiaren as cortinas que xa son de hai dous anos.+

