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Cuiña admite a ·
peaxe
nunhas autovias
qu~ non estarán
completadas
até o ano 2000
Despois do retraso até 1995,
cando xa houbera outra demora desde 1993, o prazo de r mate das autovias que van unir
Galiza coa Meseta sitúase no
umbral do novo século. Ct:Jiña
Crespo, que recentemente égou grandes retrasos e que veu
de considerar razoábel a pr.q;
longación dos prazos , ven de
manifestar a sua preocupación
pala marcha das duas obras de
infraestrutura que máis evitou o
Estado.
(Páx. 11)

Morreu en
Lisboa Ernesto
Guerra da Cal,
escritor galego
exiliado
O 27 de Xullo pasado, aos 82
anos-de idade, morria en Lisboa,
onde vivia actualmente, Ernesto
Guerra da Cal , vítima dun cancro de páncreas. A ñotícia non
se deu a coñecer até pasados
vários días por expresa vontade
do finado , cuxo corpo foi cremado. Nos últimos anos a AGAL tíñalle feíto várias homenaxes e
reeditado na Galiza dous dos
seus poemários. (Páx. 19 - 20¡

Entrevista

Fidel Castro
explica a . crise
dos balseiros
e a revolta
da Habana

Arturo Cuadrado:
0 25 de Xullo vin o soño·
1

O FIDALGO E
OUTROS REIATOS

q~e tiña no 36, a Galiza que non
- chor~, senón que reclama'

Con Ánxel Casal e Castelao es- ·
taba en Madrid en Xullo do 36 ·
para presentar o Estatuto nas
Cortes. Arturo Cuadrado e CasUn libro que reune algúns dos
telao son dos poucos membros· ·
mellares contos de Otero Pedrayo.
do Comité da Autonomía que
Unha axeitada introducción obra
sobreviven ao golpe militar. No
du n mestre da moderná narrativa exílio funda con Lorenzo Varela
galega.
e Seoane as editoriais Emecé,
Nova, Botella al Mar e dirixe os
pe riódicos Galiza e Et Despertar Gallego. Acompañado de
Fr·ancisco Lores, Presidente do
Comité de Residentes de Buenos Aires ;. Cuadrado volve á
Galiza e reclama das institucións que atendan a Federaciól')
~~~~~~~~~~~~~-'~
· -i ~~~~~~~~~·~ :1 ~-de Sociedades G~~g~s . asede _
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da oposición ao franquismo .
Trae un libro editado pala Federación con traballos que escribira e debuxara Seoane nos--anos
da Guerra: Mercado <;fas Artes e
·das Letras.
Arturo Cuadrado lembra nesta
entrevista a sua presenza na
manifestación nacionalista da
Quintana, "ali vin renacer un
mundo -novo. Non dubido .qu_e
será aquela a Galiza que os
homes _de 1936 buscabamos .
Foi a miña grande ·satisfacción
e a miña vitória. Ternos que ter
fe e comprometernos a axudal0s ~ ·.1;~~
·
(Páx. 14- 15)
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'Se un cubano quer~ ir
legalmente a EE.UU. non
lle dan visado, se
secuestra .'un barco e
·m·a ta un policía, recíbeno
,coma un hetoi" , (Pax. 4 - 5)
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O ROCK GALEGO NON ESlA A VEND:A
PAULA CASTRO-ARANTXA ESTÉVEZ-LUPE GÓMEZ

A década dos 80 fixo que grupos coma Os Resentidos e Siniestro Total alcanzaran a fama en todo o
Estado. Desde aquelas, a falta dun grupo punteiro, surxiron multitude de bandas de rock que se
contentaron con tocar na sua terra. Os músirios xa saben que. non se farán ricos co rock&roll, pero
queren que· .se saiba que na Gal iza .s e fai algo diferente. Tocan en pubs, prazas ou casas ocupadas pero a
ma·i oria prefire-iso ·a que nengunha institución se meta no seu labor.
A enerxia musical galega non se
plasma en vinilo xa que os discos editados por grupos galegas
cóntanse cos dedos das mans.
Carlos Santos, responsábel de
Xurelo Roxo, unha.nova compañia de discos, ere que o principal problema para os grupos é a
falla de infraestruturas xa que
hai calidade abondo para a gra~
vación de discos.

Autoprodución dos grupos

Quizais 1,m dos casos máis claros da escasa rentabilidade que
supón ter unha banda de rock &
roll á o do grupo da Rua A
Rosa. Despois de dez anos e
catre discos, non gañan un pataco coa música.- "O primeiro
disco qué fixemos, editado por
. Edigal, costounos medio millón

de pesetas daquela. Non vivimos da música, nen moito menos", di Magín Blanco, guitarrista, voz e compositor do grupo.

.esquecida a promoción", di Blanco. Traballar gratis e só cubrir
gastos non son motivos disuásórios para deixar de facer música.

Apesar diso, considéranse un
grupo afortunado porque nunca
tiveron máis ambición que tocar.
"Nunca pensamos sair fóra de
Galiza porque tiñamos claro que
as compañías de aqui son pequenas e, ademáis, teñen moi

Os Diplomáticos tamén tiveron
que encargarse de editar o seu
segundo disco eles mesmos,
cando a compañia madrileña
ORO deixou de interesarse polo
grupo. "Non ternos dereito a queixarnos porque se nós queremos

"Hai unha grande cantidade de
· grupos que non teñen as can1es necesárias. Ademáis, o
ámeto galega é especialmente
difícil porque é pequeno e a
xente segue aberta á música
de fóra pero, de todos os xeitos, hai un espertar, un interese .
polos grupos galegas", di Santos. Esta atitude leva á compañia a pensar que o rock galega
pode ser exportábel e, de feito,
teñen en mente entrar no mercado do Estado español.

facer música non ten ninguén
porque axudarnos. Eu recordo
aos heavis da Coruña que vendían churro~ para mercar os instrumentos. E o único xeito de facer rock", di Xurxo Souto, cantante do grupo.
Ensaiar? Cando se pode

Manuel Seixas, compoñente do
grupo Korosi Danzas, declara
que os medios cos que conta o
seu grupo son moi pouquiños.
Bótase en falta, na sua opinión
un maior compromiso por parte
de pubs, compañías e da própria
xente de cara a potenciar este tipo de música. "O folk en Galiza
ten o seu circuito, a música en inglés e non reinvindicativa tamén,
pero facer rock galego é suicida".

'~ara un grupo

Na Galiza, hai poucas compañias que· graben discos de rock.
Edígal e Sons-Galícía son as
máis veteranas e con maior vo1ume de negócio. Esta úttima
apoiase máis no folk, pero tamén edita a A Rosa, Yellow Píxolíñas e Os Contentos coa pretensión de difundilos en todo o
Estado. Máis recentes son Xurelo Roxo ou Man Records e xa
achegadas ao rriundo dos fanzines, están Gali-CIA e The-Plástlco Guai. Segundo Carlos Santos, actualmente non é un negócio rendábel.

que quer ir
contracorrente
é incomprensíbel
acollerse
a unha subvención"
XuRXo Soi.JTo
DOS DIPLOMATICOS

Para Fran Velo, baixo de Os
· Heredeiros da Crus, gravar un
disco foi unha cuestión de sorte. Despois de case dous anos
tocando pala zona do Barbanza
e, con motivo dunha actuación
na TV~. tiveron que gravar unha maqueta e alguén apoiounos para editar o primeiro disco
A cuadrílla de Pepa a Loba." As
causas non cambiaron moitó
ainda que ternos máis traballo,
máis problemas e antes só nos
adicábamos a tocar nun. garaxe", di.

Hai problemas. Onde ensaiar?
Onde tocar? Manuel Seixas di
que á hora de actuar atópase un
rechazo por parte dos locais pequen os porque non lles compensa contratar a noves grupos
debido aes altos custes do
acondicionamento das salas,
non compensábeis cos benefícios obtidos. Por outra parte os
concellos prefiren contratar a
grupos grandes e non gastar
ces pequenos porque a xente
demanda o que sae na televisión. Este "non é un problema
só de Galiza, dase en todas partes", opina Manuel Seixas.

lnfraesfruturas tamén son os locais e lugares d!3 concerto que
serven para dar a coñecer aos
novas grupos. Para as bandas
peque-nas o máis frecuente é
tocar en bares ou salas. "Está
consolidándose un circuíto de
locais onde os grupos poden to. car. O. que non pode facer un
grupo que comece a tocar é cobrar sesenta mil pesetas por actuación", di Xurxo Vaz-, comentarista musical. A Coruña, Ferrol, Vigo, Ourense ou Santiago
teñen unha série de locais onde
todos os meses se organizan
concertos. Na opinión de Carlos
Santos, a existéncia dese circuito forma parte do resurxir do
rock galega.

Locais compartidos, instrumentos compartidos e, incluso, algun
dos membros compartidos son
alguns dos elementos máis comuns dos grupos que comezan
_en Compostela. Os problemas
económicos obríganos a aforrar
en presupostos de todo tipo. As
amizades e os contactos que
surxen entre eles son os úniéos
medios que posibilitan o amplo
abano de grupos que están a
surxir na 'cidade. Dirty Barríguítas e Fame Neghra, ainda que
non consolidados, son os que levan máis tempo e máis esforzo
económico, con gastos en material e en maquetas. lso fai que a

PORTADA DO PRIMEIRO DISCO DE OS HEREDE/ROS DA CRUS, "A CUADRILLA DE PEPA A LOBA"

. (Pasa á. PáxinC!I ~) _

(Ven da páxina 2)

sua calidade sexa mellor que a
doutros grupos que non percorreron o mesmo camiño.
Contra a cultura oficialista

A aventura máis estábel do espácio musical galego é a que
protagonizou o grupo de teatro
Chévere cando decidiu abrir a
NASA (Nave de Servizos Artísticos). Alí, grupos pequenos atopan oco para os seus concertos
e poténcianse as novas bandas
coa celebración do concurso
"Rock Parrulo". Os responsábeis da sala levan a cabo un
proxecto de cultura libre, contrária ás subvencións, que xeran,
segundo eles,"un control absoluto da cultura, dos criadores e
dos espectadores".
Manuel Seixas, de Korosi Danzas, tamén rexeita as axudas oficiais . "A solución sería criar un
circuito de locais para tocar música rock galega sen depender
das subvencións dos concellos,
(estamos ate as nápias dos concellos)",di. Xabier Noia, de Dirty
Barriguitas ere que a música non
debe ser un meio de competitividade, senón, fundamentalmente,
un entretimento que non descoide a mensaxe crítica.
Xurxo Souto, cantante dos Diplomáticos de Monte Alto, ten
moi clara a sua postura crítica a
respeito das axudas oficiais. "Os
concellos están para facer sumidoiros e alcantarillas e non para
dar cartos ao rock",comenta. Na
opinión de Souto, o rock ten
moito de música popular e non
pode ser intervido polo poder.

OPÚBLICO RESPOSTA BEN AOS CONCERTOS DE ROCK GALEGO
Cara un estilo próprio

pa Galiza
O primeiro grupo de sona que
utilizou o galega para facer rock
foron Os Resentidos, a princípios
da década dos 80. As reaccións
de contrariedade viñeron de todos os lados polo noviC:oso e, á

vez, chocante, que resultaba.
Segundo Xurxo Souto, foron os
primeiros que utilizaron unha linguaxe popular, de xente do bar.
Desde aquelas son moitos os
grupos que se lanzaron a cantar
en galego. Todos os grupos
consultados coinciden en que o
público aceita moi ben o rock
feito aqui. Manuel Seixas de Ko-

Os Diplomáticos é un dos grupos con maior popularidade da
Galiza. Co seu primeiro disco
instauraron a liña do rock bravú.
"A forza está nas letras que recoll em os da xente dos bares,
dos comentários salvaxes dos
que acuden aos nosos concertos, desa mestura sae a subversión das nosas cancións", canta
Xurxo Souto.
A única garantia de independéncia para o grupo da Coruña
é non depender de nengunha
axuda externa. "Para un grupo
que quer ir contra do establecido é incomprensíbel acollerse a
unha subvención. O importante
é que surxa algo próprio, recoñecíbel, e sair do que é a indústria discográfica, un sistema mafioso e comercial", di o líder de
Os Diplomáticos.

AARROUTADA PANGALAICA NECEUDAS MANS DE OS DIPLOMÁTICOS DE MONTEAL TO

rosi Danzas di que a sua música
da Crus non teñen grandes ambié da Galiza polo que só ten sencións mália ter gravado un disco.
Saben que non van vivir da músitido facela na língua própria.
"Facemos rock de batea, reivin- , ca e por iso cada un busca o pan
por outro lado. "O único que nos
dicativo e de protesta, pero tagustaria seria enm é n tendo en
canta os sentitrar en Madrid ramentos e o íntichando co galega
mo",di.
e que viran o que
'OOostarianos
se está cocendo
por aqui, xa que
Para Xurxo Souto entrar en Madrid
hai moitos grupos
é imp,osíbel ex- rachando co
que cantan en gapresar o que pensa e sinte noutra galega e que viran 1ego. Do resto o
que nos interesa é
língua que non
ir tirando e non lesexa a galega. o que se está
var un golpe", exlmpórtalle moi
pouco o que sexa cocendo por aqui" plica.
ou non se~a comercial porquB - FRAN VELO DE
Para os dous grupos compostenunca pretendeu HEREDEJROS DA CRUS
vivir da música.
láns Dirty Barri"O importante é
guitas e Fame
que con isto do
Neghra, o comrock bravú e da
promiso da músiarroutada surxan grupos como
ca tamén pasa pala cultura próOs Skornaboys de Mondoñedo,
pria. Os primeiros escreben as
Os Rastreiros de Chantada ou
letras en galega, facendo un traos Yellow Pixolíñas de Monforte,
ballo de asimilación e adaptaque fóra se coñeza a arroutada.
ción das influénc;ias exteriores á
Vivimos no cú do mundo pero
realidade galega. "O idioma de
ternos a bravura para conquistar
cadaquén debe ser o seu medio
o universo", opina.
de expresión e non por cantar
en inglés vas chegar a máis
xente" , di Xabier Noia. +
Os compoñentes de Heredeíros
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"Os· EE.UU. teñeh gañas dé qüé haXa nlortbs para usaloS
- ~orno propaganda. e _xustificar unha inteíveílción'1
no naso caso nor:i. era Cuba a ,que
Resumo da conversa
limitaba a safda. Por razóns .de semantida polo Comandante · gu'ridade,
non tiñamos ese .tránsito
Fidel Castro ante a
n.ás duas direccións como o ternos
agora. Fíxate can.tas medidas tomaTelevisión cubana e as
- mas nos últimos anos: unha é a au ondas internacionais de
torizaCión a sa_ír, visitar os Estados
Rádio Habana Cuba, o dia
Unídos e regresar; xa isa er.a un pe5 de Agosto. de 1994.
rigo, porque como sempre están a

Luis Baez.- Comandante, a sua
preséncia nas ruas da Habana,
'foi algo extraordinário. Que o
motivou a vostede, e cal é a causa fundamental a que atribue os
acontecementos que están a
acorrer?
··

organizar conspiracións, sabotaxes
á economía, guerra biolóxica.:. Con
todo, liberalizamos a nasa política,
pésie aos riscos. Primeiro, autorizamos ás persoas. de máis de 60
anos, a ir e vir; despois. fornas rebaixando e hoxe alcanza xa a todos .
Autorizamos a viaxar ao exterior e
regresar a cantos queiran facelo.
Algo máis : deixamos visitar o noso
país, quitado un número reducido
de persoas, a todos os que desexen ver aos seus familiares.

A min paréceme que a preséncia
nas ruas da cidade era algo elemental. Desde que tiven notícias
seguinas de perta. E, ainda a risco
de que me puidese gañar algunhas
críticas , considerei o meu deber ir
Teréeiro, suscribimos un convénio
onde se estaban a producir desormigratório con Estados Unidos, en
des. Se realmente estaban a lanzar
virtude do cal eles t!ñan a abriga de
pedras e habia disparos, eu queria
aceitar ate 20.000 persoas, con vistas á reunir ás famílias , aparte dun
recebir tamén a miña cuota. Non é
número adicional de xeñte que teña
nada extraordinário! En realidade é
un hábito: un quere estar ali onde
estado presa por causas contrarreestá o povo loitando, pero , adevolucionárias impulsadas por Estamais, tiña o interese especial de
dos Unidos. Pero eles non cumpriconversar coa nosa xente, pa r¡a _ron os acordos, simplemente dan
exortala a ter calma, a non deixarlpe
un número exíguo de permisos.
Sen embargo, toda saída ileg.al , toprovocar, pasto que eu sei de
mória todo o plan do inimigo e toda
da deserción, estimúlana -até criaron unha organización eñ Florida
a conceición imperiálista tocante á
estratéxia para liquidar a Revolupara iso-, divúlgana e fanlle propación. Eles, naturalmente , queren
ganda, para criar descontento:
que se produzan esceas sanguiQueres vir legalmente? Non podes.
ñentas, queren que haxa unha ba- ' Pero se roubas un avión, un barco,
lacera, que haxa mortos, para utiliempolíngaste nunha balsa, no que
zalos como instrumento de propac:j'ueiras, ehton recíbente. A, eles
non ·11es importa qu.~ te ·po,idas afo· ganda, en primeiro lugar; como ins.tru mento de subversión, e, finalgar no camiño, o que ·queren e o
mente, ·como instrumento de ·inter- , mat~rial de propaganda. A Cuba
vención no noso país: -A estratéxia · hon lle queda_nada por facer, realmente. A nós que nos importa que
imperialista é criar unha situación,
se queíran ir, se non ternos nenguncriar o máximo de .descontento dentro do naso país, dividir á povoaha obx~ción, rion poñemos nengun
·ción , criar as condicións máis difí- · atranco, damos todas as facilidades
ceis posíbeis e conducir ao noso
e; con todas·, ·por cumprir os nosos
deberes internacion~is, po-r cümprir
país a un oonflito , ;a un baño de
sangu.e. Soñan con isa, añoran iso!, · coas nasas leis, viñemos .a convere abofé"que nós ternos que contra- ... tirnos nos gardiáns da fronteira. dos
rrestar esa estratéxia.
·
Está.dos · Unidos. Estivenios a gastar combu~tíbel, rec_ursos humans e
O imperialismo cría que a Revolude todo para impedir a~ saídas ileción se derrubaria unhas cantas segais. ·Me,n'tras máis difícis .son as
manas despois do derrube do camnasas condicións económicas, máis
po socialista e non se resign·a a que
se increme.ntan e.stes fen.ómenos.
'resista. Queren facela éair a toda · . Pero xa non é simplesrriente un ins. costa. Pulan desa estratéxia .atra- . trumeht9 de propaganda, xa é todo
vés de· moitos mecanismos, en pri- · un plañ para ~rear distúrbios. e conmeiro ·lugar;· o bloqueo, as presións ·, ..flito~ no noso país. Vinte · vec~s lle
máis incríbeis para díficultar o noso
dixemos que nos non podiamos se. esfó·rzo económico, ·dificultar -as noguir a ·ser os gardas das si.Jas fronsas actividades de apertura, as no- ·teiras e qu~ son ~les . os que t~ñen
-sas negociaciór:is ·con canta- empreque coi dalas; que esta é un ha sisa extranxeíra veña a· C.uba, para · tuación insostíbel e que non se potratar de dificultar o noso esforzo
de P,ÍolQngar.
·
·
con vistas a sair do -período· espePQd.o engadir outra .causa moi imcial. Fan todo o posíbel para que a
portante: fumos nos os que resolvi'· xente trate de sair, por crear~inci-.
·.- dentes de todas clases. :
mos o problema dos. se9_uestcos~dqs.
S.usana Lee.i" 0entro,.da..escalada ~ do.•q_cciden.te .do remoléador . 13. de
avións en Estados Un~d~os,· cande{ · e§ta 'támér(á· é·amp'"a
' ña-através .e Mario. ·treo' E¡Óe uh ,d-é'.Ís condutomamos medidas duras, cando imdas ondas radiais, as máis de
tas máis infames, máis cínicas, do
Fixate ti· como a -Revoluciór-i foi cregovern0 dos Estados l:Jnidos maniando fácilida·des para emigrar da · ~uxemos sar.icións· aos seeuestra- · :. 1 .-000 horas semanais, 17 frecuéncias, e iso Jnser.tase nos esfes:touse á raíz dese·accidente. Topaís aos que -desexasen facelo· des- . dores de avións desde Estados: Uníde· os prime iros momentos: A mellar. . dos. ·Incluso ; nunha ocasión, des- ' fbrzos que- esta _tacendo o país
pbis de tela advertido publioamente, ·, .por -conseguir·o combustíbel, por
· - proba -démola cando, -ao princípio,
enviamos a dous -que se tiñan· ido ·buscar ·aapital,-· etcétera. lsto tade 6.000 médicos, leváronnos
· ·3.000 e non proibimos a saída· dos ·' para Estados.Unidos, e que secues- . mén está dirixido a crear -un cli; médicos, acéitamos · o desafío, os · traron un avión . Devolvémolos:· Mi- ~ ma de temor nas. persoas.que se
ren que perguntamos veces cal era · · achegan ao ·país a investir?
-que qwixeron sair, sairon, e rios dea situación deses cubanos -,--conde- ·
dicámonos a desenvolver a mediciÉ un plan integral. As presións que
ámnos a 40 ·anos~, como están!
na, as facultades de medieina. Non
fan contra os homes de negócios ·
fumo·s nós os que limitamos a saí-· Endexamáis deroff resposta! Consda, foron -eles, dunha forma ou doutante mente están interesándose - extranxeiros que queren facer inversións en Cuba son terríbeis. E
tra, . os que nun momento determi- . aquí por algun preso, e nos pergunvíñaas facendo o anterior governo e
nado o impediron. O fenómeno mitamos por aqueles dous presos, pefainas tamén o actual de Clinton.
. gratório é universal e, sobretodo,
ro nada. A partir de aquilo acabouse
P.ero este fenómeno quizais se·teña
a piratería aérea de Estados Uniprodúcese desde os países que temanifestado con moita máis claridados, que foi un instrumento inventañen menor desenvolvimento cara
de nas últimas semanas; é a partir
os pafses máis desenrolados; pero. do por eles contra a Revolución .
.-.. ¡-)f; k:. -j".J~ "·,-. ~ ' 1)·/ -~ i . ) ., -~·J\ ~ ... \.•
e
~ .'">;,-s.·,,;; ,1 ...h.l+,.1 ~:. i
. ..; & ,hJL ~Jj .E.J: .J;é-:,J ')(¡ .?:..r:c.rl1
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'Clinton tiña outra
política, pero está
preso da r:náfia de
Florida'.
1
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ANXO IGLESIAS

·do o mundo sabe que a Revolución
Cubana ten- un ha ·tradición de dicer
a verdade. en todas as circunstán cias ·· e o que sabemos· decímolo a
medida qt1e o irnos sabendo. Tan
axiña chegaron as notícias do accidente do r.emolcador, rnalizouse de
contado unha investigación exausti va, através da información que daban os sobrevivintes e alguns dos
responsábeis do secuestro. Déronse .tres informacións exactas do que
ocurreu, a medida que se recollían
· os dados.
·
Realmente os traballadores dos remolcadores non queren que lles
rduben -os seus remolcadores, ne1
'os pescadores, nen os lancheiros 1
foron eles os que, en canto se de
cataron de qué se producira o se
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cuestro, movilizáronse a toda velocidade pa~a impedir que o levaran.
Os que secuestradores destruiron
as comunicacións e os obreiros dos
remolcadores nen sequera. tiveron
oportunidade de poñerse en contacto cos gardafronteiras. Todo isto
ocorreu nunha hora e 20 minutos,
aproximadamente, desque levaron
o barco ate que se fundiu. Eles fixeron esforzos por tratar de impedir a
saída, incluso o barco secuestrado
chocou cun dos outros. Coñécese
perfectamente o acorrido: un barco
situouse diante para tratar de reducir a velocidade, outro por trás, outro ia ao costado, pero ningún dos
tripulantes tiña a intención de fundir
o barco aquel. Estaban tratando algo moi difícil, realmente, que é reter
un barco. Todo isto acorre, nunha
noite escura, con mar forte. É así
como se produce o accidente: o
que vai detrás choca coa popa -e
os mariñeiros e todos os que andan
en cuestións de mar saben que iso
é perfectamente posíbel- do remolcador roubado e así é como se
produce o choque que dá lugar ao
fundimento. Foi un accidente, realmente, e iso indagárono profundamente as autoridades, o Ministério
do Interior averiguou e non houbo a
menor intencionalidade de fundir o
barco. Que irnos facer con ises traballadores que non querian que lles
levasen o seu barco? Que fixeron
un estarzo verdadeiramente patriótico, poderiamos dicer? Que lle
irnos dicer? "Oigan, deixen que se
roube o barco, non se preocupen".
Os gardafronteiras non tiveron nada que ver, chegaron ali uns minutos despois de que se producise o
accidente. Os remolcadores que
trataban de impedir o roubo botaron
os salvavidas de que dispoñian e
sacaron algunha xente e con algún
risco , porque tiñan medo de que
lles secuestraran os seus próprios
remolcadores. Despois xa chegaron as patrulleiras Griffing, con moitos máis recursos, máis salvavidas,
máis experiéncia, e sacaron a 25
persoas da auga; entre remolcadores e patrulleiras sacaron a 31 persoas. Pero fo i un lamentábel, un
desgraciado accidente. A todos nos
doia que iso ocorrera.
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Tan pronto como se tivo a información déronse máis detalles. Sen
embargo, o accidente do remolcador converteuse en matéria prima
para unha campaña terrfbel contra
o noso país e niso participou o governo dos Estados Unidos de maneira deliberada, porque, sen averiguar máis nada do que pasou e de
como pasou, culpou ás autoridades
cubanas do fundimento do barco.
Cunha perfídia incríbel, dician: "Embarcións guvernamentais". No Estado socialista todo é do Estado: os
ómnibus, os trens, os barcos, os remolcadores; pero son manexados
polos civis, as autoridades estaban
representadas alí , fundamentalmente, polas patrullas gardafronteiras. Chamando "gubernamentais"
ás embarcacións, o que querian dicer é que o fundimento do barco
era unha responsabilidade guvernamental. Ademais, facian declaracións, axitación no Senado, adverténcias de que non se fixeran eses
actos de forza brutais --chamaban
"brutais"-, todo isa gratuitamente,
cando as autoridades, realmente,
salvaron 25 vidas. Por que se fai todo iso? Non só levaron a cabo unha campaña difamatória senón que
queren levar ás Nacións Unidas o
problema, dentro do esquema e do
modelo que están a aplicar para intervi r nos países coa utilización
destes organismos internacionais.
A xente de Gardafronteiras recibiu
numerosas instruccións sobre cómo abordar estes problema, e, ademais, nós non ternos especial necesidade de impedir que un barco se
vaia, nen ternos especial necesidade de impedir que un barco veña a
levarse a alguén. Ese é un problema dos Estados Unidos, máis que
noso. Ora ben, este problema po-
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Non imos seguir facendo de gardas e
eles de nobles que recollen xente-do mar''

Rosalia Arnaez .• Cal é a posición agora de Cuba?

Si os Estados Unidos non toman
medidas rápidas e eficientes para
que cese o estímulo ás saídas ilegais do país, entón nos sentirémonos no deber de darllelas instruccións aos gardafronteiras de
que non obstaculicen nengunha
embarcación que queira saír de
Cuba e de non obstaculizar a saída de embarcacións que queiran
vir de Estados Unidos a recoller
aquí a familiares ou a cidadans
cubanos. Non hai outra solución.
Non podemos seguir a ser os gardas das fronteiras dos Estados
Unidos, non podemos seguir cargando coa responsabilidade, e
eles nada, eles co papel "noble"
de recoller xente en medio do mar
e non tomar absolutamente nengunha medida.
Pero agora, estando aquí xa, chegaron as primeiras ameazas, que
me sinto no deber de decirllelas

aqui publicamente, porque estes
eren que lles ternos medo. Perdoname que eu lea a información,
que di: "Conversa de hai un pedazo da Cancillería con Sullivan, xefe da SINA: "Sullivan dixo que se
produciría unha situación grave se
o Comandante talaba esta noite

da mesma maneira que o fixo nas
entrevistas de pala tarde" -non
só falo, senón que o ratifico-:
"que de parte deles, os Estados
Unidos, tomarán todas as medidas para impedir a chegada de
calquera lancha á Florida" -Maravilloso. Primeiro a ameaza e despois a declaración- ; "que se pensamos que isto só será un problema para os Estados Unidos, debemos tomar en canta que haberá
problemas tamén para nós" -a
ameaza de novo- "e eles tomarán todas as medidas para previr
outro Mariel" -a ameaza.

'Os gardafronteiras
teñen arde de non
disparar, porque o
problema é máis
dos EE.UU. que
naso'.

"Se se anúncia que todos os cubanos que están do lado de acá
van saír en barcos , producirase un
caos que provocará martes e moitos problemas; que non queren
que isto suceda", -moi ben-;
"creen que se debe buscar unha
solución" -moi ben, estamos de
acordo. O que non podemos e ver
como suceden estas causas e
quedar cos brazos cruzados:•

1
1

L-----------------------------------------------------------------------------deríase resolver mediante unha sinceira colaboración entre os Estados
Unidos e Cuba, pero non quixeron,
porque son demasiado demagogos,
demasiado hipócritas para estabelecer unha colaboración con Cuba
sobre este problema.
Co que fixeron, a raíz do incidente
do remolcador 13 de Marzo, foi dar
a consigna de roubar aqui canto
barco poideran. Efectivamente, creo
que ese remolcador roubano o 13
de Xullo. Pero xa o 26 de Xullo rouban unha lancha, das que realizan o
transporte de pasaxeiros de Casablanca a Regla, que transporta unhas 1O ou 12.000 persoas todos os
dias. Rouban a lancha de pasaxeiros, alguns tiranse ao mar, a outros
botáronos á auga desde o barco, e
había mulleres e nenas. Ameazaron
mesmo con que se se achegaban
as lanchas patrulleiras ian voar o
barco e matar á xente. Este é un tipo de barco perigoso para facer
unha travesía, porque se hai un mar
forte afunde. Por aló recolléronos
uns gardacostas norteamericanos
e, entón, devolveron as armas, precisamente as que eran os instrumentos de proba do acto de piraterfa que se cometera, porque isa non
é un secuestro, é un acto de pirateria, con refens. Unha parte dos que
ian no barco montouse no gardacostas, os que estaban dacordo no
compló, alguns que sempre se
apuntan en medio das circunstáncias e os outros regresaron.
lso foi o 26 de Xullo, a lancha Baraguá. Pasou apenas unha semana e
o 3 de Agosto secuestran La Coubre con procedimentos similares,
lanzando xente ao mar. Af estaban

as patrulleiras. Deránselle instruccións nos dous casos: "Eviten accidentes, non traten de impedir a saída do barco, de interceptalo. Sígano por se algunhas persoas son
lanzadas ao mar, ou por se a embarcación se funde". Pero volveron
a levar un segundo barco, o 3 de
Agosto, con refens, nunha semana!
Agora, o 4 de Agosto, levan por segunda vez o Baraguá, cos mesmos
procedimentos: pistolas, granadas,
armas brancas, ameaza de matar,
lanzar xente ao auga. Xa nada
máis falta estabelecer unha ruta entre Regla ou Casa Blanca e a Florida; porque nos podemos estabelecela sen necesidade deses problemas, xa que os reciben ali con "tanto amor" no medio da corrente do
golfo. Por que?
lsto producese cos cubanos, teñan

'Se un cubano
quere ir legalmente
a EE.UU. non lle
dan visado, se
secuestra un barco
e mata un policia,
recibeno como un
heroi'.

moi presente iso. Na fronteira con
México, hai un muro que é dez veces o de Berlín, con canta equipa
sofisticada existe para evitar que
se cruce unha fronteira e morre ali
moita xente todos os anos tratando
de pasar. Teñen toda unha escuadra para impedir que os haitianos
cheguen a Estados Unidos, e van
abordando barcos, e no abordamento fundense, e nen se sabe
canta xente se afogou como consecuéncia das medidas tomadas
polos gardacostas norteamericanos para que os haitianos non
vaian a Estados Unidos. Todos os
dias afonganse; pero diso non se
fala! No Canal de La Mona, en
Santo Domingo, afogase moita
xente tratando de eludir as medidas. Ali non hai gardacostas norteamericanos que reciban· aos dominicanos para levalos até Porto Rico, nen hai flotillas de camións e
de ómnibus para levar aos mexicanos que crucen do outro lado da
fronteira, nen hai prerrogativas nen
priviléxios de nengunha clase para
calquer latinoamericano ou calque
cidadano do mundo que trate de
entrar ilegalmente en Estados Unidos. Ah!, pero se se trata de cubanos, como está de por medio a Revolución Cubana e a idea de destruir á Revolución Cubana, hai flotillas de avións, de gardacostas e de
cantos medios existan· para auxilialos. Ao redor disto crearon unha
grande axitación, unha esperanza.
Ao saber que os gardafronteiras
non van disparar contra eles e que
os reciben alá con todas as facilidades, pois entón foise c;:reando a
ilusión de se poder ir en calquera
causa. A esa xente· -que nunha
boa parte son gandalla, delicuen-
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! Gañaremos .a batalla das ideas''
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Moderador.- As situacións que
se deron nas embaixadas forman parte dun plan?

Todo iso foi planeado, o da Embaixada de Bélxica foi planeado. Non vou dicer que esta se- ·
xa a actitude da maioría dos diplomáticos, ao contrário, a
maioría ten interese en que haxa orden. Agora estabelecimos
o princípio de que non recibirá
xamais permiso para saír do
país o que penetre pola forza
nunha embaixada.
Arleen Rodríguez .. Creo que faltou un comentário. A movilización popular foi espontánea.

Non creo ·que houbese ninguen
ali que fose chamado, nen tocada á sua porta, nen nada. Era,
realmente, impresionante. E a
min quédame a vivéncia, para
sempre, do momento en que
soubemos que o Comandante
viña a pé. A xente queria que tivera un altofalante para escoitar
as suas palabras.

Eu esta vez non levei nen cámara, nen periodistas, nen fotógrafo,
nen nada, porque souben que había problemas e saín de contado.
Ti dis que vos emocionou verme
a min por ali, eu dígolles que me
emocionou máis ainda ao velos a
moitos de vostedes. Ese non é o

revolucionário de consignas, senón o revolucionário que cando
chega a hora da verdade vai a
pelexa. Porque alí eran combatentes, combatentes de ideas; desarmados. As armas preferimos
reservalas para as tropas imperialistas e os seus aliados, pero
estou convencido de que coas
nosas ideas gañamos. Para min
foi moi emocionante ver cadros
alí, porque vin, vin ministros, cadros do Partido que estabal ali no
campo de batalla, vin de todo. A
xente hoxe deu un contragolpe
político tremendo; estaba alporizada a xente nasa, e o inimigo
sabe que vai atapar combate, e
de que mane ira!•
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tes, elementos antisociais aes que
xamais lle~ tjarian permiso para ingresar nos Estados Unidos- recíbena, criándolle a esperanza de
evadir as leis e obter os seus obxectivos roubando l;;i.nchas, até o
-extremo ·de que obstaculizaron e
case interrumpiron o transporte entre a Bahía da Habana.
Arleen Rodríguez.- Moita xente
ve o perigo de que se estea querendo criar unha situación similar á de Haití.

Fíxate como Estados Unidos ten
contactos e relacións cos máis diversos países: con China, discute,
ameázaa con que lle vai quitar a
cláusula de nación máis favorecida,
pero despois non o fai, porque sabe
que sería absurdo para os seus intereses; conversa con Viet Nam; incluso coa República Democrática
de Corea; con Cuba non conversa,
con Cuba o que fai é recrudecer o
bloqueo, a Cuba o que lle fai é pedir
a cabeza da Revolución e da lndependéncia deste país. Queren ensanguentar o país, buscar pretextos, crear opinión internacional , rirse
dos acordes das Nacións Ug idas.
Pésie a que a inmensa maioria das
Nacións Unidas pediu que cesase o
bloqueo, eles dixeron que non e fixérono máis agresivo. Agora, talan
aqui de buscar unha solución. Pero
se o que queren é que haxa fame ,
que haxa enferm idades, miséria,
eles impulsan á xente a saír, obstaculizan todos os nasos esforzos para tratar de facerlle a vida imposíbel
ao povo cubano. Que solución vai
haber? Se as saídas ilegais danse
en países como México, que produce case 3 millóns de barris de petróleo diário e que ten recursos económicos de todo tipo e un desenrolo
moi superior ao de Cuba; se as saídas ilegais prodúcense en toda
América latina, en países ricos, como non se van producir en Cuba, vivendo un período especial e sometida a un bloqueo recrudecido. Por
aquí mesmo teño o que dixo Clinton
hai un ano, o 27 de Xullo de 1993,
sobre as saídas ilegais: "Non podemos tolerar que se trafique con cargas humanas, nen podemos permitir que o noso povo sexa posta en
perigo por aqueles que entran no
naso país para traer o terrorismo
aos norteamericanos. A solución
consiste en recebir aos inmigrantes ·
legais e aos refuxiados legais e facer regresar a aqueles que non acaten as leis. A criación de organ izacións que se dediquen ao tráfico de
persoas será vista como un delito
grave. Estas medidas, para as cales
solicito ao Congreso unha cifra adicional de 172,5 millóns de dólares
para 1994, constituen un paso importante para recuperar o control
das nosas fronteiras e o respeto palas nasas leis; pero tratar aos terroristas e aos traficantes como inmigrantes, deshonra a tradición de
aqueles inmigrantes que engrandeceron este país e embaza inxustamente a imaxe de millóns de inmigrantes que viven de forma honorabel neste país e que representan un
segmento vital da nasa vida social".
Que ten que ver isto que dixo o
señor Clinton, co recibimento que
lles fai aos quen secuestran vellos,
mulleres e nenos e expóñenos a
que marran no medio do océano?
Que ten que ver isto con que o reci bimento honorabel sexa para a
xente que usa armas? Que teñen
que ver estas palabras co que está
ocorrendo con Cuba? Que medidas son as que van tomar se son
prisioneiros da máfia reaccionária
de Miami, por razóns de política
eleitoral , de politiquería interna, e
polos cálculos en relación coas
próximas eleicións en Florida. Convertiron o problema de Cuba nun
problema de política interna e por
iso a máfia aquela ten lobby no
Congreso e Clinton témelle a isa.
Se eles teñen medo ao seu problema, ala eles; pero que non traten
de nos introducir o medo a nos,
porque non o van conseguir.•

DIAS
GONZALO

• Unha axéncia
publicitária única
xestora dos
anúncios da
Consellaria de
Sanidade

•Denúncian
escuros manexos
para a
instalación dunha
empacadora de
lixo
"Non sei onde levan á xente
cando van mirar o
funcionamento da empacadora
de Oviedo, o modelo que teñen
para Vigo, porque nós, que
fumos por sorpresa ali, vimos
como contaminaba e como
metía moito ruido", dixo Manuel
Díaz, membro da Asociación de
Afectados pala Empacadora de
Lixo de Vigo, que Xunta e
Concello pretenden instalar en
Guixar, no populoso bairro de
Teis.
Os viciños denúncian as viaxes
a Oviedo pagadas polo
Concello a membros dalgunhas
asociacións de viciños e tamén
aseguran que son falsas as
promesas do alcalde de cobrir a
instalación da planta e
incorporar un sistema de
eliminación de contaminación .
Segundo os afectados, que
viven a setenta metros do lugar
onde queren implantar a
empacadora de lixo, o prego de
condicións para a adxudicación
da planta non inclue a cobrición
nen a eliminación de gases.
Outra das denúncias que
formularon foi que esta planta
vai xestionar o lixo de toda a
comarca e non só o da cidade
de Vigo. A Comisión Provincial
de Meio Ambente da Xunta
poderia dar o visto bon a unha
instalación que incumpre várias
directivas da Unión Europea.•

Desestiba a encargada de
efectuaar eses traballos, como
sucede no resto dos partos de
interese xeral.
O incumprlmento da lei por
parte dos armadores provocou
que os estibadores impedisen
a descarga ilegal do peixe e
motivou que se producisen
enfrontamentos cos
armadores. O Governo Civil "
lonxe de facer cumprir a Lei,
facilitou que os armadores
conseguiran, en parte, os seus
obxectivos. •

• Convención
zapatista na
selva de México
Os zapatistas organizaron unha

convención na localidade
selvática de Guadalupe
T epeyac, en Chiapas, para
quentar motores para as
eleicións presidenciais do 21 de
Agosto. O líder do Exército
Zapatista de Liberación
Nacional, o subcomandante
Marcos, suliñou o éxito da
convoc_atória.
Unha das organizacións
asistentes foi expulsada por
espionaxe e o Subcomandante
Marcos denunciou que os
Estados Unidos empregaron
instrumentos da guerra
electrónica para vixiar o acto.
Os zapatistas proibiron o
acceso á reunión a dezaoito
meios de comunicación polo
matiz sesgado da información
que dan sobre o movimento dos
zapatistas. •

"É comenente que todos os
anúncios de contratación de
obras, de subministracións, de
ofertas de traballo ... sexan
realizados pola mesma
empresa de publicidade.
Neste sentido acordouse que
a axéncia Arge Galicia se
encargara de todos estes
traballos". Este era o contido
dunha circular enviada en
Xuño de 1992 pola Consellaria
de Sanidade, xa dirixida por
Romai Beccaria, a todas as
delegacións e centros
hospitalários e que motivou
que o BNG pedira
explicacións do porque de
semellante decisión , e que,
meiante a mesma pergunta
parlamentar, interpelase sobre
o volume de contratacións de
publicidade, ademais pedir
aclaración sobre que
empresas explotaron a
publicidade de Sanidade
despois da desaparición de
Arge Galicia, xa que, ao
parecer, os sócios desa
empresa constituiron outra
compañia que continuou a
traballar para a Consellaria. •

•As Pontes ten a
térmica máis
contaminante de
Europa
Un estudo publicado pola
revista científica británica
New Scientist considera á
térmica das Pontes como a
central máis contaminante da
Europa Ocidental. Esta
central é, segundo o informe,
a maior xeneradora de choiva
aceda dun continente no que
o 43% dos 20 millóns de
toneladas de emis ións de
xofre en Europa é
responsabilidade dun total de
100 centrais térmicas. •

O libramento do INI da débeda de
2.000 millóns de pesetas que tiña sobre o Grupo de Empresas Alvarez facilitou a volta á atividade dos traballores
e a retomar o proceso de produción.
Contado, ainda non saiu adiante unha
das peticións dos traballadores: o
abandoo de Estudesa do control do
Grupo e a entrada de novas empresári os privados, coa colaboración da
Xunta.•

•Cuiña, da
autoidentificación
ao federalismo
Xosé Cu iña Crespo, acompañado do
Secretário Xeral das Novas Xeracións
do PP, Xoán Casares, apontouse ás
teorias federais de definición do Estado que nos últimos tempos suxeriron
alguns membros do PSOE . As NNXX
do PP pediron a superación do Estado
autonómico e o camiño cara ao Estado federal e Xosé Cuiña indicou que o
PP galega está a elaborar unha proposta ne se sentido para levar ao PP
estatal. A autoidentificación que pro pugnaba Cuiña Crespo contra a autodeterminación pasou ao federal ismo. •

• Sárria terá o
•
•
pr1me1ro
museu
ecolóxico da Galiza
A torre dos Batallóns albergará o museu ecolóxico e etnográfico de Sárria,
o primeiro destas características que
haberá na Galiza. O museu é ainda un
proxecto, xa que é preciso chegar a un
acrodo cos proprietários da torre , pero
a Consellaria de Cultura xa monstrou
a sua disposición a apoiar financeiramente o proxecto. •

•Reanudadas as
negociacións entre
Corea do Norte e
Estados Unidos

• Franza proibe
•
•
cinco
xorna1s
isla mistas

Xen ebra é a sede das negociacións
que recentemente reanudaro n Corea
do Norte e Estados Unido s, despo is
de que a Admini stración Clinton monstrase o seu incomodo e amagase un
ataque contra Corea do Norte por este
país abandoar a Organización Internacional da Enerxia Atómica, entidade
que os EEUU usaban para xustificar o
control sobre o programa nuclear norcoreano. •

Duas das publicacións proibidas
están escritas en francés e as
outras tres en árabe. A decisión
do Ministério do Interior francés
de proibir a circulación ,
distribución e venda das cinco
publicacións débese ao "tono
violentamente antiocidental" que
teñen, ademais de facer
"chamadas ao terrorismo".•

•Cincuenta
aniversário do
exterminio dos
ziganos europeus

• Albíscase o fin
do conflito pola
descarga no
porto de Vigo
Sindicatos, empresa e
armadores negócian no
Governo Civil de Pontevedra un
acorde que permita pór fin ao
conflito que enfrenta á
Sociedade de Estiba e
Desestiba e ao armadores, que
pretenden que as descargas da
frota de fresco sexan realizada
polos tripulantes da
embarcacións, contra o que
indica o decreto guvernamental
que abriga a que sexa a
Sociedade de Estiba e

•Os traballadores de
Alvarez volven á
actividade

• Denúncian o abandoo da saúde mental
"A auséncia de vontade e preocupación políticas, o retraso inxustificábel na planificación e as contradicións nas actuacións dos responsábeis sanitários, a insuficiéncia cando non ,a destrución dos
recursos públicos existentes ... , definen a política que a Consellaria de Sanidade e Servizos Sociais
está a realizar neste eido sanitário", denunciaba nunha nota asinada por centos de profisionais do
sector, que tamén sinalaban que a desprotección en matéria de asisténcia psiquiátrica na que se
atopa a povoación na Galiza é superior ao resto do Estado.
Un conflito colectivo ven de aflorar no Hospital Psiquiátrico do Rebullón, que pertence á Deputación de Pontevera, cuxa transferéncia ao Sergas foi acordada recentemente e que se realizará en
1996. Precisamente a refqrrna. sar:i il ária para ¡:¡dpptalo a,o. Sergas m.otivou.a resposta dos traballa. dores do Rebu llón, que temen cair na degradación do servizo. •

Na noite do 2 ao 3 de Agosto de 1944,
cando os alemáns tiñan perdida a
Guerra, a guarnición do campo de extermínio de Auschwitz matou aos últimos ziganos europeus que quedaban
no campo. Calcúlase que cen mil ziganos foron exterminados polo terror nazi durante a contenda.
O pasado Mércores 3 milleiros de ziganos reuníronse en Auschwitz para
recordar ao mundo que o holocausto
xudeu non foi o único e que o pavo zi gano sofriu un extermínio ainda máis
sistemático. •
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QS BONITEIROS CONTRA AVOLANTA

As patrulleiras francesas evitan a medición e a requisa dos aparellos ilegais

A armada gala impide que se cumpra o
regulamento da. UE para as pescas do bonito
•G.L.T.

As patrulleiras francesas
evitan a medición e a
requisa das volantas para
facer inaplicábel o
regulamento da Comisión
de Pesca da Unión
Europea. A armada gala
mantén aos furtivos a
salvo da intervención dos
barcos de Burela mentres
o Governo central teima
no cumprimento das
normas. Os baniteiras
galegas están dispostas a
actuar pola sua canta.
Que ninguén poda medir as volantas das lanchas de bretonas e
da Cornualla que andan ao bonito. Este é o obxectivo dtJs barcos
de guerra ingleses, irlandeses e
franceses: defender aos volanteiros furtivos da inspección dos
barcos de apoio da Xunta, do
Governo basca, do patrulleiro español Chilreu e dos boniteiros de
Burela. Os inspectores comunitários poden anotar as infraccións,
pero non aplicar sancións.
Esta é a razón de que os francesas asexasen con fago de granadas a un batel de goma de Greenpeace que navegaba a rentes
dos boureles dun trasmallo bretón para medilo. Obviamente o
aparello tiña máis dos dous quilómetros e meio que autorizou a
Comisión de Pesca, pero, antes
que chegase o fin da canta, o remorcador artillado francés Malabar disparou unha granada sen
carga que rebentou sobre a lancha de goma de Greenpeace. A
deflagración puxo en perigo as
vidas dos dous tripulantes e estivo a piques de incendiar o depósito de gasolina exterior.
A agresión chega nove anos
despois que o Governo francés
colocase unha bomba no anterior Rainbow Warrior en Nova
Zelanda. O obxectivo francés
era apartar aos ecoloxistas do
atolón de Muroroa onde probaban armas nucleares. Aquela
explosión causara a morte dun
tripulante holandés e a perda do
barco e o escándalo da investigación obrigou a dimitir máis
tarde ao ministro do Interior.

Burela e bisbarra paralisou o pasado día 8 en solidariedade cos boniterios

Previamente o Malabar cruzou a
proa da corbeta Rainbow Warrior
nunha manobra que non rematou
nunha abordaxe por pouco. Nese
momento a corbeta estaba a máis
dunha milla (case dous quilómetros) do pesqueiro máis próximo.
Desde o remorcador case abarloado á corbeta, os militares
franceses dirixiron dous cañóns
de auga de alta presión contra
as antenas dos sistemas de comunicación e navegación. Vendo que non podian producir danos na electrónica, procuraron
sulagar a sala de máquinas desde os tubos de ventilación de

cuberta. "Nen sequer tocáramos
as volantas -declarou o· coordenador da campaña de Greenpeace Xavier Pastor. O comportamento dos militares franceses
demostra a sua catatura moral".

Papel mallado
O ministro de Agricultura e o de
Exteriores defenderan enérxicamente a necesidade de cumprir
co regulamento comunitário das
pescas do bonito. Os boniteiros
non tiñan confianza na vontade
francesa de cumprir as normas
e o comportamento das patrulleiras galas dalles a razón.

Os acordos de Bruxelas son papel mallado. Ao remarcar o volanteiro La Gabrielle á Burela o 19 de
Xullo, os boniteiros querian mostrar que as volantas furtivas eran
unha realidade. O secuestró logrou unha xuntanza da Comisión
de Pesca sobre o regulamento
das pescas do bonito que xa se
tardaba catro anos.
Contra o regulamento aprobado,
a estratéxia dos franceses (seguida ao pé da letra por ingleses e
irlandeses) é non permitir a inspección das volantas. Os furtivos
contan co apoio de barcos armados para fuxir. Cando as volantas

son descobertas e os patrulleiros
recoméndanlles regresar a porto,
os pesqueiros transbordan os
aparellos a outro barco. Asi pasou co Marjanic que puido regresar a Guilvenec o dia 9 coa carga
completa mentres unha fragata
francesa pechaba o paso aos boniteiros galegas que a denunciaran. O dia 4 de Agosto, barcos de
Burela atoparon unha volanta ilegal deitada polo pesqueiro de
Cornualla Ar Bageergan baixo
escolta dunha patrulleira británica. A patrulleira española Chilreu
ameazou aos pescadores galegas que cortaron os boureles da
volanta furtiva.+

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

Tapar con etiquetas un fracaso diplomático

Os patróns galegas advertiran
que de non enfriar a temperatura en aumento desta marea
do bonito cun acordo digno de
tal nome, haberia máis que palabras e, se cadra, tiros. Os
franceses xa dispararon. Mentres a tensión sobe, o comisário de Pesca da UE, lannis Paleokrasas, propuxo luns pasado permitir as volantas de cinco quilómetros.
A presión dos fqrnceses é

enorme para que os representantes españois admitan esta
medida. En Bruxelas asumen
que o peche do control aéreo
de Marsella o dia 1 de Agosto
coloca aos homes de Javier
Solana no dilema de votar
contra as volantas ou de que
choque a galiña dos ovos de
aura do turismo balear. Sobre
o último acorde da Comisión
de Pesca, que limita as volantas a dous quilómetros e
meio, os franceses anuncia-

ron a sua intención de aplicaren recursos indirectos. Os
volanteiros bretóns dinque o
límite da rendabilidade está
nun quilómetro de trasmallo
por tripulante e a sua dotación
media son seis homes. Paleokrasas soña cun acorde de
cinco quilómetros.
O Governo español di que a
solución é etiquetar os bonitos do pincho para aprecialos
no mercado fronte o peixe

mazado das volantas. Os boniteiros entenden que con esta medida quérense tapar os
perxuicios dun mal acordo en
Bruxelas. Preguntan se con
esta medida deixarán os conserveiros de comprar bonito
da volanta e de etiquetalo como bonito do Norte. O Presidente dos conserveiros galegas Tomás Massó di que as
fábricas galegas non teñen
bonito abando co do pincho e
o de cebo vivo.+
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12 DE AGOSTO
Coincidindo co cabodano de Mancho Reboiras

A UPG celebra o seu 30 aniversário
cabeza Méndez Ferrin e outra
moderada que lidera Camilo Nog ueira. A UPG abandonara xa
pola mesma época os intentos
de dar unha resposta armada ao
réxime que tiveran o seu ponto
álxido en 1975. En 1977 celebra
o seu 1 Congreso, ainda na ilegalidade, no que r~sulta eleito
presidente Bautista Alvarez .

•M.V.

A Unión do Povo Galego
celebra este ano o seu 30
aniversário cun acto que
coincidirá coa homenaxe a
Mancho Reboiras, militante
nacionalista morto a mans
da policía o 12 de Agosto
de 1975 en Ferrol. O papel
da UPG no
desenvolvemento do
nacionalismo galega de
posguerra é sucintamente
analisado neste artigo que
toma como fonte primordial
o traballo dedicado a este
partido pala Gran
Enciclopedia Gallega.

A frente constituida ao redor da
ANPG foi a espoleta dun crecemento que non cesaría até
1981, cando a ameza de golpe
de Estado e a recondución do
proceso democrático en España
deron lugar a novas crises internas , saldadas en vários casos
coa ruptura.

A Unión do Povo Galega é a "primeira resposta organizativa do
nacionalismo galega despois da
guerra civil", segundo se recolle
na reseña que lle dedica a Gran
Enciclopedia Gallega. A sua consideración de que Galiza é unha
nación en sarilla o labor da U PG
coa "tradición do galeguismo nacionalista da 11 República".

·~

Nacida en 1964, "momento no
que non existen partidos nacionalistas burgueses ou pequeno
burgueses'', a UPG adoptou a
ideoloxia comunista, adicando
os seus primeiros esforzos a
"aplicar a análise marxista" á realidade galega. De aí nacerá a
definición de Galiza como colón i a do Estado español, que
marcará a prática futura da
UPG, máis que calisquer outras
consideracións próprias dos
partidos comunistas da época.
A UPG parte da tese de que "os
principais atrancos para o desenvolvimento da economía galega veñen provocados palas
relacións de dependéncia que
soporta". Galiza forneceria, asi,
de "man de obra, enerxia, matérias primas sen transformar e
capital ao Estado español". O
custo seria "o subdesenvolvemento, a desarticulación interna
da sua economía, a auséncia
dunha verdadeira clase dominante autóctona, asi como a falta de direitos políticos e a dominación do seu idioma e cultura".
Non parece casual que a U PG
naza, como recolle a G.E.G. "na
fase de despegue da burguesía
monopolista española, quer dicer na década dos sesenta,
cando apareceron síntomas de
ruptura coa inactividade política
e organizativa do galeguismo
culturalista'', que na época se
centraba ao redor das actividades do grupo de Ramón Piñeiro
e da Editorial Galaxia.

Foi sintomática, segundo recolle
a G.E.G., a posición contrária á
integración de Galiza na CEE
"clarificada, cando menos, desde
1974". A UPG e a ANPG denunciaron desde aquela "os graves
perxuícios que para a pesca, a
agricultura e a economia galegas
traeria a inserción no mercado
capitalista europeo", considerando que "agravaría os desequilíbrios entre as zonas máis ricas e
as menos desenvolvidas ". En
contra tamén da doctrina oficial
naque! momento , o BN-PG denunciou a "relación existente entre a CE e a OTAN" que só, un ha
vez caído o socialismo na URSS,
seria recoñecida abertamente
por todos os Estados.

Xosé Queizán, Xosé A. Arxona
e Bautista Álvarez foron , segundo a G.E .G., os redactores dos
famosos 1 O pontos programáticos fundacionais. No acto constitutivo, celebrado o 25 de Xullo
de 1964 en Compostela estaban
presentes tamén Luis Soto e
Celso Emílio Ferreiro.

<t

Unha campaña por toda Galiza, que incluia a recollida de asinaturas, pedia no 77 a
legalización da UPG e da ANPG

Valeiro histórico
e alianza de clases
O corte xeneracional provocado
polos militares sublevados no
36, ao deitar nas cunetas ou
abrigar ao exílio á pratica totalidade dos cadros galeguistas,
republicanos e de esquerda,
deixou á UPG cun valeiro histórico de várias xeneracións por
encher. Xunto co Partido Socialista Galega, que viña de nacer
case en paralelo, correu co labor de reanimar unha sociedade
que moi paseniño comezaba a
espertar do medo.
Desde os seus inícios, a UPG sinala a íntima relación entre "liberación nacional e loita de clases "
en Galiza, do que se derivaria
que a contradición principal nesta fase histórica era a que confrontaba ás clases populares galegas co "imperalismo monopolístico español , europeo e norteamericano" e non a clásica entre
direita e esquerda. O apropriado

para superar esta situación seria, segundo a UPG, a constitución dunha alianza de clases na
que participaría o "proletariado,
os labregos, mariñeiros e a pequena burguesia". Tal análise
conducirá á necesidade de criar
unha frente de liberación nacional que se definiria como "patriótica e anticolonial". O esforzo por
extender por toda Galiza unha
organización deste tipo foi paralelo ao asentamento do próprio
partido. O textos aprobados no 1
Congreso da UPG establecen xa
a identidade de intereses entre o
partido e a frente.

Defensa do idioma e
organizacións de masas

A partir de 1968 a UPG vincúlase ás loitas da época, desde o
encaro de Castrelo de Miño, á
folga do 72 en Vigo e Ferro!. Con
estes últimos acontecementos o
nacionalismo comeza a contar
con implantación no mundo
obreiro, cuxos núcleos máis activos estaban até daquela veiculados ao redor do PCE. Nestes primeiros setenta prodúcese a expansión da UPG por toda Galiza,
até que en 1975 terá lugar a criación da frente patriótica, denominada Asamblea Nacional-Popular Galega. En contrapartida a represión policial faise notar e vários membros do partido sofren o
exílio, a prisión ou a marte, caso
de Mancho Reboiras .

A UPG xogou ademais, segundo
recolle a ampla reseña da Enciclopedia Gallega, "un importante
papel no proceso de restauraqión do uso público do galega".
A actividade deste partido debéronse , sinala a G.E.G. , "os primeiros pasos para romper, contra vento e marea, as normas de
uso que facian do español o
idioma formal, oral e escrito, para asuntos de importáncia". "No
transcurso de 1972 e 1978 esta
actitude -engádese- obrigou a
unha galeguización formal dos
diferentes partidos políticos".
O papel da UPG é resaltado tamén no tocante á "promoción e
desenvolvemento de organizacións de masas nacionalistas ,
sindicais, estudiantis, culturais ,
etc. que viran á luz xa nos últimos anos do franquismo".

Unha axitada transición
A UPG e a ANPG propugnan a
ruptura democrática, ao considerar que "a reforma pactada non
cambiaría no esencial a situación colonial e dependente de
Galiza". O trunfo da reforma provocou unha adaptación táctica
de ambas organizacións, ainda
ilegais, que deciden presentarse
ás eleicións co nome de Bloque
Nacional-Popular Galega . En
breve espácio de tempo, e froito
das diferentes visións ás que daba lugar un cambiante momento
político, a UPG sofre duas escisións , unha máis radical que en-

Dos pequenos círculos
ao activismo
en todo o país
Nos primeiros anos da sua existéncia a UPG circunscribiuse a
pequenos grupos de militantes
"sensibilizados polo nacionalismo e radicados nalguns pontos
de Galiza e Madrid". Méndez
Ferrin , Raimundo Patiño, Maria

En i 982 a UPG, xunto con outras
forzas, promoveu a criación do
actual Bloque Nacionalista Galega, despois de que a ANPG decidise uns meses antes a sua reformulación , con vistas a reunir
na nova formación a sectores
que até daquela ficaran excluidos
ou marxinados nos diferentes
avatares que viveu o nacionalismo nos anos da transición.+
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Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)
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DIADA GALIZA MÁRTIR

Actos unitários o 17 de Agosto en Pontevedra

Peden ao Parlamento que reclame
a revisión do xuízo que condenou a Bóveda
Soutomaior, ás 9 da noite frente
a Casa do Concello, outro acto
recordará a significación desta
data para .todos os galegas, coa
intervención do .profesor Xosé
Fortes Bouzan, a presencia de
portavoces das organizacións
promotoras da celebración, rematando coa actuación da Banda de Música de Arcade.

• XOSÉ CASTRO RATON

As Fundacións Alexandre
Bóveda e Castelao, xunto
co BNG, Unidade Galega
e Gallza Nova, mais o
Concello de Soutomaior,
convocan a todos os
galegas a participar no$
actos programados para
recordar o fusilamento de
Alexandre Bóveda, o 17
de Agosto,
institucionalizado polos
nacionalistas como Día da
Galiza Mártir.

Con anterioridade, ás 6 da tarde, organizado exclusivamente
pala Fundación Alexandre Bóveda, ·celébrase un acto relixioso na Capela do Cimetério San
Amaro.

Chamamento aberto

A tradicional homenaxe a Alexandre Bóveda, inciarase ás 7
do serán, no Cimetério de San
Amaro, en Pontevedra, onde repousan os restos do insigne galeguista desde hai 58 anos. Ali ,
frente ao panteón familiar que
canten os restos de Bóveda, farase a ofrenda froral á que segu iran a intervención de Amália
Bóveda e Xulio Ogando , para
recordar o "compromiso patriótico que todos os nacionalistas
teñen coa memória dos que oferece ron o seu máis preciado
ben, a vida, por servir a nobre
causa nacional de Galiza, simbolizados na figura senlleira do
mestre da ga!eguidade'.
Alexandre Bóveda nun retrato do ano 31

Posteriormente, ás 8 da tardiña,
na Praza de Curros Enríquez,
ao pé do busto de Alexandre
Bóveda, construido no ano 1986
con motivo do 50 2 aniversário

da sua morte por medio de
subscripción popular, celebrarase un acto cívico-político coa intervención de Gustavo Docam-

po, en representación das organizacións convocantes.
·Finalmente, no Concello de

En rolda de prensa, convocada
polas entidades organizadoras
da conmemoración, o pasado 9
de Agosto, para apresentar os
actos do Dia da Galiza Mártir,
Fernando Quintela, presidente
da Fundación Alexandre Bóveda insistiu no "chamam ento
aberto á participación plural de
todas as persoas e organizacións políticas, sindicais, sociais
e culturais que asuman a abriga
de honrar aos mártires da causa
comun de todos os galegas ,
nunha data simbólica que ten
unha enorme importáncia para o
movemento nacionalista". Quintela asegurou que "seran rnoitas
as institucións que se pronúncien publicamente en respaldo
da celebración, e moitas máis a
que participen directamente na
celebración dos actos", independentemente da sua intervención
na organización directa dos actos, que fica aberta a outras incorporacións.

Guillerme Vázquez, deputado
do BNG lamentou o "esquecemento indignante que sobre Alexandre Bóveda teñen certas institucións políticas, que o son de
todos os galegas", esquecemento que, segundo di, é froito
de valerosa atitude e limpa traxectória política de Alexandre
Bóveda, que constituiu un modelo de vida exemplar e de coeréncia patriótica, que resulta "difícilmente asimilábel polos inimigos de Galiza". Salientou o feíto
de que "nengun centro de ensino de Pontevedra leva o nome
de Alexandre Bóveda, nunha cidade que tanto debe a esta persoalidade do galeguismo histórico, cuxo pensamento segue plenamente vixente".
A Fundación Alexandre Bóveda, no seu manifesto particular,
reivindica novamente a "revi sión do inxusto proceso xudicial
seguido contra Alexandre Bóveda" , pedindo ao Parlamento
de Galiza un novo pronunciamento favorábel, tralo rexeitamento desta cuestión na pasad a lexislatura, seguindo o
exemplo do Parlament de Catalu nya a respecto da figura de
Lluis Companys , considerando
que o "pronunciamento favorábel do Parlamento de Galiza a
pral da revisión do proceso a
Alexandre Bóveda, ao que debe seguir consecuentemente a
sua reabilitación pública e institucional, é un acorde imprescindíbel para maior dignificación das institucións autonómicas" que en boa parte son froito
do legado que deixou Alexandre Bóveda.•
'
_

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
A Garda Civil causou a marte de tres viciños que se negaban a pagar impostas inxustos

Centenário do asasiñato dos labregos de Salcedo
•X.C.

O Día da Galiza Mártir
tamén ha servir neste
1994 para lembrar as
martes acaecidas na
parróquia de Salcedo
(Pontevedra) o 19 de
Xuño de 1894, cando un
destacamento da Guardia
Civil asesiñou a dous
labregos e unha labrega
que protestaban contra o
cobro abusivo de
impostas.
Como outros moitos momentos
históricos galegos que se perden na noite dos tempos, os sucesos da primavera de 1894 na
parróquia de Salcedo só ·foron
recuperados póla teima da denominada Asociación Heroes do
Campo da Porta, que recentemente lembraba na prensa pontevedresa aquela xornada dramática, e celebraba unha homenaxe no cimetério parroquial.
Os sucesos do 19 de Xuño de
1894 tiñan como antecedente a
protesta contra o cobro das

foi maiúsculo, con intervencións parlamentárias e campañas de solidariedade. A versión
oficial facia aparecer un elemento que foi habitual no franquismo "as martes producíronse ao terse disparado tiros ao
aire con carácter de intimidación e por mor do desnível do
terreo foron desviados".

chamadas cédulas persoais,
nun ano de escasa colleita , e
co azoute do cólera e a viruela
que chegaba desde Portugal
através da emigración e os comerciantes. A reconstrución
dos feitos fíxoa a asociación a
partir dos periódicos da época e
do Arquivo Histórico Municipal.

As mortes
do tenente Roldán
A mañán do 19 de Xuño de 1894
os axentes da recadación foron
realizar un embargo de bens a
unha série de morosos da parróquia, Ante a oposición viciñal ''tiveron que fuxir precipitadamente
por sembrados e penedos e refuxiarse en casa dun concellal".
O subarrendador, señor Ferreirós, coñecida a notícia, foi o que
se encarregou de pedir apoio guvernativo, e a primeira hora da
mesma tarde do 19 de Xuño "un
destacamento da Guardia Civil
ao mando do Teniente Roldán
foi ao lugar do Campo da Porta,
onde se apostaron á altura da
cancela do celador Gallego, e
comezaron a insultar e golpear a
un mozo e unha rapaza, provocando aos viciños da zona. Cos
animes da viciñanza crispada, os
gardas mataron dun tiro a Fran-

O Concello de Pontevedra, o 8
de Xulllo, acordou eliminar o
recargo municipal ao trabuco, o
que ocasionou un forte déficit
ár arcas municipais porque a
povoación de Salcedo (que foi
concello independente entre
1845 e 1872) supuña un 21 %
do censo de povoación do concello a fins de século.

Esquela publicada nos xornais de Pontevedra en Xullo de 1894

cisco Piñeiro, acusándoo de ser
instigador dos sucesos da mañá
Aos berros da sua muller acudiron máis viciños, dos cales foron
mortos Xosé Rodríguez e Manuela Couso e resultaron tamén
feridos un número de parroquianos sen determinar".
Houbo tamén vários detidos e
os tres cadavres permaneceron

várias horas no chan até que
nun carro foron levados ao
hospital de Pontevedra de onde saiu o enterro que congregou a unha multidude que percorreu a Ferreria, a Peregrina,
Oliva e a estrada de Marin".

Tiros ao ar
O escándalo que se organizou

A recarga do conce !lo sobre
as cédulas persoais podía
chegar a un 50%, e a fixación
do montante deste imposto de
capitación, aprobado en 1884
e controlado polos governadores, tiña que ver coa contribución e os soldas. Cobrábase
aos residentes maiores de 14
anos. As cargas fiscais, nomeadamente os foros, trouxeron en pé ao agro galego até
a sua definitiva redención en
1927.•
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SANIDADE .

Segundo o estudo De/phi sobre a reforma sanitária

O gasto en saude por habitante é

A guerra da auga
O Estado español é diverso por natureza. Unha das primeiras
divisións que se establecía nos libros de xeografia era entre "la
España húmeda y la España seca" c,omo corresponde a un território en transicióñ da Europa cara Africa. Que a mera descripción dun problema non implica a sua resolución resulta evidente
cando aparece "a pertinaz sequía" e, como os que só se lembran de Santa Bárbara cando trona, empeza a evocarse a solidariedade, os trasvases, os plans hidrolóxicos, etc.
Nunha sociedade moderna as decisións políticas de carácter
económico afectan a aspectos centrais conformadores do consenso social. Tenderase a que a racionalidade das decisións
veña apoiada en datos niáis ou menos obxectivos que se concretarán nun sistema de précios. Así os recursos serán asignados con maior eficiéncia. Tratándose dun recurso público escaso como a auga dos rios, delimitar as competéncias sobre uso e
disfrute do mesmo devén fundamental.
A loita pola explotación dos recursos naturais en benefício próprio desencadeou conflictos políticos e económicos. Así, o petróleo, inicialmente pouco aprecidado polos habitantes da zona,
foi obxecto de desexo para os povos nos que se asentaban os
xacementos cando se deron canta da riqueza que acochaban, o
mesmo ocorreu con outras matérias primas: sucre, cobre, café,
cacao, peixe, etc. Produtos case de libre disposición pasan a ser
de interese económico e, polo mesmo, obxecto de disputa política (ente superestrutural competente) e económica (fixación de
précios e apropriación dos benefícios).
No caso da auga no Estado español e, no trasvase Tajo-Segura
en particular, a situación é similar. A auga sobrante ou non utilizada economicaménte en Castilla-La mancha resulta un recurso
primário que combinado co- clima e iniciativa empresarial das
xentes do Levante dá lugar a produtos hortofrutícolas e a unha
indústria derivada dos mesmos que xera postes de traballo e benefícios·, sobre todo en Valéncia e Múrcia. Certo que indirectamente tales benefícios poden revertir ao Estado no seu conxunto, vía sistema impositivo e distribución do gasto presupostário,
máis a eficácia de tal mecanismo equilibrador vai depender da
vontade política dos governos central e autonómicos.
Os casteláns-manchegos poden pensar que igual que se en Canárias hai uhha temperatura idónea pára o turismo, · no Mediterráneo un clima ideal para determinados cultivos e en Arabia
Saudí e Venezuela petróleo eles teñen auga e de algo ha de
servirlles. A maneira de artellar este conflito de intereses económicos é laboura dos políticos establecendo os mecanismos de
compensación axeitados que, en nengun caso, poden atentar
contra unha máis eficaz asignación de recursos que ao final ha
de beneficiar a economía española no seu conxunto. Nun Esta·do democrático a misión principal dos governantes é acadar solucións cooperativas de tipo económico lonxe de mesianismos .
falsamente solidários que ocultan a defensa.de in~eres'es e priviléxios concretos.
·
Os que acusan aos nacionalismos periféricos de insolidários daranse canta de que o Estado administrativo perfecto e acabado
é un deseño político ultrapasado e inservíbel.+

na Galiza·· o máis baixo do Estado
de previsión deseñada en 1952
por investigadores da Rand Corporatiomn, e que é utilizada en
diversos campos cie.ntíficos. O
estudo agora realizado aplicouse aos supostos escenárikos
para a sanidade estatal no ano
2000 e a situación actual do Sistema Nacional de Saúde.

•X.C.

Un estudo basado no
método Delphi, dirixido
polo xerente do Hospital
Xeral de Albacete, António
Marrón, dá a coñecer as
cifras do investimento en
sanidade por autonomia
durante 1993, segundo o
cal o noso país estaría ao
final da lista con grande
diferéncia sobre a anterior
claísifícada.

Na análise sobre a equidade no
· proceso de transferéncias da
Sanidade o grupo de estudo
considera nun 55,1% dos casos
que afectará gravemente, e que
a corrección dese desequilíbrio
será "condición prévia para homologarse cos paises máis
avanzados da Unión Europea".•

O método Delphi toma o seu
nome en lembranza do oráculo
de Delphos, e é unha proposta
GASTOS EN SANIDADE
POR AUTONOMIA
(en pesetas/habitante)
Navarra .. ............... 100.975
País Vasco .............. 92.494
Madrid ·.. ................... 89.657
La Rioja ................... 86.078
Murcia ..................... 85.527
Castilla León ........... 84.515
Aragón ..................... 83.919
Extremadura ............ 83.485
Cantabria ................. 83.283
Asturias ................... 83.078
Cataluña .................. 82.592
Baleares .................. 81.607
Canarias .................. 79.533
Valencia .................. 75.805
Andah,.1cia ....... .. ... .... 75.693
Ga!iza ...................... 69.827
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

LENDOIRO E VAZQUEZ DE GANCHETE
CONTRA O GALEGO
A instáncias da Mesa, unha entidade que move
con forza á sociedade civil, o Tribunal Superior de
Xustícia de Galicia dille por fin basta a Paco Vázquez, e confirma o que todo galega de ben sabe:
A Coruña é A Coruña. Emprazado o Partido Popular, o seu portavoz Augusto César Lendoiro fai
causa comun co seu aparente grande inimigo .e o pleno
municipal coruñés decidiu
trasladar a causa a Madrid.
Seguindo os vell·os usos
- - - - - centralistas unha cuestión _
que só $e debe dirimir nq
naso país, que xa está resolta por Lei, convértese nun litíxio do Supremo.

calquera libro de testo e débenlle o señorío a calquera xastre. Gestan do "Casino de caballeros",
das "terrazas do café", dos "paseos de moda". Militan en partidos de "dereita" e soñan coa volta do
pasado. Estarían mellar en Madrid que no mesmo
Ceo. Son monecos parlantes de fabricación nacional. ( ... ) Adouran o Estado
unitario e centralista, ou sexa
a "sagra unidade da patria"
(verbas máxicas, capaces de
- - - - faceren parvear a calquera,
incluso a un intelectusal).
Creen que as autonomías
rompen a unidade da súa
patria, que é unha boliña que
lle meteron na cabeza, cando
eran nenos. Creen que talar
castelán é talar ben e que falar galego é talar mal".

'Seguindo os velios
usos centralistas unha
cuestión que só se
debe dirimir no naso
país convértese nun
litíxio do Supremo'.

----------------'Asi como en Venezuela teñen
petróleo, eles teñen auga e de algo
ha de servirlles.'

Da cruzada antigalega de
Paco Vázquez non hai nada
novo que decir, pero quen se
inaugura nestas lides é o
presidente do Deportivo.
Lendoiro, amosando outravolta que o PP galego é un
reino ·de taifas e a unidade
suposta que cimenta Manuel
Fraga unha pompa de xabrón, deixa a_política lingüística .da autonomia en cueiros, e sinala un perigoso camiño no futuro: a alianza de populares e
socialistas en cuestión s. que afectan· á dignidade
de Galiza.
A estes dous políticos retratounos moi ben Castelao no Sempre en Galiza: "os persoaxes parvos
son idénticos no falar. (... ) Débenlles as ideas a

Como hai tanto siléncio sobre o asunto non está de
máis perguntarse en voz alta:
como non levanta a voz Regueiro Tenreiro, director de
política lingüística? Que nos
di Manuel Fraga? Uló o galeguismo de Xosé Guiña? E os críticos galegas do PSOE? Onde están
os intelectuais orgánicos estilo Alfredo Conde ou
Agostiño Sixto Seco; as grandes institucións de estudos lingüísticos tipo Ramón Piñeiro; as Universidades; o Consello da Cultura Galega? E finalmente, onde está Domingos García Sabell, presidente
da Real Académia Galega e Delegado do Governo, ambas instituqión~: Ciºll ,$~q~ .,ElQA ~qr!Jf\jl,?~. , .._
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----------------------COMU NlCAClÓNS COA MESETA
Despois do retraso até 1995, cando
xa houbera outra demora desde
1993, o pra~o de remate das
autovías que van unir Galiza coa
Meseta sitúase no umbral do novo
século. Cuiña Crespo, que
recentemente negou grandes
retrasos e que veu de considerar
razoábel a prolongación dos prazos,
ven de manifestar a sua
preocupación pala marcha das duas
obras de infraestrutura quemáis
evitou o Estado.

No 97 non estarán listas as autovías. Pérez Touriño xa
dixera que Pedrafita é unha dificuldade insalvábel. Agora
Cuiña monstra preocupación polo estado das obras.
ANTONIO HERNANDEZ/VOZ NOTICIAS

A entrada en funcionamento posponse para o ano 2000

Cuiña confirma o terceiro aprazamento das autovias
•H.V.

Confírmase que as autovias, de
feito, forman parte do Plano Xeral de Estradas do ano 2000, e
non dos planos dos noventa,
ainda que as autoridades centrais e autonómicas teimaron en
situalas temporalmente a princípios desta década.
A dificuldade insalvábel de Pedrafita, que demoraba até o 96
o comezo das obras nese porto,
xa tora enunciada polo daquela
Director Xeral de Estradas do
Estado, Emílio Pérez Touriño,
recentemente demitido para evitar o cueste político do retraso.
Despois de coñecer este novo
dado, nengunha autoridade, nen
central nen autonómica, quixo,
até a actualidade, modificar oficialmente os prazos.

O compromiso do Estado ·de rematar as autovias en 1993 fora
o grande trunfo de Guiña Crespo. A nova data de 1995, resultou definitiva para o conselleiro,
que asegurou que non permitiria
novas retrasos. O recoñecimento de que as obras poderian non
ser entregadas a tempo supón a
terceira data para as autovias.

Autoestrada do Val Miñor
Despois de o BNG criticar a imposición dun trazado lesivo para

os intereses dos viciños no tramo da Autopista do Atlántico entre Rande e Puxeiros, Guiña
anunciou que a via rápida do Val
Miñor será unha autoestrada
que partirá de Puxeiros e chegará até Baiona, con tres saídas.
Esta será a terceira via que enlace Vigo coa localidade de Baion a, e nesta ocasión parte do
Norte da cidade de Vigo e completa o que no futuro será o segundo cinto de circunvalación.
O deseño desta aut-oestrada xa

provocou o malestar dos viciños
dos lugares polos que está previsto que discorra, xa que parte
pala metade várias parróquias e
supón a intervención en grande
número de· fincas. O deseño da
via significa que para moitos
non sexa posíbel usala, xa que
conta unicamente con tres entradas e por riba .é de peaxe.

Peaxe nas vias da Xunta
· ·Precisamente Guiña Crespo ven
de engadir unha nova polémica

ao deseño dos viais galegas, xa
que o conselleiro anunciou que
a Xunta imporá unha peaxe nas
autoestradas autonómicas de A
Coruña-Carballo e a futura VigoBaiona. Contado, Guiña asegurou que se tratará unha peaxe
branda, unicamente para cobrir
o mantenimento.
O PSOE protestou pala implantación das peaxes nas vías galegas e Guiña recordou que o Estado estuda impar peaxe mesmo
nas autovias á Meseta.•

Ao baixar do helicóptero no que
cursou unha visita aérea ás
obras das autovias, o conselleiro Guiña Crespo, outrora garante da boa disposición de Madrid,
asegurou: 4'As obras F)On están
ao nivel desexado. E posíbel
que se cumpran os prazos, pero
hai unha certa preocupación".
Guiña indicou que a autovia que
ten orixe na Coruña está moito
máis avanzada que a de Vigo.
Tan pronto como os ollos de
Guiña comprobaron o retraso,
convocou ao Ministério de Obras
públicas co obxectivo de presionar, informaron fontes da Consellaria. Pero a postura de Guiña
contrasta coa que mantiña hai
oito meses, cando o próprio conselleiro negou retrasos.
As autovias van camiño de se
converter nun negócio tanto para o Governo central como para
o autonómico, xa que ambas
institucións levan anos avalando
constantes retrasos pero explotando eleitoralmente a construción dos dous viais, mentres os
costes do proxecto c,oñeceron
unhasensíbelrebaixar€fl 'tor-n0 .,_·.,_.¡ ,.. ,.~ .;._ ,,_, , ;. ,
ao 40%, segundo anunciara Pérez Touriño no mes de Maio.
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RECONVERSIÓN NO AGRO

VIÑO, EUROPA E CULTURA
XOSÉ

- ... Hai un excedente de viño na Comunidade. E dixeron que había que reducila producción nun vinte por cento. Claro,
un vinte por cento por aí afora non será
nada, pero aquí ...
-Déixanos na miseria.
-Encima, nos países do Norte, Alemania, Dinamarca, que non hai sol para
acadar grao, enriquecen o viña con mosto. E queren que llelo autoricen.
-Xa.
-E digo eu que se non poden facer viñas
de calidade, que nos deixen a nós e eles
que produzan doutras causas que faltan.

-É que os países fortes fan o que queren ...
-Alemania ... Habemos ter que pedir nós
a integración en Alemania ...
E rin, de cómplices. Eran tres ou catro rapaces e unha moza, de idade de final de
Ensino Medio ou empezo na Universidade. Cadroulles mesmo detrás miña o 25
de Xullo, en Santiago, e eu estiven a interpelalos, pero se cadra non era momento nin ocasión.
Porque parece que certos días son de
adhesión, de unanimidades, de berros,
parlamentos e risos cómplices. Non digo
que estea mal. Pero agora, pasada a remaría, volvemos ó tacho, e volvemos á
crítica e ó debate.
DADOS E ANÁLISES

Os meus rapaces, protagonistas precisos
dunha historia da que fun testemuña,
manifestaban parte substancial da carga
semántica, concreta e simbólica, emocional e valorativa, que comporta ou transmite a campaña do BNG sobre as cotas
do viña. Aproximación parcial ó tema, carencia dunha análise ecuánime e global,
algún esquecemento (ou ignorancia) grave, falta dunha alternativa clara, viable e
á altura do tema e dos tempos.
Os rapaces da historia, ó que se ve, parece que ignoraban que Dir]amarca non
é país productor de viño. O que ve tamén, aíran campás sobre a chaptalización, que consiste en engadirlle sacarosa ó mosto vínico, en condicións moi
precisas, para acadar grao. E seica de- .
ben competir dalgunha maneira o punto
de vista de que a calidade, en causa
de viño, pasa por ou vai asociada a
grao alcohólico.
Non parecía que tivesen unha idea moi
posta ó dia , fóra da noción de que a
Unión Europea non está a ser xusta con-

M. GoNZALEZ

nosco. Máis ou menos, a imaxe que a
min me dá a campaña do BNG.
NATUREZA E HISTORIA

xa doutras manipulacións e procedementos, no tratamento das cepas, no traballo
agrícola, sobre o viño xa elaborado, posiblemente menos confesables e implicando perigo para a saúde.

O viño é un dos productos agroindustriais
O QUEVÉN
(ou agroartesanais) máis característicos
da cultura europea. Importantes extenEran outros tempos, e seica case todo
sións de moitos países producen uvas, e
valía. Había un consumo masivo de moihai menos de cen anos ainda eran maioto viño, e o producto
res. Son países e cotiña saída. Bo, memarcas moi distintas
en xeoloxía, morfolo- - - - - - - - - - - - - - nos bo e moito menos bo. Pero aquilo
xías e clima, e isto
pasou. Desde hai
trouxo de seu que as
anos, o consumo de
elaboracións vinícoviña baixa meteoricalas tradicionais fosen
mente. Datos concremoi diversas, con totos: hai bastante exdo e que haxa intecedente en bastantes
rrelación e intercamsitios, ou sexa, moibio de vello.
tas adegas con viño
de atrás (stocks) sen
No Sur de Europa hai
vender. Nun país tan
máis sol, as uvas tetradicionalmente conñe n máis azucre e
sumidor coma Ingladan viñas con máis
terra, os viños de Jegrao e color, ainda
rez manteñen cotas
que ás veces , sobre
todo contra o -Mediteimportantes de consumo só entre a xenrráneo, teñen pouca
acidez. Canto máis ó
te de corenta anos
para arriba. Entre os
Norte, menos sol,
máis acidez e, ás vemáis grandes chfiteces, escasez de azuaux de Bordees, de
1989 acó baixaron os
cre: viños máis pálidos e a miúdo con
prezos á metade. Sobra producción , na
graduación moi baiUE talan de reducila
xa. Os do Sur tradie, consecuentemencionalmente gabáronse (gábanse), enaltete, arrincar cepas.
ceron (enaltecen) os
seus viños "de grao".
É unha medida traumática. Traumática
Os do Norte adicáecoloxicamente, porronse á tecnoloxía:
aproveitan os lugares
que pode levar ata a
mellares e máis soleprocesos de desertización. Traumática
ados para planta-las
videiras, estudian posocialmente, porque
lo miúdo o momento
pon en interrogante o
acaído para cada vinfuturo de zonas secudima, desenvolven sistemas de elaboralarmente productoras e mesmo case moción para reforza-las condicións naturais
nocultivadoras da vide , e o futuro de moido mosto. Tamén soen estar orgullosos
tos milleiros de persoas_ Traumática
do seu traballo e do seu producto.
afecta e culturalmente, por esas mesmas
razóns. Pero hai algo que parece indubiUns e outros, tarnén historicamente, madable: se segue a baixa-lo consumo, a
nipularon o mosto e engadíronlle outras
desertización ha vir ela soa, con ou sen
arrincamento.
substancias con intencións ou por problemas variados . Moita xente saberá o que
Parece que, explícita ou implicitamente,
é o encabezamento: engadirlle augartodo o mundo vai aceptando ou , alomedente ó viño para reforzalo; posible orixe
ou alomenos factor importante de impulnos, afrontando a perspectiva de reduciaso a esta práctica foi o feito de se-la forla producción. Pero, ¿quen é a víctima?
Velaí o problema.
ma para que os viñas que se exportabari
por barco chegasen ben a destino. O
mosto con déficit de acidez, engádeselle
ALTERNATIVAS
ácido tartárico; ó que ten demasiada, carOs países do Norte teñen máis poder de
bonato de calcio. E para compensa-lo
decisión, máis peso específico na UE .
déficit de azucre, sacarosa. Por non talar

'Os viñas que están
a aguantar mellar
a crise e as pautas
de consumo
son productos ben
ou maxistralmente
elaborados e
ben comercializados.
Bébese menos, pero
mellar e máis caro"

Varios autores.

B HM\ii.Mi.S.dii.M.attfJtt?I
Francisco Ca lo.

ll:tNkii.fülifMS®.M~HM.®J.ilt
Felipe Arias.

lllUJl.'~!t!Nifüflf?Il
Anselmo López Can-eira

Abando os levamos sufrido e seguimos.
Nisto do viño poden tentar que os do Sul
paguemos tamén ese gasto. Por aí, as
protestas desde o noso ámbito xeográfico coido que poden estar xustificadas.
Pero despois, os argumentos a pral dos
propios viñas xa non son imparciais, alomenos parte deles . A química(¿?), a
chaptalización parece que son os grandes males. A concepción devandita: o
grao alcohólico natural, a color, serían sinais de calidade do viña. Pois señores,
pastos a comparar, entre un Tafelwein
(viña de mesa) da parte do Mosela que
eu probei , moi probablemente chaptalizado, e un "cinco estrelas" (botella de litro)
español de a vinte pesos, a escolla é ben
clara : quédome co Tafelwien.
Non se pode, seriamente, pretender que
por Europa acepten argumentos procedentes con exclusividade da propia concepción tradicional do viño. Non se pode,
en política feita con intelixencia, negativizala imaxe de Alemania (iai, as tentacións do fustrigamento permanente!) e
presentar ese país só como exemplo de
productor de baixa calidade, cando elaboran algúns dos mellares brancas do
mundo , na gama Qualit/atswein mit
Pr/adikat. Non se pode trata-lo tema do
viño con concepcións, elaboracións e estratexias de tipo campañil , no peor senso
deste adxetivo.
Os viñas que están a aguanta mellar a
crise e as pautas de consumo son os de
boa e alta calidade . Productos ben ou
maxistralmente elaborados e ben comercializados. Bébese menos, pero mellar e
máis caro. lsto quere dicir que a vertente
do viño coma producto cultural imponse,
e por aí é por onde albisco eu (e quen
sabe máis ca min) futuro. Desde logo,
nisto da elaboración, Bordeas, Borgoña,
Champagne e Alemania non recoñecen
moitos rivais máis ó Sur. Por moito que
neses zonas vinícolas podan ter problemas co grao alcohólico.
Ente11do que cómpre ser máis ecuánime. O Sur salvarao , ou máis ben , no
Sur salvarase a calidade . lsto, malia os
avances , non está garantido nin sequera
implantado intencionalmente en tódlas
zonas productoras con denominación no
naso país . E a organización nacionalista
en cuestión , para min , comete alomenos
dous erros importantes : segue a considera o do viño un problema basicamente agrario, dos productores e descoida o
aspecto cultural , o dos novas consumi dores. E despois, acentúa o activismo e
descoida a información, da que me pareceron tan faltos aqueles rapaces. Non
digo que isto mesmo non o fagan tamén
os demais. Pero eu, e Galicia, coido que
do nacionalismo ternos que agardar outra causa. Máis. +

Desamortización e
Réxime
de Propiedade
RAMON VILLARES
PROXIMAMENTE A VENDA
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REINSERCIÓN SOCIAL

Suicídase un preso que solicitara ·axuda -através·de A Nasa. Terra
.

o.papá m~rreu -

,,

,

.

cando estaba en viaxe de .negócios
"Considerándome unha persoa sociábel, comprometida no eido familiar e sóciolaboral e político sinto a necesidade de facer este chamamento á solidariedade", estas
liñas forman parte dunha carta descarnada enviada a.A Nosa Terra por Xosé Benigno
Parada Malvido desde o cárcere de Pereiro de Aguiar en Ourense. Dias despois,
suicidouse levado pola desesperadón e a faltad~ alternativas para a reínserción.
caso de falecimento, ou enfermidade grave dos pais, ·cónxuXE?S , tillos, irmaás (... )» non me
"Despois de dez anos e meio de
deixaron sair para o enterro", dicondea, por fin pudo facer unha
cia Benigno Parada na carta puvisita dunha hora a casa. Cando
blicada neste periódico. Efectimarchou para o cárcere véuselle
vamente, até quince dias antes
o mundo enriba, Teño para min
que se suicidou porque compren- .do suicídio, Benigno Parada non
pudo abandoar a prisión. "A
deu que tiña que botar outros
Xustiza considedous anos e catro
rábao p~rigoso ,
meses ali metido.
ainda que non
Mentres Amedo
asi o Director da
foi liberado en
orno
Prisión. Desde
seis anos, cando
se pretende
que foi capturatiña unha condea
do, hai uns seis
de 108 anos, Beque calquer
anos , non saiu
nigno seguía prefóra nen un moso. Eu non confio
persoa pase
mento até o outro
na Xustiza ". Ardia, cando estivo
doce anos
xentina Rosales,
unha hora na caviuva de Benigno
recluído sen
sa acompañado
Parada, analisaba
por 24 Gardas
os porques da
alternativas
Civis. Nen que
morte.
laborais en nome tose da ETA! '',
contaba ArxentiBenigno Parada
da reinserción?", n a Rosales. Benon era un santo.
nigno Parada,
As suas correrías
escrebia
nos últimos temde xuventude fomantivera
ran sonadas en
desde o cárcere pos
unha atitude moi
todo o Morrazo, e
positiva e de intea rivalidade da
de Ourense.
gración social ,
sua banda coa
pala contra era a
dos Servandos
terceira vez que
provocara algun
tentaba o suicíproblema famil iar.
dio: "Por que non estaba vixiaMesmo unha violación da condea
do?" pergúntase a sua viuva.
pesou contra del, xa que non regresou dun permiso de 24 horas
Reeducar
até que foi capturado, por un chivatazo, ano e meio despois.
ou criminalizar?
• HORÁCIO VIXANDE

'e

A Lei e Benigno Parada non
eran bons amigos . Ainda que
non delinquiu mentres estivo en
busca e captura, tentaron «colocarlle» un asalto a unha gasolineira en Marin. Tamén foi acusado dun roubo en Beluso, cometido mentres el estaba nunha
prisión de Cádiz.
"No ano 1991 finou o meu pai,
Evéncio Parada Estévez, e, pésie a que a Lei recolle que «en

o

"Son un preso social -escribia
desde Pereiro de Aguiar-. Na
actualidade reuno os requisitos
estabelecidos no Regulamento
Penitenciário e Código Penal
para o disfrute de permisos terapéuticos con fins reintegradores
na sociedade , que me veñen
sendo denegados sistematicamente amparándose en hipotéticas e subxectivas frases coma
«falta de garantias», «posíbel
mal uso do permiso», etc.".

Para a aplica.c ión do terceiro
-grao, e sair a traballar fóra da píi-_
sión, ainda que se durma ·dentro,
é preciso ter unha carta de traballo dunha empresa, monstrar boa
conduta e ter cumprida a cuarta
parte da condea. "Sen embargo
a realidade non é esta escribia
Benigno Parada neste periódico.
O meu caso deixa en ae"'..idéncia
os princípíos resocializadores do
cumprimento_dun.ha condea. Como se pretende que calquer persoa pase un, tres, cinco, doce ...
anos recluído sen alternativas laborais, culturais e artísticas, no
nome da reinserción social, para .
finalmente exixirlle unha convivencia cívica ordeada e coerente? Estamos talando de reeducar
ou criminalizar?".

Amigou coa família
antes de morrer
"O meu tio levábase mal co
Evéncio, outro dos meus tíos,
en tempos foran de. bandas
opostas -canta unha sobriña-,
pero seica o f3enigno deixou un. ha carta pará Evéncio na que lle
pedia perdón por todas as que
lle fixera. Eu levaba vários anos
sen velo, mais ao estar aqui
comprobou como todos o receb ian cos brazos abertos, creo
que o ter que voltar ao cárcere e
facer esa visita acompañado de
tanto Garda Civil foi o que fixo
que se suicidase".
Benigno Parada deixou duas tillas e un tillo de corta idade. As
nenas coñecéranno mentres andou fuxido e mesmo foron a velo
ao cárcere nalgunha ocasión.
"Pero o neno nacera mentres estaba na prisión , sempre lle dixemos que o seu pai estaba en viaxe de,negócios, só chegou coñecelo na visita de hai quince días
e tivo que facelo coas alxemas
postas. Logo quitáronllas, pero o
seu fillo tivo que coñecelo desa
maneira!", canta Arxentina. •

Benigno Parada deixou trés tillos e viuva, Arxentina Rosales, que traballa no Servizo de Limpeza do Concello de Bueu
A NOSA TERRA
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A·GALIZA AMERICANA
• G. LUCA DE TENA

Arturo Cuadrado
.'Fraga déberia retirarse a un convento
·para pagar os seus .moitos pecados'

Fraga di que Castelao votaria
·
hoxe ao Partido Popular.

A liberdade na América
Manuel Fraga deberia retirarse· a
un mosteiro para pagar polos
seus moitos pecados. Non se encerrou Carlos V en Yuste abrumado polos anos e os seus moito
erros? A Manuel Fraga espérano
en Sobrado dos Monxes. Castelao morreu no exHio, condenado a
morte polo governo de Franco.
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Anxel Casal e Castelao estaba en Madnd en Xullo do 36 para presentar o .
Estatuto nas·Cortes. Arturo Cuadrado e Castelao son dos poucos membros do Comité
da Autonomia que sobreviven ao golpe militar. No exílio funda con Lorenzo Varela e
Seoane as editoriais Emecé, Nova, Botella al Mar e dirixe os peri.ódico_s Galiza e El
-Despertar Gallego. Acompañado de Francisco Lores, Presidente do Comité de
Residentes de Buenos Aires, Cuadrado volve a Galiza e reclama das institucións que
atendan a Federación de So~iedades Galegas, a sede da oposición ao franquismo.
Baixo o brazo trae un libro editadq poi a _
Federación con trabal los que escdbira e
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.Non queria abandoalos naquela
situación . Máis tarde, en Toulouse comezamos a organizarnos.

O golpe de Franco sorprendeuno a vostede en Madrid con
Castelao.

Luís Seoane deixou escrito que
non se ia cara ao império polo ·
mar senón cara á liberdade

1

Non podiamos regresar. Estabamos condenados á marte. Un dia
nos altos pirineos un grupo de
galegas acompañabamos a Ar:itóniq Machado que nas palabras
derradeiras pedianos que loitáramos palas liberdades "de mar a
mar". Chegamos a terras ~meri
canas milleiros de galegas e ali
naceu unha conxunción de forzas
do exílio e o desterro.

Eu era secretário segundo do Comité da Autonomia da Galiza.
Aquela autonomia lográrase polos
Durante estes anos a identidavotos de máis-do 90 por cento dos
cidadadáns. En Xullo do 36, podia
de política da emigración e o
verse desde o Vilán a Ortegal
destino foi a mesma.
brandir a galega branca e azul.
Todos os galegas emigrados de
Aquel Comité estaba formada por
Ria, Montevideo, Habana, Buenos
sesenta homes dos que cir)cuenta
Aires eran os nasos irmáns que
e oito foron fusilados. Esmagaron
nos oferecian as suas casas e foa vontade do .POVO galega e teimagares. Chegamos
ron por seguir na
sen traballo , sen
opresión e no atracartas , sen roupa
so. Afogaran a no- '
pero atopamos o
sa liberdade. TiñaComité
corazón agarimoso
mos que entregar
da Autonomia
da América . Cheno Governo de .Esgabamos cunha
paña a reprentaestaba formado
idea firme de foción do novo temmentar a cultura,
po a vir. No Parlapor
sesenta
criar editaríais e
mento español a
xornais. Foron os
palabra de Castehomes dos que
emigrantes os que
1ao entregaba a
cincuenta e oito
nos apoiaron para
España o desexo
seguir este labor.
do povo galego de
taran fusilados".
Tendiannos as
se governar por si
mans abertas para
mesmo. O presique seguísemos
dente español Dieloitando e Galiza
go Martínez Barrio
poidese ser libre e independente.
recibia o legado: Galiza ia governarse por si mesma. Azaña pro- Tiven a sorte de coñecer a Luís Seoane dentro daquel grupo de hometera que a sua primeira viaxe
mes que souberon salvar a sua viserá a Galiza porque quer converda en terras de América e constituitela na bandeira da liberdade. Deran un templo sagrado que era a
rrubouse todo. Entramos no terreo
cultura galega. Non compria chomaldito da historia: o da guerra.
rar, senón traballar. Entre Seoane,
Como se inicia a resisténcia
Lorenzo Varela e eu mesmo editacontra o golpe da Direita?
mos milleiros de libros en galego,
língua asoballada en Galiza e chea
Facíase duro pensar nos acontede luz en América. As coleccións
cementos que podian esperar á
Hórreo, Dorna e Cammo de SantiaGaliza. Pero o noso país garda
go, forxadas pala paixón de emigrandes tesouros e cando se cavagrantes e exiliados nas editoriais
ban as primeiras trincheiras apareEmecé, Nova e Botella al Mar que
ceu o home máis importante da reainda existe. Na última feira do libro
sisténcia, o grande Henrique Lísde Buenos Aires, entre milleiros de
ter. As primeiras milícias que loitan
editoriais de todo o mundo, levou o
en Madrid pola defensa da liberdaprimeiro prémio un libro galega.
de son as galegas baixo bandeira
azul e branca, baixo o mando do
Veu presentar un libro de Seoa·naso Lister. Os que lográramos
ne sobre os anos da Guerra.
salvar as nasas vidas tamén tiveNesta viaxe traio un tesauro no limos a abriga de loitar por España
bro de Luís Seoane titulado Merpara acadar a liberdade de Galiza.
cado das Artes e das Letras. Nas
Que pasou no remate da guerra?
sua páxinas aparece a história do
noso pavo nos dias tráxicos da
Nós non tomos derrotados nen
Guerra. Seoane debuxa e escrevencidos. Seguimos os camiños
be non con resentemento senón
de Europa na 11 Guerra Mundial,
para denunciar aos que traicionana que tamén brandimos a banron á Galiza. O libro é unha xoia.
deira branca e azul. Non hai que
Obviamente é un libro que doe no
esquecer que cando vencimos ao
corazón dalguns dos nasos goadversário, a primeira bandeira
vernantes de hoxe, aqueles hoqu~ entrou na liberación de Paris
mes que afundiron Galiza e que
f9i a nasa. Desde os Pirineos paainda pretenden governala.
samos a Franza coa Brigada Líster. Nos campamentos vivemos
Como ve o futuro das institucións galegas na
. si.tuacións extremas. Tiñamos cinAmérica?
cuenta martas
Martas Seoane e
diários. Despois o
Lorenzo Varela,
Governo francés
enterrados un na
ofereceunos R- po- 'Os netos
Coruña e outro en
sibilidade de ir a
.Lugo, meus dous
París. Eu fun codos emigrantes
grandes camarabarde e marchei
son os que están das deixáronme
pero alguns como
unha grande abriLore.nzo Varela, o
a tomar o relevo : ga
que é seguir a
enorme
poeta
sua
obra. Ternos o
exemplo de comdo legado galega orgullo
de poder
bate, preferiu ficar •
considerar que alá
cos seus homes. · : na Améri-cá".
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en terras americazón de Galiza innas ·sentimos case 'Todas os galegas comprendido por
máis a paixón e o
esta España quen
emigrados de Ria, non dá entendido
calor por Galiza ,,,
que aquí na mesos seus probleMontevide~,
ma Galiza. O Cenmas. N'o salón de .
tro Galego, o Cenactos tiñamos soHabana,
Buenos
tro Galiza, a Casa
mentes dous, cade Galiza e .a FeAires brindáronnos dros: CastelaÓ e
deración de ·soLíster. Nós non
aos exiliados as
ciedades Galegas
esquecemos todo
.son baluarte do
o que fixo Líster
suas casas e
noso idioma e dos
pola .liberdade non
nosos costumes.
ogares: atopamOS s~ de España seOs representantes
non de .Europa.
do actual governo
. Ternos ali un grao corazón
da Autonomía nas
ve problema que é
agarimoso da ·
suas visitas aos
a pobreza de moiemigrantes
de
tos e m i grant es .
América"!
G racias a un gruAmérica non queren pór o pé na
po de seis · homes
Federación de Sodo ex í 1i o e e miciedades Galegas.
grantes fundamos
Cumpren unha tradición da repreo Fogar Galego para Ancianos, en
sentación española. O embaixaBuenos Aires, a casa máis humador nunca entrara na Federación.
na e brillante en terras americaPor vez primeira hai uns días,
nas onde nengun home galego
despois de 50 anos, veu visitarpode morrer de fame.
nos. Eu tiven que facer o discurso
de recepción e descrebin o coraNon marca o ciclo biolóxico un
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Arturo Cuadrado visto por Seoane

Ainda así: volven a aprender a no'sa música, a história. No corazón .
do barrio de San Telmo. Os representantes da Xunta nunca quixeron pisar ese solar galega. Ternos
a dór e o deber de denuncialo.

Porque somos os máis pobres, se
cadra. Van á Casa da Galiza e ao
Centro Galega, pero non á Federac_ión.
Na presentación do libro de
Luís Seoane decia que esta
non era a Galiza que soñara.
Aquela Galiza do 36 e o Estatuto
eran exemplos para España e
Europa. Tiñamos por primeira vez
unión da universidade e do povo.
. Na miña última viaxe a Galiza
lembro que abrazado con Rafael
Alberti lembraba a grande ilusión
do proxecto republicano. Un dos
grandes forxadores· do Estatuto,
Bibiano Fernández Osorio e Tafall, recibía hai uns días unha homenaxe en Pontevedra e magoaba ver aos oradores a laiarse e a
· chorar. O que tiñan que facer é
declarar o alto valor moral deste
combatente, comisário xeral do
exército, embaixador por todas a
capitais e povos de Eur~pa. Lembro que nos visitara en Buenos
Aires e dera unha conferéncia en
_ galega. Xuramentáramonos para
nos reunir na Galiza: Osorio e Tafall, Emilio González López . (que
xa son cinsa) e _Arturo Cuadrado
que nunca vai morrer. +
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Pero os netos dos emigrantes
xa son arxentinos.

Por que non queren ir?

).

;titu1s na

prazo ineícorábel ás institucións do exílio?
·
_,
Estase a producir un feíto curioso
que pode dar nova vida-ás sociedades emigrantes. Os netos dos emi· grantes son os que están a tomar o
relevo. Por certas razóns históricas,
os tillos alonxárom~e da vida.das
sociedades. A fronte cultural dos
anos 50 ·non será a mesma pero a
pegada incorporouse e xa é uri legado. Agora, ao meu regreso, os
inteleétuais arxentinos van facerme
unha honienaxe 'polos meus noventa anos e ·a meu labor de home
galega. Ser gaiego é unha honra.
. Ate o mesmo grande escritor ar- ·
xentino Borges reclámase descen.dente de galegos, Gomo García
· Márquez. A ,colónia galega xunto
coa italiana son as máis importantes da Arxentina. Ser galego alá é
moi importante. Se cadra máis que ,
para alguns galegas de acó.

l .

Sentimos o calor da· nova Galiza'

Quedamos asi mirándonos. Enque ter fé e comprometérmonos
Que impresión leva desta viaton ela díxome: "eu sei quen é
a axudalos e estar ao seu caxe?
vostede". Era unha muller xa verón. Esta é a miña grande satislla. Estábamé .agardando. Se cafacción e a miña vitória. Como
Agora mesmo veño acompañadra era unha m_oza que tivera na
do de Francisco Lores, presi- · lembranza desta visita levo unvila hai moitos anos, un amor
ha fotografia ·na que vexo na
dente do Comité de Residentes
que houbera deixar pala adicaQuintana renacer un mundo noEspañois en Buenos Air~s . que
ción á política. Era .como se estivo. Non dubido que será aquela
trae unha alta rnisión. E como
vese agardando por min; que
Galiza que os homes de 1936
. un embaixador de Galiza. Sentiemoción!. Estiven tamén na miña
mos o calor da nova Galiza en . buscabamos. O proxecto polítivella casa de Bergantiños na que
co que se identificaba ca Estatudous actos espléndidos:. un na
vivira co meu abó, recadador de
to do 36 tiña por obxectivo erra.Universidade .de Vigo co descodic'ar a emigración e para iso . · contribucións. Un home de cab remen to inesperado dunha
rácter. Na Fisterra iuminada e
habia que facer unha Galiza nofonda galegúidade con mulleres
imponente vin o Dolme, o Castro
va. En Allariz · sentinme conmoe homes novos que se interesae unna lgrexa elegante moderna
vido de ver un rexurdimento vivo
ban pola emigración. A outra
de relóxio luminoso no que se lé: ·
do idioma galego non como
grande leción inesperada foi o
Agasallo , dos emigrantes de
obriga senón como paixón. Son
25 de Xullo na Quintana. NaAmérica. E curiosa esa unión do
os soños de mo'éidade convertiquela Quintana que antes ern
pásado, dá prehistór!a, coa vida
dos en realidade .
.dos mortos e agora é dos vivos.
contemporánea. Daquela a miña
· sentín un renacer de Galiza enxeración ~ m'archaba á América
A pouco de entrar na Cañiza atotre milleiros de persoas que non
buscando a liberdade ,para evitar
choraban senón que cantaban e · pei unha muller. Ela non podia tia. marte na guerra de Africa. !
rar os ollas de min nen eu dela.
esixian e reclamaban: Ternos
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A.-c au·s a do Líder·
se'r á cumprida
"Nada pode recompensar a tristura e perda do povo coreano polo
falecemento do grande pai, Presidente Kim 11 Sung. Pero, os
coreanos converteron esa inagualábel pena en vigor e erguéronse con determinación", asi contaba a principal voz xornalística da
República Popular
Democrática de Corea,
NOTICIAS DE PYONGYANG,

a

reación do povo de Corea do
Norte ante o falecimento do
seu Presidente.

Notícias de Pyongyang dedica
todo un número a informar
sobre a morte do líder da
Revolución coreana é expresa
o seu pesar pala perda. "O
camarada Kim Jong 11 [eleito
Presidente] rende unha nova
homaxe ao Presidente Kim 11
Sung e recebe a compatriotas
residentes no -estranxeiro", di o
Kim 11 Sung nos anos trinta
titular .de primeira. '.'Con motivo
do faleceinento_do Presidente
Kim 11 Sung dirixentes de' vários países expresan condoléncias nas
Embaixadas da RPDC'', explica máis ·adiante, onde cita a
, presidentes de vários países e destacados políticos do mundo;
·entre os que están Francois Mitterrand, Butros Ghali, Benazir
Bhutlo ou Yasser Araf_at.
. "Acolleremos con cordial amor fraternal a grupos e.persoas de
Surcore? que veñan expre_sar as suas condoléncias", explicaba,9
rotativo de Pyongyang , que recolleu as mensaxes de solidariedade
chegadas de Corea do Sur, ainda que a ditadura surcoreana
imp~c;liu moristras públicas de dor. +

Distinto·ráseiro
par.a os pr~sos políticos
"A concesión do réxime aberto aos ex policías Xosé Amedo e
Michel Dom ínguez, cando apenas cumpriron seis dos 108 anos de
prisión aos que foran condeados , supuxo un enorme agrávio para
centos de persoas encaceradas nas prisións do Estado español ,
entre as que están 79 presos políticos bascas e 43 do PCE(r) e dos
GRAPO que deberian disfroitar xa da liberdade condicional ao ter ·
--cumprido máis-das tres cuartas partes da·condea·:. Este texto
corresponde ao tema que ocupa as 'primeiras páxinas do diário
ba-sco EGIN, no nú_mero do Mércores 3 de Agosto.

Egin fai unha enumeración de presos políticos que, mália estar
nunha situación _penosa, non acceden ao terceiro grao, ou que si o
fan tras a -aplicación de mecanis'mos agresivos; a saber: Javier
Gorostiza, que padece cancro e que si foi liberado, pero aoque
ante abrigaron a asinar.un documento contra a ETA; lñaki Cuadra,
mil itante do GRAPO que continua en prisión pésie a ter un 65% de
minusvalia; e Manu Azkarate, ~nfermo de varices esofáxi cas,
excarcerado contra todos os pronunciamentos de lnstitucións
Penitenciárias. +

As relacións laborais
na revista· dos empresários
A sinatL.ira do AGA .11 (Acordo Galega para a S9lución Extraxudicial
dos Conflitos lndlvitluais de Traballo) serviu de excusa a
EMPRESARIOS, a revista da Confederación de Empresários da
Galiza, para abordar un aspecto das relacións laborais: os conflitos, ·
de calquer natureza, entre a empresa e, de xeito individualizado, q
traballador-.
·
"Nen os empresários , nen as centrais sindicais e tampouco o
Consello Galega de Relacións Laborais, firme impulsor da idea,
atravérorise a extraer defectos ao AGA 11", explica a revista no seu
~egund.o número, de Verán de 1994.
·.
"Na memória da presentacjón do AGA I,· calificara este acordo
como «paso de xigante». Agora, ao peche da sua segunda,
ocórreseme pensar que este novo paso aproxímanós, agora máis
que nunca, ao estabelecimento da ansiada paz social'',
editorializaba o presidente da CEG , António Ramilo, na
p~esentación da revista Empresários. +
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·Francisco Vázquez e

Isidro, un

· t OflCO
,,. ·
de
h lS
cl.troe·.n e do 72
O pasado Martes, ás 19 horas,
foi soterrado no cimetério de
Pontesampaio, o compañeiro
Isidro Gómez Montes, de 56
anos, ex-traballador de Citrnen,
un ex que o foi contra a sua
vontade. Isidro, Xurado da Empresa Citroen Hispania, foi despedido da empresa o 9 de Setembro de 1972 por defender a
vontade dos seus 7.000 compañeiros/as de mellorar as condicións de traballo ria Empresa, e
por saltarse á xerarquía sindical
existente, esixindo liberdade para que os Sin-dicatos fosen libres ·
dos próprios traball~dores.
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~eclamah o Estado
federal, .en canto as ·
Xuventudes Socialistas
· din que o PS9eG
deberia celebrar todos
os anos o Día da Pátria
Galega. Se cadr:a estes
rapace~ decátanse_-de
que ·a xente nova non ·
ten o medo no carpo,
como si o tiñan os
escolarizados-en tempos
do Xeneralísimo. Sen o
medo, Galiza seria outra
causa. A palabra
"autodeterminación"
produce arrepio nos
· asilos, pero hon"nos

institutos. ·

"Que destaca do seu
• labor á frente da
Consellaria de
Sanidadé?". "A redución
das listas de espera" .. É
a resposta que lle deu
Romay Beccaría ao
xornalista do mensual
Betanzos y su comarca.
O Conselleiro
recoñeceu exactamente

foi despedido xunto a outros
compañeiros, por iso non foi readmitido cando o chamado hombre bueno. Posada/Cacho, Presidente do Sindicato Nacional do·
Axucar, veu a Vigo_para: tratar
de arreglar os despidos da folga
de Seternbro, e por iso non foi
readmitido cando despois de
meses de loita e reivindicacións
de Amnistía Laboral, esta ~once
deuse. A empresa optou pala indecente Non
·
readmisión; e
así, Isidro, Ba·
cariza, Váz- . EnSetembrode
' quez, Estanis- 1972durante1·5
lao e_outros,
non poideron días, máis de
volver a Ci- 25000
traen, tal· e como era o seu . traballadores de
desexo e o V1goecomarca
dos seus com- f od
pañeiros·.
om ~usa

común.

Cáseque 22
anos despois,
Isidro morreu,
pero a sua loita, as· dificultades
que pasou neste longo período
están vivas entre nos.
En Setembro de 1972 durante
15 dias, máis de 25.000 traballadores de Vigo e Comarca f,omos causa comun, dando 1m
claro exemplo de solidariedade,
de bravura, e á frente sempre·
estaba Isidro, xunto a BenavJdes, Andrade, Margarita, Tito,
Xaniño, Carmen, Salvador,' Waldinq, Eduardo, Belarmihó e ·tantos outros ·que, farign ·interminábel a lista.

A última vez· que estivemos xuntos toi con motivo do 1. 2 de Mai.o,
nun acto que a
de CC'._00
de Vig~ _realizqu Jlft;!'~p~i!=lfÍÓ.'1
de yecrnos deif~~
~~..tNJ
, •
•
1
- ~ -- o...con-trano,~ non -ba1-.r:ien - -.- TI-1ot~vo. .:d~-em.~'ctifS';~m1W&
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Augusto' Cesar Lendoiro,
na sua competición
particular polo eleitorado
de dereita, teñen ainda
e
moito por facer. Que é
iso de non ·traducfr A
Isidro, de igual xeito que BenaPalloza, Elv,iña,
vides, que tora despedido no
69, Bacariza, Vava, Fernando
Monelos, Agra ou Eiris?
Vázqu~z. Barreiro Lores, Bravo,
Porque non poñen La
Pituco, Nogueira, Forgacerei, Figueroa e outros veteranos desZapatera, . Castillo de
pi egaron durante ese período
San Antonio, La Gaitera,
unah gran actividade sindical,
etc. Incluso haberia q~e
considerada ilegal por parte da
traducir isó de "Lendoiro" organización oficial (C.N .S.) e
da organización patronal.
-1 2 de Maio", recaendo un deles
e de paso darlle unha
na súa persoa, e fixemos a que
Isidro foi membro de Comisións . tres meses máis tarde sería a
clase de fonética
Obreiras, organización que goúltima foto. Estábamos todos.
castellana a todos. Por
zaba de gr~n prestíxio entre os
certo, se pretenden facer traballadores e a sociedade, Foise na dor da sua família, do
compañeiro dotado dunha grandos seus compañeiros de semun referendum que lle
de sensibilidade, que o levou a
pre, no seu soterramento estaba
pergunten de paso á
· encabezar os movementos ,na
un grande número de xente da
fábrica, defendendo os intereses
xente· se quere pagar o
sua vila, Arcade-Soutomaior, tacolectivos dos traballadores na _mén había unha ampla repreimposto municipal do
preparación do proxecto de consentación dos traballadorés orlixo. Aí! Si Maria Gallina
vénio, na sua sinatura e no seu
ganizados de Vigo, enterámoposterior comprimento, por iso
nos moi tarde do seu falecelevantase a cabeza! .

As Novas
Xeneracións do PP

partido menos malo que ternos
na Gal iza, manteña ·na sua insígnia a estre1a verme11a de cinca puntas, símbolo que se ase~
mella moito á famosa cruce gamada,· pala cantidade de totalitarismo e brutalidade qu~ carrexan ambas ás suas costas. E lago, é curioso, eses mesmos
partidos admiten cada vez máis
nas suas filas a xente ben, "pijos" (valga o .castelanismo) coma o famoso Beiras e compaña,
ou a xente que cheira a direita
como Mella (o independente?), ·
e. tamén se evita talar de todas
as formas posíbeis de independéncia se fai falta, e non se denúncia, coa firmeza suficiente, a
terríbel división que se está a
· producir na Galiza cunha Galiza
occidental e mariñeira máis ou
menos rica, e outra oriental e interior mísera e esquecida. Nembargantes son moi defensores
do aborto, o cal a min , contrário
á pena de marte, ao exército,
aos abusos cos animais, á caza
e pesca desportivas, aos tauros
e outras festas bárbaras, aos
abrigos de pel de animais protexidos) etc., paréceme un acto
abominábel. Certamente un bota de menos a políticos sérios e
honestos coma Camilo Nogueira, a pesares dos seus erras
dos últimos tempos.

S.USO
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dos comunistas -véxase Cuba
ou, ultimamente, o cal me indig. nou bastante, Corea do Norte.
Simplemente quera expresar a
miña tristura porque xente que
se di de esquerdas e demócrata, que fala da liberdade, a
igualdade e de tantas outras
causas, logo apoie e se compraza cos governos de países que
son auténticas cárceres xigantes, cun sistema de vida basado
na opresión e no que o dogmatismo e o culto á .personalidadé
dos líderes é moeda de cámbio
constante. E négome rotundamente a chamar a eses governos ou réximes, nen igualitários,
nen de esqu~rdas , nen tan saquera marxistas (se Marx vivise
e vise o que no século XX se fixo baixo os seus auspícios, bótase as mans á testa). Parece
que non nos chegaron os ~xem- .
plos da URSS (Stalin, Brézhnev,
burocrácia, priviléxios para os
membros do partido , hipocresía,
gulag, crimes horrendos e manipulación das conciéncías, aplastamento dos nacionalismos , Afganistán , etc ... ), da lugoslavia
(qué vou dizer?), A.O.A . (Honecker, muro de Berlín -coa
aquiescéncia das poténcias capitalistas), Polonia, Romania
(qué vou dizer?.), Albánia (unha
das dictaduras máis feroces habidas na historia ca "irmán" de
Hitler, Enver Hoxha, como xefe
do "campo de concentración"),
Camboia ou Campuchea (Klmer
vermellos), Checoslováquia e
Hungría (onde os soviéticos "defenderon" a liberdade), etc ... .

Quera que quede erara que non
me manifesto coma un anticomunista ou antimarxista porque
coido que eses réximes, que algunhas persoas de "esquerdas"??? louvan, non foron nunca nen comunistas, nen marxistas, nen de esquerdas, senón
auténticos e incalificábeis enxendros curmáns do fascismo.
Tampouco , nen moito menos,
me manifesto ensalzador dos
valores capitalistas e lambedor
dos pes do imperialismo ianqui
mento, senón, en vez de 2 mil
que somete a Cuba, un réxime
seríamos 1O mil.•
craramente totalitário e vulnerador dos direitos humáns (natuEDUARDO FERNANDEZ PÉREZ
ralmente non é o único en Amé(COMISION EXECUTIVA DO
rica, non no mundo) a un blo. S.N. DE CC.00 DE GAIJCIA)
queo absolutamente condenábel e inhumán do que a comunidade internacional coa sua pasividade vergoñosa é culpabel e cómpliQuero expresar ce. Do capitaamiña tristura 1is m o fa 1o a
gritos terribeis
porque xente todo o inmenEscrevo por dous niotivos ben
diferentes. O primeiro é o de feque se di de so conxunto
licitarvos pala laboura que !evade
persoas
esquerdas se que no mal
des a cabo co voso periódic9
que sigo hai pouco tempo. E
compraza cos chamado "termoi grato ver que, no deserto da
ceiro mundo"
govemosde (soamente hai
prensa galega actual, monoideolóxica e, ao servizo dos intereun
mundo)
países que son marren
ses do P.P. (La Voz de Galicia,
ou soauténticas fren unha vida
El Correo Gallego, O Correo
Galego, La Región, etc.) hai unmiserábel, macárceres terialmente
ha fonte de auga fresca e basfaxigantescas 1ando, ou o
tante cristaiña que nos surte a
un sector da sociedade neste,
mal chamado
como dicia antes, deserto impetamén "cuarto
rial de Fraga e mais ,a súa ultramundo", as bolsas de pobreza
direita españolista. E certamenÉ, de verdade, incríbel que siga
que, lonxe de desaparecer, pate moi necesária unha voz, cohabendo xente obstinada na derece que enchen ano a ano, pomo esta, que desentone no coro
fensa de ideias que deberían essuen os países "desenrolados".
en que se está a converter Galitar no cubo do lixo coas fascisO capitalismo, polo tanto, mósza con moi poucas voces distas e neo-nacional-socialistas:
trase coma un auténtico fracacordantes; unha voz que denúnleninismo, estalinismo, maoísso. E da liberdade e xustiza dos
cie e ofereza unha alternativa á
Estados Unid'os de América,
mo, castrisiTio .. . É moi revelador
situación a~tual e, sobre tOdo,
cert~mente que o segundo de "a
qué dicer? Razas marxinadas,
. que :informe de xeito indepen- . bordo" en Cuba teña como apelimiséria para uns e sobreabundente e o máis obxetivo posíbel.
do Castro (rimán do "camarada;'
dáncia para outros, execucións
ou "compañeiro'j Fidel) e que en
(sobre todo de negros e latinos),
Paso agora_ao segundo tema
Corea o sucesor do finado dictavioléncia, militarismo, imperialisqué non é laudatório, máis ben
dor (e agasallado postumamente
mo, ultranacionalismo, ... Desde
aó contrário. Vexo que a vosa licun fervor fanático próprio dos
lago QUE! se para Cuba, a demoña é nacionalista.-o que me . membros do Opus Dei co seu
cratización fose convertirse nunparece moi ben xusto e necesábeato Esc'rivá Albás) sexa o seu
ha "república bánanera", satélite
río-, de esquerdas ~ mesmo
tillo; sonavos isto a algo? (Sordos EUA como México, Rep.
digo-, pero cunha tendéncia . bóns etc.). ·
Dominicana, Colómbia, ·veneirr~prirJ(íb~I e<l ·~ás. yec~~. t.qta!'
.,. ,. _
,. •
zuela, _P~rú, G_uatef'!lala,, Br,asi!,
J ~e.nté erara ,;· ~ _simpatizar ~cos . ·P-aréce~ arlácróriíco: -rncluso, ·
Panamá, -El Satvadot; ... pas'arí~
1.Fexrmes ~t0ta11tanes- · ma~etiar:na- ~-~-,.que:-pamdes.-oom·a~&N-:G':",-&_"": --Oe~'.!G1:1atemala..a.Guatsp.1QF-;.p.0~
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A
ro isto non xustifica a situación
actual, nen a fai boa.
Para acabar, pediríavos que
continuásedes o voso bon traballo, pero sen amosarvos tan próximos a unha ideoloxía que non
vos daría nengun benefício
(lembrade que con seguridade
nun réxime deses non poderíades escrever sen censura prévia) e que serve para que os vos os , e/os meus, adversários
aproveiten para atacar por ese
lado, xa sabedes.
lndignoume moito o artigo de
Lupe Gómez, publicado no voso
periódico do 7 de ?<ullo, sobre
Rosalía de Castro. E vergoñoso,
e a un dalle asco de ser galego.
Gostaríame saber que se podería facer contra estes caciques
de vía estreita do PP para manifestar a nosa protesta.
P .S. Douvos as gracias polo
especial "Sempre en Galiza"
desta semana: moi oportuno e
interesante.+

IMARcosSANcHEzSAENZ

MODAS
NANINA SANTOS

Rúsia segue dando, cos meses e cos dias, surprisa tras surprisa
no político, no económico, no social, na esfera ecolóxico-armamentista, no eido da moral...
Lin recentemente que se tiña posto de moda, non a virxinidade,
senón a sua "recuperación " por via de bisturí.
Recorrer a unha custosa operación para demonstrar a "pureza"
sexual --ou algo semellante- é algo que, ao parecer, presta
moito entre as rapazas da extinta URSS.
Non sei como se daria posto de moda. O tabú da virxinidade
-feminina, claro-- ainda tiña vixéncia entre nós ou non nos tiña abandoado de todo (paga lembrar o aceno de Lady Di, nos
dias anteriores ao seu real ou principesco matrimónio). Ameazará, agora, con achegarse con aquela forza que tiña denantes
da afamada Revolución Sexual dos anos sesenta? E aproveitando que a ciéncia avanza tanto e que hai médicos desexosos de
gañar cartas, igual resulta que o delírio das xovenes moscovitas
ponse tamén de moda noutras latitudes distintas de aquelas e
témolo por aqui nun par de anos.

(ÜURENSE)

Todo un progama de liberación!+

A UPG: 30 anos
loitando por
Galiza
A data reivindicativa do 25 de
Xullo estivo marcada este ano
pola lembranza de dous feítos
trascendentais para a história do
país como son o 50 aniversário
da publicación do Sempre en
Ga/iza -espiña dorsal que sustenta os principios ideolóxicopolíticos do nacionalismo- e o
1Oº aniversário da traída dos
restos mortais do seu autor acto de vulgar delincuéncia política cunha finalidade clara de
manipulación da sua figura.
Esta coincidéncia levou-nos a
esquencer unha efemérides non
menos importante para todas e
todos os que ternos como norde
da nosa acción política a liberación nacional e social da nación,
isto é o 30 cavodano do nacemento da Unión do Povo Galego.
Coido que abonda con botar-lle
unha ollada ao conxunto do movimento nacionalista, para verificar o que vimos de dicer e percatar-nos do seu papel sustantivo nos procesos políticos vividos
nestas 3 últimas décadas na Galiza. pero non irnos aquí deternos en repasar a sua história mítica, inventada case sempre polos seus detractores, nen tampouco en analisar polo miúdo as
aportacións da UPG para dotar

ao noso povo dunha Frnete Patriótica -do que foi un expoñente primeiro o BN-PG e hoxe o
BNG-, da sua labor inxente para construir o Sindicalismo nacionalista, tanto agrário -SLGCC-LL- como operário -SOG ,
ING, INTG, CIG- dos pasos dados para auto-organizar o estudantado -ERGA, CAF, CAE.
A sua razón de ser, non cómpre
buscá-la nun futuro máis ou menos lonxano nen nun pasado
"glorioso" que pode server de
aval a quen vive de rendas, pero
non a unha organización que na
sua práctica ten amosado unha
vocación tan grande de servizo.
Teño para min, tras ser fechada
unha etapa histórica no decorrer
do nacionalismo coa consecución da sua unidade orgánica,
proceso este iniciado polo meu
Partido coa criación da AN-PG e
do BN-PG, posteriormente reformulado para constituir o actual
Bloque , que resulta fundamental, en aras de evitar desviacións que poidan enturbiar o
avance do proceso de auto-determinación, a existéncia dunha
organización coa suficiente claridade ideolóxica.
Neste senso podemos gabarnos da xusteza e correción das
nosas analises, froito dunha conexión, moi precisa, coa realidade deste país, algo que foi corroborado repetidamente pola

dialéctica política na que estamos inmersos. Quen cuestiona
hoxe o axeitado da fórmula frentista para artellar a alianza dos
diferentes sectores sociais obxecti vam ente interesados na
emancipación
da pátria? Acaso , dúbida algún do carác- Asua razón de
ter inxusto dun ser, non
sistema -nesta a sua etapa cómpre buscá·
imperialista- la nun pasado
que condena a
sua periféria á que pode
miséria, cuxas
server de aval
solucións non
funcionan mes- aquen vive de
mo no seu rendas.
centro e que
pon en perigo
a própria existéncia da espécie humana?

ALDEA

acudir aos argumentos dos fideis
servidores da dependéncia da
Galiza ou resgatando vellas teimas tillas daquelas que adxuraron dos princípios que un dia defenderon para abrazar un posibilismo condescendente como premisa básica da sua actuación,
recollida mesmamente na sua
declaración estatutária, agrupar,
nunha Frente tan ampla como tora precisa, a todas as vontades
autenticamente patrióticas.

un mes, no Parlamento
galega, ante unha
interpelación ben
documentada dun
deputado. Que se pode
facer nunha democrácia
con persoaxes asi?

O noso corpus teórico non se foi
modelando na devoción a Unión
Soviética, en cuxas embaixadas
nunca se elaborou a política do
Partido, nen no pláxio a outras
formacións sociais de carácter
non capitalista. Foi a necesidade de dar-lle pulo ao Movimento
Nacionalista o que fixo adoptar
a UPG o materialismo histórico
como base científica, sobre a
que sustentar este proxecto liberador. Se pretendemos adecuar
a teoria e a práctica do Partido,
aos princípios do Marxismo-Leninismo non é por entender este
como un dogma de abrigado
cumprimento, nen como un condimento para adubiar de radicalidade o discurso. Mais pala
conta é a actividade política a
que nos amosa ás claras que
nas periférias a forma que toma
a explotación de clase e a de
explotación colonial , comprindolle ás clases populares dirixir o
proceso de liberación nacional
diante da inexisténcia de burguesia. Senda como é a explotación de Galiza, consecuéncia
do modo de producción capitalista, rachar con esta pasa por
respostas dun contido nidiamente anti-imperialista.

National Geographic
Society incluiu en Galiza
tres nomes: Vigo,
Ourense e -atención- A
Coruña. Así, no seu
idioma próprio. Que
horror! Se o chega a
ver Paco Vázquez!
Ainda que seria raro que
o lese. É raro mesmo
que lea algo, nen
siquera o As.

As portas do VIII Congreso da
Unión do Pavo Galega, pode o
nacionalismo congratular-se da
boa saúde da sua organización
decana á que cómpre reforzar,
como unha boa vacina contra o
expólio da pátria, como medida
axeitada para mudar o papel que
xoga a nasa nación no Estado e
no Mundo, en definitiva para enfrontar o futuro con optimismo.+
XOSÉ RAMON llERMIDA

Xa que logo, sigamos a dirixir os
nosos esforzos a organizar ao
povo galega, a garantir a unidade e o pluralismo ideolóxico do
Movimento Patriótico, isto é reforzá-lo , expandindo todo o seu
potencial revolucionário. Fica
claro, que van ser os movimentos de liberación nacional nas
periférias do sistema as únicas
ferramentas que coa sua acción
en pro da auto-determinación e
o logro dun reparto xusto da riqueza contribuan ao derrubo do
imperialismo.

(Foz)

O Mapa Mundi da

, Pepe González,
adalide da normalización
linguística na
administración , lembra
na Rádio Galega que é
preciso "aguilloar á
sociedade civil" e que
"non se pode pensar que
as institucións van
solucionalo todo". Ter
ten razón, o que pasa é
que, despois de 40 anos
metendo as gadoupas e
desprestixiando ao
idioma, é moito
atrevimento pola parte
da Administración dicer,
. agora, que lavan as
máns e que aqui paz
linguística e despois
grória.

ORGANIZADO POR:

+FlJNDACION ALEXANDRE BOVEDA +
+FUNDACION CASTELAO +

+BLOQUE NACIONALISTA GALEGO +
• CONCENTRACIÓN ÁS

Á vista está, que mal poden, sen

8 DO SERÁN

NA PRAZA DE CURROS ENRÍQUEZ
DE PONTEVEDRA.

VICTOR TIZÓN
• MISA PATROCINADA POLA
FUNDACIÓN ALEXANDRE
BÓVEDA ÁS

•o TR>J'IO DE Al!ToY.fRNJI. RANDE-~UXEIROS
lif>J DESTRU(R PRETO Dé: 50.000 AASORES,
ce CONSEGll!NTE 1111'!'.C.TO AMBIENTAL ...
TéctJICAMENTE o SEU TAAi!ADO INC~INADO
fSTAAA CHEO Dé COSTAS E CURVAS, O QUEi
FAR/( DIFÍCIL ACADAA. OS SQl(H¡'H ...
SOQAJ..MeN~, DIVIDIRÁ l>S ~o,.,u1P;S
FACEÑDO C>SFZ IMPOS18LE AS Ra.AqoNS

E Dl60 E.U1 XA P05ro51 ~ QlJG IJON _ ,
DINAl'lrlJ>..N O MONTE DENDéTltASMANO

6 DO SERÁN.

• ÜFRENDA FLORAL PERANTE O

ATA A MADRa.. E ASl/NfO CONCUJÍOO

SARTEGO DE ALEXANDRE
BÓVEDA ÁS 7 DO SERÁN.

v¡¡c11;jA1s ...11

• ACTO ·EN HOMENAXE
A ALEXANDRE BÓVEDA NO
CONCELLO DE SOUTOMAIOR
ÁS
J ...,
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9 DA NOITE
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A solución de Cuba

A treu ou ás toas?

está en que marche
Despois de ler o número 16 de
Fidel. Para
"A
revista das JUGA (Jundemostración: Nicarágua tas treu",
Galegas pola Amnistia), es(o paro subiu até o 67% · tou definitivamente convencido
de que a escolla desta locución
e a mortalidade infantil
como encabezamento non foi
duplicouse desde que
polo $eu significado de traballar
"a diário" ou "sen tomar en canmarcharon os
ta
as dificultades", senón por
sandinis.tas), Granada
unha outra acepción que é "de
(que era u'nha illa
calquera maileira". Por iso recomendo-vos que de agora en
pacífica e próspera e
diante pasedes a chamar-lle "As
hoxe é un arrabaldo
toas_
", isto é, "ás cegas".
bananeiro ao que só lle
E vergoñento que nese último núfalta legalizar de novo a
mero se inclua como colaboraexclavitude) ou Panamá
ción unha velenosa e pezoñenta
crítica aos Comités Anti-Represe(que terá que agardar a
vios da Galiza por se teren soli1997 para recuperar o
darizado con Manuel Chao Dobanível de vida de dez
rro pala marte de Helena Chao e
Teunis, con acusacións tan pintoanos antes e onde a
rescas e insólitas como receber
droga está tora de
. apoios da imprensa, non fazer
nada ou non ter relación persoal
control desde a

invasión
norteamericana).

Os comunistas
sempre están de máis.
Así o decidiron as forzas
parapoliciais de
Colómbia que
asesinaron ao único
·senador desta ideoloxia
que habia. Nos dez
últimos anos, neste país,
foron asesinados 2.500
comunistas, segundo
recoñecen as próprias
axéncias de prensa
norteamericanas.•

••••••••••••••

e/ou política con nove dos presos
e presas independentistas, porque haber, hai máis.
Tamén, nesta edición de "A
Treu'', páx. 2, calquera pode ler
que polos sucesos dé lrixoa foron
condenadas Seta e Alexandra e
non se fai -ningunha mención aos
demais encausados. Daquela eu
estiven no xuízo na Audiéncia
Nacional, secadra ti tamén, e non
mirei nengún trato de favor para
eses outros independentistas dos
que nunca falades.
Quera crer que a totalidade das
JUGA non comparte os critérios
desta anónima compañeira
agás que nesa organización xa
todo dios ande "ás todas";
E que isto asina predica dende
a lexitimidade que lle dá concorrer con outros "campas" a todos os actos que convocan as
JUGA, mesmo á última mobilízacióh qe abril na que berrei todos ós lemas agás as siglas·

CAINITAS
XOAN PIÑEIRO

O daquel clásico dúo, bíblico e familiar, repítese a cada pa o; p ro con Caín de xerarca e un AbeLadulterado, ainda vivo, un Abel
presunto delincuente que ben podería chamarse tamén Caín II.
-¿Acaso son eu o que tiña que gardar do meu irmán p eq ue no?
-excuráronse, por exemplo , Guerra e máis Berlusconi a coro
coma no mesmo Xénese. Mais, certamente, hai moita d iferencias. Estes Caíns, lamentablemente, esquecéron e de eliminar
previamente ós seus irmáns. Así, poñamos por cas0, cun Juan
Guerra desaparecido coma Roldán, ou cun Paolo Berlusconi silenciado coma o difunto xuíz Falcone, o drama tería outros matices bíblicos.
Estes Caíns de agora caen en imprevisións. E así os Abeles seguen vivos e chámanse tamén Caín. E asi non falta quen esbardalle sobre o terriblemente contaxioso que resulta o poder cando se procede da mesma nai. Velaí vai a solución inmediata.
Ollo a esta lei dun só artigo: Os políticos non poderán ter familia. Mellar ainda: Para ser ministro é condición indispensable a
previa acreditación de ter saído do Hospicio. Os que crean que
isto é pasarse, só teñen que mira algún outro exemplo bíblico:
Xosé, aquel sexto filio de Xacob, fixo o mellar da sua carreira
política cando os irmás se desfixeron del. E cando aquela media
<lucia de cobizosos \lolveron á beira sua, quén sabe o que se
· arrepentirfa por darse a coñecer. Con Guerra, Berlusconi e tantos outros a historia tamén é puro arnegar dos irmáns. É coma
se Abel xubilase a Caín; ou coma se os segundóns da fortuna ,
máis que pandotes, tiveran decidido ser uns perfectos cainitas. •

dunha organización armada á
que non lle recoñezo nengunha
incidéncia na vida política desta
nación, por máis que non cuestione os seus métodos de loita.
Xa ves, anónima compañeira das
JUGA, mentres vós estades a
negarvos sistematicamente a
acudir aos actos e mobilizacións
dos Comités ou á unidade de acción entre as organizacións antirepresivas (como coa ACPG) ,
nós estamos e estaremos sempre a loitar ppla amnistia total, po-

lO escudo de Galiza,
deseñado por Castelao,
agora en insígnia.

~ólicita a cantidade que desexes
ao teléfono (986) 43 38 30 ou ben

io apartado 1371 36200 de Vigo.
PVP: 200 PTA.

la liberdade de todos os presos e
presas independentistas (que están dispersos en máis de nove
enderezas de cárceres do estado), estamos e estaremos a pelexar porque as forzas parlamentares apoien o pedimento do translado a Galiza e o reagrupamento,
porque a dispersión tamén nos
afecta, e outras iniciativas que
para ti serán ''fazer nada".

dário con Xosé de Culleredo e
doeu-me moitisimo (ainda que
non acredites) que dese a vida
pala liberdade da Pátria.

f

Enfin , anónima compañeira de
"A treu", non te verei decerto no
próximo acto dos Comités mais
eu si estarei na vindeira mobilizaci ó n das JUGA e berrarei
contigo até vermos xuntos , ti e
eu , a liberdade do último dos
presos e presas (sexan independentistas ,
comunistas , ins u b mi sos ou
calquera outra
Quero crer que vítima
da reatotalidade presión dos
do
das JUGA non aparatos
estado} , ainda
comparte os que vexas en
critérios desta min un inimigo
nesa cegueira
anónima e nese andar
"ás toas " cancompañeira do os inimigos
son outros e
nen sequera
están nas demais organizacións nacionalistas que non asumen a amnistia
total. Cada dia que pasa estou
máis convencido da necesidade
da unidade de acción e de abrirme-nos ao pavo galego para
non sermos un cento de manifestantes en abril e douscentos
en decembro.

f

A mellorar-se, e como eu non
sinto noxa por ti senón simplesmente pena, recebe un cordial
saúdo independentista, pésie ás
nosas diferéncias (máis pequenas do que eres).•

MmoVWAR
(COMPO TE LA)

Que se vaian!

Creo na libertade da Galiza e en
que o Estado español non ten
ningún dereito a estar aquí. Xa
que lago, as súas forzas de ocu pación (Exército , Garda Civil ,
Policia Nacional) son un elemento alleo a Galiza, cuxa mi sión non é mais que a de asoballar e destruir a nosa identidad e nacional.
Así pois, reclaCerto é que·, alomenos eu, non
Reclamo O mo dende aquí
manteño relación persoal nen
dereito de o dereito da
política con eses nove presos e
Galiza a ter as
presas mais non é por non o
Galiza ater as súas proprias
querer. Neutro tempo falei con
súas propias forzas do orde
Samartim en Alcalá-Meco ou
(e non ese
con Arias Curto en Carabanforzas do orde. aborto .de Polichel, ainda sabendo que non
cía Autonómicompartiamos totalmente un
ca que puxo
proxecto político. Noutro tempo,
Manolito) así coma o desmanteainda ben máis recente, admiralamento e retirada das forzas
va a capacidade de entrega e
españolas de represión da Galide loita do lgnácio de Ferrol, por
za. A súa soa presencia é unha
talar das persoas que conozo e
provocación ao pavo galega; e
coas que a prática política me
se non se van, botámolos. An xuntou moitas vezes e no futuro
que nos leve.1000 anos.+
ainda .me _ba Jie .xunia[, _esto.u _____ _.. ____-· __ ____ _____ ____ _____ _,
certo . Noutro tempo, compratin
XAQUIN TORRES
horas e horas de traballo parti(RrANxo)
Andas "ás toas", anónima compañeir'a, cando dis que ternos
trato de favor da imprensa. Ainda teño pala casa un monllo de
comunicados e actos dos Comités que foron silenciados polos
meios e se desta volta recolleron
a nosa solidariedade foi porque
eles si que son voitres.
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27 de
Xullo pasado; aos
82 anos de idade,
morria en Lisboa, onde
vivía actualmente,
Ernesto Guerra da Cal,
vítima dun cancro de
páncreas. A notícia non
se deu a coñecer até
pasados vários días por
expresa vontade do
finado, cuxo corpo foi
cremado. Nos últimos
anos a AGAL tíñalle
f eito vária homenaxes
e reeditado na Galiza
dou do eus
poemários.
• XAN CARBALLA

"Eminente lu ófilo e especialista
en E~a de Queiroz", asi o definiu
o Jornal de Letras portugués ao
dar a nova da sua morte. Guerra
da Cal mantíñase ao tanto das noticias da Galiza, e mantiña desde
hai várias décadas un inequívoco
po icionamento reintegracionista
(ver páxina seguinte), que afincaba nunha fonda convicción política marcada pola guerra e o exílio,
que manteu até o fin.
Nacido en Ferrol en 1911, amigo
de Eduardo Blanco Amor e Federico García Lorca, do que coñecia
coma ninguén os segredos dos
"Seis poemas galegos", Guerra da
Cal colaborou coa revista Nova
Caliza, dos "Galegos antifeixistas' , compartindo espácios con
Dieste e Castelao, formou parte
das Milicias Galegas, e no 1939
exiliouse no E tactos Unidos, onde se incorporou ao corpo docente
da Univer idade de Nova Iorque,
doutorándo e coa te e Ungua e
estilo de Ef¡a de Queiroz.
O nome de Eme to Guerra da Cal
non é un p eudónimo, como erradamente se ten afirmado, enón a
adecuación do patronímicos ao
sistema anglosaxón, situando o
apelido paterno, Pérez, no derradeiro lugar. O eu labor universitário prolónga e en Estados Uni-

l\!lorreu Ernesto Guerra da Cal,
escritor e ensaista galega exiliado
Residia en Portugal, onde é considerado
un dos meirandes estudosos de E~a de Queiroz_
dos, onde acada enormes méritos,
residindo nos últimos anos entre
Portugal e Londres.
Na reseña biográfica que publica
a sua esposa Elsie Allen na edición da ua poesia galega, realizada en 1991 pola AGAL, afirmase "na sua terra natal o escritor é relativamente pouco conhecido -em parte, sem dúvida, pelo
facto de se ter sempre recusado a
viver numa pátria colonizada,
tanto política e socialmente como

no terreno lingüístic-cultural. Tal
vez por isso, as distini;oes de que
ali tem sido objecto son para ele
da máis alta estimai;áo- por- serem provenientes daqueles que
com ele concordam na imperiosa
necessidade de "regaleguizar a
Galiza"- devolvendo-lhe o seu
património nacional inalienável,
e a sua plena soberanía".
A fermosa reseña da sua compañeira, na que fala de obra feita e
proxectada, finalizada, "ja na so-

leira da casa dos oitenta, Guerra
da Cal continua a nutrir sempre o
seu saudoso amor pela Terra, que
· leva no seu peito sacramente
«como a Custódia leva a Hóstia», e a sonhar com 'O seu irrenunciável ideal da grande «Portugaliza»." N unha carta a A N osa
Terra de Maio de 1985, contestando ao pedimento dunha colaboración no número especial adicado a Blanco Amor, acrescentava sobre este patriotismo indeclinável, "o meu libro Futuro !me-

morial tem um Antelóquio bastante combativo em relai;áo a
problemática da língua na Galiza
e as suas rela96es históricas com
Portugal. O carácter nacionalista
dessa matéria prefacial fez com
que a Embaixada Espanhola, que
foi convidada, nao enviase representante ao lani;amento. Antes
<leste se realizar o António Valdemar, apelidárame num artigo
de espanhol, coisa essa que nem
espiritualmente, nem sequer juridicamente, sou". •

ERNESTO GUERRA DA CAL
MA.NuEL HoRTAS VIIANOVA

cribiron palabras fermosas, {ondas, suxestivas, esclarecedoras e emocioadas sobor dese paradiso que é a bisbarra quiroguesa.

Ernesto Querra da Cal pra este que escrebe
foi -e ainda é-, dende hai moitos anos, unha
lénda. Tíñanos falado del Eduardo BlancoAmor e Anxel Fole. Referíanse a unha época na que se chamaba Ernesto Pérez Guerra.
Según Blanco-Amor, Guerra da Cal era un
mozo outo, lanzal, deportista e de grande
simpatía persoal.

Nos ªI?-ºS da anteguerra o noso poeta viviu a
aventura madrileña. Foi a época da súa
amistade con Federico García Lorca, con
aquel ourensano increíbel chamado Serafim
Ferro cuia vida e milagres, aventuras e desventuras, tan ben contou Guerra da Cal nestas páxinas de A Nosa Terra, e do seu trato
con Eduardo Blanco-Amor. Remata de poñerse en claro como Guerra da Cal e Eduardo Blanco-Amor foron os responsabeis dos
Seis Poemas Galegos lorquianos aínda que
cada ún deles con responsabilidade diferente, cuestión na que non irnos entrar nen saír.

Cando Guerra da Cal publicou hai anos os
seus primeiros libros de poemas Lua de
Alem-Mar e Rio de Sonho e Tempo a súa
poesía chamou a nosa atención. Sobor de
todo as composicións adicadas ao rio Sil e
ao V al Quirogués polo que este cronista ten
unha especial debilidade pois súa aboa materna era nativa do Hospital. Se Anxel Fole
é o narrador de Quiroga, Guerra da Cal é o
seu poeta e Xosé Estévez ten de ser o seu
historiador. Guerra da Cal e Anxel Fole es-

No 1985 publicou o seu singular poemário
Futuro !memorial (Manual de Velhice pa-
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ra principiantes). O libro non pode ser
máis suxestivo e suxeridor. Non nos resistimos a transcreber a primeira estrofa do
poema Patria:
A Galiza
é para mim
um mito pessoal
maternal e nutrício
com longa teimosia elaborado
de louco amor filial
de degregado
(E de facto é também
porque nao confessa-loum execrável vício
sublimado.)

Maxinamos ao poeta Ernesto Guerra da Cal
en Estoril, frente ao Atlántico das ousadas
navegacións e das clásicas descobertas -un ·
poderoso poema de Femando Pessoa- contemprando néboas sotiles e arralado coa
música das ondas ondas namoradas dos versos de Martín Codax. Pero tamén con fondas saudades do seu Cantábrico ferrolano e
nativo: o mar polo que os celtos botaron,
pra sempre, a navegar os seus ensoños. •

No concerto da poesia galega Guerra da Cal
ten un rigor e unha música non usada que
diría frai Luís de León. Unha música desut

.

sada, melodiosa e brusca. É -como se xuntara ·a dozura do Val Quirogués coa bravura
impoñente dos montes do Caurel: os tesos
cumes onde se sinte ben o pouco que é un
home, pra decilo con palabra de Novoneira,
a voz daquela imensidade.

'
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Extracto do artigo do autor na sección_Andando a
Terra, do número 288 de 13 de Marzo de 1986
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A NOSA TERRA
Nº 634 -11 DE AGOSTO DE 1994

'Non podo vivir nunha Galiz~ .
mediatizada polo estado central'~-"na altura non me poderia ter fixado en Portugal porque teria sido logo localizado pola PIDE,
devolvido á España e encostado á
parede. Salazar estaba totalmente
ao lado do franquismo, ainda que
soubese que a tese de Franco para obter o brevet de oficial de Estado Maior en Saint Cyr, era un
plano para a Conquista de Portugal en quince dias".

• F. ANTONIO DE ALMEIDA

No 1983 Ernesto da
Guerra da Cal, na altura
vivindo en Estoril,
concedeu unha
entrevista ao periódko
portugués jornal de
·1etr:as onde o
intelectual galego
explicou algunha das _
suas posicións sobre o
regreso á Galiza, a
política lingüística, e os
seus estudos
monumentais sobre Ec;a
de Queiroz.

·"'

Retornado dos Estados Unidos,
Guerra da Cal recusou voltar á
Galiza, "a Galiza é un país semiconquistado e eu non podo conviver cunha Galiza mediatizada polo Estado central. Estou aqui, nunha Galiza libre, onde falo a miña
língua, estou rodeado de persoas
que falan a miña língua e só teño
que ouvir de cando en vez un turista falando castellano. Mais e

"Galego de nacimento, galaicoportugués de vocación e americano de nacionalidade", eís o autoretrato, «flash», de Ernesto Guerra
da Cal, considerado o primeiro especialista en E<ra de Queiroz, profesor catedrático xubilado, que regreso u de Nova Jorque, onde
exercia o seu maxistério, e instalouse en Portugal en 1977. Casado
cunha señora filla de inglés e portugués, nascida en Algés, Elsie
Allen da Cal, foi ela quén traduziu
para o portugués a versión definitiva da "Língua e estilo de E<ra de
Queiroz", publicada en 1981.
"O encontro coa literatura portuguesa, que ven case desde a miña
infancia, foi un encontro coa miña
própria persoalidade", dinos. Falamos de E9ª· As traducións do escritor portugués en máis de vinte
línguas, entre as cales as máis «recónditas» do mundo. Falamos de
Gorki que após da Revolución de
1917, insistia que nunha colección
de literatura universal se publicasen, Voltaire, Flaubert e sobretodo
E9a de Queiroz, segundo referéncias recollidas por Guerra da Cal.
Falamos da edición de O crime do
Padre Amaro en checoslovaco,
que xa ultrapasou o meio millóns
de exemplares.

As influéncias
de Ec;a de Queiroz
Falamos do E<ra na España, a
Emilia Pardo Bazán que introdu-

ciu o naturalismo na España e foi
quen escrebeu o primeiro artigo
crítico sério sobre E9a, con que se
econtrou en Paris no 1899. Guerra
da Cal salienta "o fascínio que
E9a exerceu sobre a Xeración do
98. Como tiña exercido en España a sua influéncia a Xeración do
70 (a idea da decadéncia dos povos peninsualres, prefigurando a
perda das colonias españolas, Cu- .
ba e Filipinas)".
E9a e Latinoamerica: "Non há un
escritor na América Latina até hoxe, que non se reclame do E9ª·
Borges fala del; Miguel Angel Asturias reférese a E9a dicindo: «A
arbre máis grande á sombra da cal
medramos todos os escritores hispanoamericanos»" Guerra da Cal

acrescenta ainda: "Teño coñecido
hispano-americanos, quer en Nova Iorque, quer nas miñas andanzas pola América Hispánica, para
quen falar do Carlos da Maia ou
do Conselleiro Acácio era como
falar de peisoas vivas".

A Galiza é un país
semi conquista do
Ao final da Guerra Civil o integrante das milícias galegas vai en
misión oficia] aos Estados Unidos. O exército republicano fora
vencido polos franquistas, polos
fascistas de Mussolini e pola
"Lexión Condor" de Hitler. Pergun to a Guerra da Cal se non
pensou estabe1ecerse en Portugal,

for á Galiza teño que estar a ouvir
os galegas a preferiren, moitos deles, seren españois de cuarta clase
que galegos de primeira".
O profesor Guerra da Cal realza o
feito de ter sido -nos seus poemasprimeiro escritor a utilizar o si tema gráfico portugués para tran crever o galego. E ac usa ao poder
·- político local, dominado poi a direita, por Fraga iribarne, galego
como Franco ("non há pior cuña
que a da mesma madeira") de querer que o galego "sexa, mesmo como língua escrita, un dialecto do
español, que significa unha condea
a morte". Para Guerra da Cal, a sem ell an za do flamengo que se
apoia no holandés, o galego deberia apoiarse no portugués".+

º

AUTO-RETRATO
De Río de sonho e tempo. Agal, 1992

f

Assomado a lua do espelho
vejo o meu rosto absoluto
alheio, distante e velho

Ainda me lembro de mim
m0<;0, correndo no vento
naquelas manhas sem fim

Casca valdeira, lourida
de mocidade passada
velhice nao conseguida

Tao vetusto e antiquado
que me dá um inquietador
aspecto de antepassado

Pulando montes e selvas
saltando mares e nuvens
rolando feliz nas relvas

E assalta-me a ideia rara
de que o meu rosto é o espelho
e o espelho é a minha cara

Que estranho temor obscuro
pressentir-se antepassado
num presente sem futuro!

Mas tudo aquilo acabou
e boje só resta esta efigie
sombra do que já nao sou

De quase quinquagenário
mascarado de mim mesmo
num Entrudo solitário.
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Leituras

Humor fóra
d.e ~ontrol
Os olios
do reí de Copas
de Xurxo Sierra
O humor, din, é xogo e provoca
pracer e, polo tanto, riso. A ironía,
segundo Sócrates, é un xogo de
contidos cun telón de fondo de seriedade e nun cenário de intelixéncia. Ademais, dicia o filósofo grego -din que dicia-pode ser perigosamente demoledora ou construti va. Con todo, cando a ironía é
"construtiva" no fondo de quen a
deita pousa un profundo humanismo, de calquera caste. Ese humanismo -de tipo cristián- é o que
e tá no fondo da primeira novela
dun autor novel: Os ollos do rei de
Copas, de Xurxo Sierra Veloso(l).
A novela de Sierra Veloso narra
dua hi tória que van, finalmente
a converxer, nun final que decai,
que tronza o ritmo da narración.
Unha primeira é a do eterno opositor, o namorado da que está lonxe e por ela suspira, o asistente a
enterramentos, o solitário Elíseo
Pelán. A outra narra a desaparición do Cri to da Vitória, o traballo do inspector Arsénio Lunes , o rebúmbio cidadán que se
arma cando se sabe da desaparición do Santo Cristo. Afinal, introducindo elementos fantásticos
que, como dixemos tronza o ritmo
da novela, Pelán encontra ao Santo Cristo e manteñen unha conversa. No útlimo capítulo, aparece o
Cristo e as almas acougan.
A novela abala entre un humor ás
veces un pouco negro -mesmo
rozando o mal gasto (a história de
Benigno) pero sen caír nel- e unha ironía "construtiva", debido á
ollada cariñosa que o autor (omni ciente) bota sobre todas as suas

personaxes.
Un humor .
mo.i conseguido, a base
de frases e
situacións
que provocan o sorriso
cómplice de
quen está a
ler.
Por
exemplo, na
primeira cena, na do enterramento
de Benigno e
o funeral do
tal, pódense
ler frases como "De sotaque, alguén empezou a violar
a correspondencia privada de San
Paulo ós tesalonicenses". Desaparece o Cristo da Vitoria e o párroco "despois de varias décadas de
vida sacerdotal, sentía, por primeira vez, a anguria do abandono de
Deus. Agora comprendía o duro
que debía de ser o ateísmo", etc.
Situacións que lembran cenas de
filmes do irmáns Marx, polo absurdo e o humor: o capítulo VII.
Unha cena digna do "burlesque".
Xurxo Sierra, construe a sua novela nos límites de verosímil, apresenta os seus personaxes con duas
frases que o definen tanto exterior
como interiormente (eis as figuras
do inspector Lunes ou do ex-contrabandista Lisardo de Arimatea),
forza a paródia sen chegar á caricatura e fai entender ao leitor o
amor "fou" de Pelán sen que por
iso abandone o sorriso cada vez
que explica as suas "desgrácias".
Os olios do reí de Copas é unha
novela que vai gañando a medida
que avanza, o leitor síntese arrastrado polo duplo mistério: que será
dos amores de Pelán, que foi do
Cristo da Vitória? Polo médio, o

autor intro, duce elementos de
"distensión"
(máis, se é
posíbel) onde aparece a
sua ironía
"cons trutiva": o alcalde, o secretário ·do bispo, as polémicas sobre
a relixión,
etc. Cando
se aproxima
ao final, o
autor, parece ser, non
sabia como
resolvelo e
chama en
axuda ao
fantástico.
Un fantástico humorístico en certa maneira,
pero un fantástico que rompe o ritmo da novela e desfai o movimento natural desta, que seria un remate onde nada quedase en pé. Ocorre todo o contrário, evidentemente porque asi o quixo o autor, que
non deixou escapar aos seus personaxes, que os quixo controlar en
todo momento e o final, que se alviscaba apoteósico, divertido, destrutivo, faise construtivo. Moral,
cando o movimento, os actos dos
personaxes principais están rexidos por unha amoralidade total. A
orde escritura! (e estrutural) dos
primeiros capítulos, dun cómicoburlesco cáseque enfrebrecido,
deixa paso a unha cena --0 encontro entre o Santo Cristo e mais Pelén- que dá paso a un humor souril, unha feble ironía e un humanismo de raíz cristiá.
Con todo, esta primeira novela de
Sierra Veloso descobre un autor
con gañas de narrar. Que sabe argallar unha história, deseñar personaxes e mostralos, divertidos, facendo as cousas a desgosto pero
facéndoas porque asi están mellar

(ao isnpector Lunes non lle gosta a
cervexa, pero bebe tres cada dia
porque é a orde natural a sua vida).
Os olios do rei de Copas descobre
un autor·dono .dunha linguaxe viva,
que se rµove coµlo loutra na áuga
no sempre difícil Jerreno do humor, que ·sábe provocar o sorriso,
que fuxe da · sátira para entrar no
mundo da ironía "construtiva". Un
autor que intenta divertir -e conségueo-- ao seu leitor, ainda que
ás veces use certos .guiños (usar de
versos dun ou
outro poeta,
etc.). Compre
seguir e que Dos
debe fuxir dos _
elementos fan- primeiros
tásticos que capítulos,
inzan a pre- dun
sente. Elementos fantásticos cómicoque estragan o burlesco
final da novela cáseque
e parecen pegotes máis do enfrebrecido,
que outra cou- deixa paso
s a (a non ser
a un humor
que o autor
non soubese souril, unha
como remata- feble ironía
la). Como tamén debe fu- eun
xir de acota- humanismo
cións teatrais de raíz
que intentan
descreber mo- cristiá
mentos
ou
xestos ou entoacións dos
personaxes. Acotacións que debe o
autor inserir no movimento xeral
da frase, ou, cando menos, non
abusar tanto delas como na presente, xa que non conseguen o efeito
de distanciamento que, supomos,
era o que se propuña.
Unha novela para ler sob a sombra dunha árbore, que entre árbore
e novela farannos esquecer os rigores do verán.•
XGG
(1) Col Narrativa núm 10. Edicións do Cumio. Vigo, 1994. 106 páx.

MONTES E FONTES - ROTEIROS

A máis completa guía dos Aneares. Un libro que combina un peculiar estilo
literario cunha abundante información práctica. Un ano nos Aneares. Natureza
e literatura. Para descubrir os secretos da Serra dos Aneares en calquera
época do ano. Unha guía válida para os l 2 meses . Con mapas, itinerarios,
flora, fauna , información práctica e vocación literaria. De Xurxo de Vivero.

NA MES/\M COLECCIÓN

UN ANO NOS ANCARES
Xurxo de Vivero

XERAIS

~~
~~

AS MONTAÑAS DE GALICIA
Enrique Vélez Barrio
M!! Cannen Pereiro

ROTAS POLA SERRA
DO BARBANZA
Xulio Gutiérrez Roger (Coord.)
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As películas
de vaqueiro~
xa non son
o que eran
Teatro
Okupado
Restos
do Naufraxio
de A Raía
Non se sabe se vai ser un teatro estável ou se a compañia vai profisionalizar-se. Non se sabe se haverá
un próximo espectáculo ou se a
proposta ficou aí, un traballo de
meses, de xogos e ensaios e apenas
tres días de funzóns. As cursivas
asinan a ironia, o irnpensável. Trata-se dun mundo diferente, dun xeito de entender e fazer o mundo diferente. Son A Raia. Son Antón Ferreiro, Estela Lloves, Klara Gayo,
María Llanderas .e Roger Colom.
Os feítos son claros: Un grupo de
xente vinculada dun xeito ou doutro ao teatro xuntou-se para traballar e fixeron cousas, investigaron,
compartiron.
O espazo utilizado: uo cuarto escuro da Coa
okupada Casa

Encantada
próxima a Sar
en Compostela. Os resultados visíveis:
un espectáculo de teatrodanza Restos

do Naufráxio

disculpa
das
recurrentes
guerras do
peloponeso
nos achega
aosmundos
do poder e
da ira, da
vinganza e
da
violéncia,
da traizón

que coa disculpa das recurrentes guerras do peloponeso, das
histórias dos
hérois gregos
e das caladas
heroínas escravas espartanas,
nos
achega aos mundos do poder e da
ira, da vinganza e da violéncia, da
traizón. Os invisíveis: o querer fazer, a emoción.

Tres corpos sitiados. Tres veces
tres corpos sitiados nunha cadea
de rede, arrodeados dos rostos curiosos dun público ambicioso que
chucha cada movemento tentando
xustificá-lo, entendé-lo, vivenciálo. Tres mulleres. Tres homes.
Outra vez tres mulleres, raíñas e
escravas, putas. As vestimentas
trocan-se anunciando o' troco de
personalidade, os atributos dos
homens: o poder. A puta mira o
espello e maldice o· concubina. A
escrava insubmisa. A ' raíña non
esquece: mata o seu ollar.
Un espectáculo non subvencionado que fecha en si a loucura e a·
forza visual de tres corpos en movimento, de tres voces cuestionando-se e acusando. Agardamos que
non fique aí, e continuen a traballar desde a independéncia por unha forma de ser e de expJesar-se.
Adiante.•
FRANCISCO SOUTO

Segundo Ignácio Ramonet, a agonia do western norteamericano comenzou en 1955, coincidindo coa
conferéncia de Bandung que serviu de ponto de partida á Organización de paises non aliñados. A
descolonización de Africa e o espertar do chamado terceiro mundo
puxeron o estribo para unha crítica dos filmes do Oeste, por "racistas, militaristas, colonialistas, machistas e imperialistas". Ahonda
con lembrar a un representante sobranceiro do xénero, como J ohn
Wayne, para decatarse de que tales calificativos non ian tan desatinados.
A derrota de Vietnam foi o segundo golpe que recibiu aquela visión
épica da história norteamericana.
A fronteira -liña de confrontacion bélica que separaba os terri- ·
tórios colonizados dos ainda ocupados polos nativos- deixou de
ser o lugar onde os brancas realizaban as suas xestas, para comenzar a ser vista como a liña de
avanzada de violentos viaxeiros
que trataban de ocupar terras que
non lle pertencian. As invasións
contínuas, ao longo <leste século,
de paises latinoamericanos, por
parte dos Estados Unidos, non era,
para a conciéncia dos norteamericanos, máis que unha nova edición destas guerras de fronteira.
Trátabase da doctrina imperante

Os galáns dunha peza xa non serven en Hollywood. lmaxe da pellcula Dodge City

nunha sociedade que se forxou a
si mesma pegando tiros e que seguia disposta a extenderse por todo o mundo coa mesma divisa.
Vietnam foi a primeira grande
constatación de que os "bons" podían perder. Como iso non fora
previsto pola sua própria rnitoloxia histórica, a sociedade norteamericana comezou a replantear os
seus métodos e agromou a crítica
interna. Neste novo contexto xa
non tiñan sentido a inocéncia, a
eufória e as certezas ideolóxicas
do western.
Quere dicer esta nova onda de filmes do Oeste que os Estados Unidos xa se encontran recuperados
da derrota asiática? Significa, utilizando o seu próprio vocabulário,
que "Norteamérica volta a crer en
si mesma"? A xulgar polo número
deles parecerla ser que si. En apenas tres meses .chegaron ás pantallas Tomstone, Jerónimo, Mave-

rick, Catro Mulleres e un destino,
así como a circunstancialmente
australiana Relámpago Jack. E

Praga
de concursos

Como en todo negócio, os programas concurso oferecen algo xeitoso; o concursante séntese atraído
polos prémios prometidos pero tamén, en moitos casos, por un afán
de exibicionismo persoal. Nos
cantos da nosa infáncia, o valente
cabaleiro que desexaba desposar á
fermosa princesa tiña que demostrar intelixéncia e inxénio. Nos

Reagan foi o primeiro que empregou habitualmente nos seus discursos os termos
"recuperar a
confianza", o
que tivo, coma Hollywood
sempre, unha
tivo que
tradución ao
cine, emble- recurrir
maticamente primeiro a
expresada a
través
de filmes
Rambo. Pero autocríticas
Reagan falaba que
do /mpério do
mal, posto que cauterizasen
ainda existía a a feria
URSS. Teria
que producirse
a caída do so-

cialismo real
para que se dera o paso de recuperar o xénero e de promover de novo, ainda que de maneira modificada, a créncia no destino colectivo
de Norteamérica que proclamaban
os filmes do Oeste.

(será pedante!), ao instruído déixano de lado (é un sabichón!), do estudioso búrlanse (que xeito de perder o tempo!), do culto recean
(ol1o, que nos lía!) ... O saber só dá
problemas: canto máis coñeces do
mundo máis enganos descubres e
máis desconfías del. Asi que os directivos teleculpábeis quizais nos
agasallen un favor preparando parvos concursos. Viva a ignoráncia!

A excepción
da regla
O concurso é un vello xénero da
talevisión. Non hai máis que acender o televisor para comprobar que
se trata dun fynómeno con grande
preséncia na programación das cadeas de televisión. As diferentes
emisoras que podan sintonizarse
na Galiza ofereceri máis de vinte
concursos semanais, a maioría cópias de programas criados no extranxeiro dos cales dereitos de
emisión para Q Estado español son
fortemente disputados potas distintas canles: recentemente, Antena 3 TV viuse obrigada por decisión xudicial a suspender a estrea
do programa "Si quero", pola sua
semellanza con outro, da productora holandesa Love Letters, do
que Telecinco, que formulou a demanda, adquirira os dereitos.

non son as únicas, nen parece que
vaian ser as derradeiras.

Xosé Manuel Piñeiro

contos de hoxe en día, os concursantes non deberán probar cualidade nengunha, se cadra unha falta
absoluta de sentido do ridículo. O
azar (A ruleta da fortuna, Telecupón, O primi-xogo ... ); a exibición
pública das intimidades domésticas (A sua media laranxa, Quéreme moito, Contacto con tacto ... ); a
capacidade de sofrir situacións caricaturescas (Móntao, Videos de
primeira, Ta tocao ...); a vea artística (Karaoke, O Trampolín, Buscamos unha estrela ...); un suposto
sentido do humor (Non rías que é
pior, Xénio e figura ... ) son as virtudes esixidas para ter éxito na vida. Os responsábeis das televisións parecen crer que a intelixéncia e o inxénio son própriedades
dunha povoación minoritária e polo tanto despreciábel en termos de
audiéncia. A cultura é un inconveniente: ao erudito sirtálano co dedo

Programas como Supermartes da TVG-, no que o máis emocionante consiste en ver como os concursantes responden a unha série
de perguntas mentras se desprenden de parte da sua roupa, compéndian os valores defendidos na
modemidade televisiva: a importáncia da sorte, as dotes artístico
mu~icais, as situacións grotescas
como paradigma,... Os concursantes de Supermartes, prototipos do
espectador medio pretendido polos
programadores, son incapaces de
respostar con acerto sobre a naciona1idade de Gabriel García Márquez ou Luís Seoane, non saben
onde está Tegucigalpa ou Tafalla,
ou de que partidos políticos foron
ou son dirixentes Santiago Carrillo
ou Xavier Arzallus. Deste xeito
ma, a televisión recolleita o sementado: Incultura. Iso si, os
bodys lucidos polas concursantes
cando se ceiban do resto das prendas que visten resultan moi rechamantes. Todo sexa polos prémiqs,
cun pouco de fortuna quítante de
traballar: tras superar várias fases
do concurso podes gañar un fan-

Dado que a leción de Vietnam
non foi en balde, Hollywood tivo
que recurrir prirneiro a filmes autocríticas que cauterizasen a ferida. É o caso de Sen perdón, o
máis recente, e non por casualidade protagonizado por un duro que
se reciclou a si mesmo: Clint
Eastwood. Unha vez lograda a sutura, xa era o intre de voltar á carga. Non quere iso dicer que antes.
non se tivesen rodado filmes autocríticos sobre o xénero. Pequeno
grande home ou Soldado azul
mostraban as matanzas colectivas
de índios, precisamente cando a
televisión estaba a dar a coñecer a
verdade de Indochina. Pero nengun <lestes filmes poderia catalogarse de obra oficial das grandes
produtoras cinematográfic.as, prevista para distribuir masivamente,
senón de película enmarcabel nas
tendéncias anti-Vietnam.
Pero o xénero do Oeste non podía
voltar a ser o que fora no ano
cuarenta e cincuenta. Perdeu a
sua inocéncia. Os Estados U nidos
xa non son a grande poténcia salvadora e próspera, xurdida despoi da I1 Guerra Mundial. Dentro das sua fronteira existe unha
miséria recoñecida e, no resto do
mundo, debe enfrentarse a un
enemigo tan pouco heroico como
é a pobreza. Velaí a razón de que
os novos filmes xa non señan
épicos, senón pícaros (Maverick);
humorísticos sen complicación ,
ao estilo do spaguetti-western,
(Relámpago Jack); pretendidamente feministas (Catro mulleres
e un destino); tímidamente apoloxéticos dos índios (Jerónimo) ou
defensores da legalidade contra
os abusos de pistoleiros mafiosos

(Tomstone). •
MANUEL VEIGA

tástico chandal, unha precio a viaxe ou duas noites nun marabillo o
hotel de cinco estrelas.
Non quero defender aquele concurso nos que un preparadí imo
concursantes
deixábanos coa
en ación de
ser moi parbo
on
por non saber
nada do que partidário
ele
sabian. do
Son partidário programa
dos programas
que cumpren que
duas condi- cumpren
cións: permitir duas
a participación
do espectador condicións:
e axudalo a permitir a
medrar. No caso dos concur- participación
sos, o televi- do
dente ten que espectador
poder desenvolver persoal- e axudalo
mente as pro- a medrar
bas oferecidas
e han servirlle
para ser mellor
(en calquera
sentido: int~lectual, cultural, física,
socialmente ... ). Por iso, o meu concurso preferido é Cifras e Letras, o
fenomenal programa producido polo circuíto territorial de TVE en Cataluña reproducindo unha idea da
productora francesa EVA-2 en antena en 18 países europeus.
O xogo de Cifras e Letras adicado
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DIAS
durante o verán aos máis novos a
través da versión Cifras e Letras
junior consiste en manexar cifras
buscando detenninados números e
misturar letras buscando palabras,
de modo que tanto os concursantes , o público presente no estudo e
os telespectadores desde as suas
casas poden seguir as probas estimulando así cualidades como a
atención, a observación, a capaci-

Folk
evo luido
Kalejira Al-Buk
de Kepa Junquera
O novo di co do sobérbio acordeonista basco Kepa Junquera está
baseado máis nas pezas cantadas
que nos temas instrumentais como adoitaba suceder na sua discográfia catro pezas do traballo, de
entre un total de 13, son inteiramente ínstrumentais. "Madagaskar" está adicado aos povos africanos, sendo unha preciosa peza
composta polo próprio Kepa, carente curio amente de ritmos africanos mais posuidora dese estilo
carac terístico do ac ordeonista.
' Ahuntzaren Gaverdiko Eztula" é
outra magnífica representante dese son especial cunha melodía-refrán sinxelamente extraordinária.
Non todo son ritmos rápidos, como se amosa na quietud impresa
nos acordes dos valses (un deles
composto polos Negrese Vertes)
que fan desta peza unh a das destacadas, ainda que haberla que dicilo de case toda , do álbum. Seg uramente sexa o instrumental
que no falta ("Fandango") o menos conseg uido da obra. C laro
que o meno bon de grande arti ta como o que no ocupa é uperior ao me ll ar do utro q ue non
chegan a e te nf vel.
Ha i moití im a colaboura ne te
traballo e todo ele aportan algo
ao di co, n n e tá única e exclu ivamente por figurar e ampliar o
texto de cretos. Entre ela atopamo á Leilia (á metade dela )
que poñen a pandeireta en catro
tema . A percu ión é unha da
parte mái coidada e amai da
art i La do no o paí ouvimos o
son da rxalaparta (caracterí rico
in trumento ba co) e ao rnú ico
Luis Delgado, un e peciali ta da
percu ión que tamén acompaña a
Kepa nos recitais e que toca a táboa, darbouka, bendhar e outros
instrumento árabes. Os demais
compoñente da banda do acordeonista saben perfeitamente o seu
papel e aportan moita consisténcia
á sua mú sica. Particip ación sobranceira teñen tres compoñentes
de Osko rri. A vo z de Natxo de
Felipe participa en tres temas, nun
deles acompañado nos coros por
Antxon Latxa que tamén consta
na composición da peza. Bixente
Martínez deixou aqui afastada a
guitarra eléctrica que toca en Oskorri e meteu mandolina, cavaquinho e bouzoki ao longo do disco amais de ser ca-autor da excelente balada "Itsasoa Beztuta" (A
Mar ennegrecia), cunha letra que
fala do perigo que conlevan os petroleiros e que semella feíta para
ese Mar Exeo enferruxado na bei-

nesta última universidade estanse
facendo seis teses sobre ternas
relacionados coa Galiza".

dade lingüística, o pensamento lóxic o-m a temático, a velocidade
mental. .. habilidades que ainda
que rnoi positivas para o indivíduo non venden en televisión polo
que Cifras e Letras son relegadas
á segunda canle de TVE á mesma
hora que o multitudinário Telediario - 1 da Prirneira. +
ANTÓN CORTEGOSO

ra da bahía da Coruña, ao pé da
Torre de Hércules. Esta peza, xunto á que fecha a obra ("Ari Naiz
zela"); as duas coa voz de Natxo
de Felipe, teñen en comun duas
cantinelas tiradas do po e do rock.
Neste senso tamén se apunta ao
carro "O Corazón do Diamante",
mais os temas están construidos
pensando en clave de música folk.
O que é evidente é que Kepa Junquera ten unha grande arnplitude
de miras no seu rexisto musical e
non refuga incluir causas que lle
interesan doutros estilos para lle
dar variedade e riqueza á música
que interpreta.
O acordeonista sempre apostou
por un folk evoluído, sen perder
nunca as raíces e " adomándoas"
coa sua engaiolante concepción
do folk. Non faltan neste traballo, aparte das letras en euskera,
tres cancións concebidas en inglés, cantadas por David Edgar
Passingham nese idioma. Unha
delas ten cerro deixe de "rap" no
canto e todas conxugan con enorme habi lidade, como en toda a
obra, a modernidade e a raíz, con
resultados rnoi positivos. Esa liña
segue a peza que dá título 6 disco,
Kalejira al-buk, coa atinada voz
de Jesús Mari Lopetegui (o cantante dos directos) e o ritmo peculiar que imprim e Kep a ás
suas composicións. Se todo O
i o non fo e
abando hai acordeonista
que alientar a sempre
delicadeza da
balada "Profe- aposto u
z i a" can ta d a p or un folk
por atxo de evoluído,
Fe l ipe e qu e
po der ia, e n sen perder
prob l e m as, nunca
pasar como as raíces e
unha de a

• Meios
de comunicación
e exclusión social
A Asociación da Prensa de
Santiago e a Rede Galega de Loita
Contra a Pobreza e a Exclusión
Social convocan para os dias 13,
14 e 15 de Oubro unha xornadas
para debater as relacións entre os
rneios e a exclusión social, <liante
da "falta de sensibilización, o
descoñecemento das fontes de
información veraces, a escasa
reflexión sistemática ou a
inexisténcia de foros de debate,
que provocan un tratamento
sensacionalista que distorsiona os
dados e situacións dos colectivos
con problemáticas sociais".
As xornadas están aberras a
traballadores sociais, técnicos e
profisionais relacionados cos
meios de comunicación.+

•Congreso
Internacional de
Estudos Galegas
Os dias 26, 27 e 28 de Setembro a
«Asociación de Estudos
Galegas», fundada nos Estados
Unidos hai doce anos , vai celebrar
o seu prirneiro congreso en
Europa. Será o Queen ' s College
de Oxford o que acollerá amáis
dun cento de penentes que
debaterán sobre história da língua,
gramática galega, sociolingüística,
tradución, arte, arquitectura,
história e crítica literária.
O encontro está coordenado por
John Rutherford e Benigno F.
Salgado. Este último declarou a A
Nosa Terra que "agora mesmo
estase a traballar en Canadá, USA
e Cuba en temas relacionados con
Galiza; nas Universidades
británicas hai dous leitorados de
galega, Binningham e Oxford, e

A decisión de celebrar este
congreso en Oxford tomouse en
Nova Jorque, durante o anterior
Congreso e o programa deste ano
xa confirmou 136 ponentes, con
conferéncias plenárias, entre outros,
de Colin Srnith, Rebeca Posner,
Rosario Alvarez, Xusto Beramendi
ou Méndez Ferrin". Tamén se
intentará apresentar neste congreso
a Galician Review, que redixida en
inglés tratará temas de arte,
literatura, história e arquitectura En
Oxford hai actualmente en marcha
un obradoiro de tradución que xa se
ten feito versións de contos de
Cunqueiro, Ferrin e Manuel
Rivas".+

• Os rexumeiros,
premiados
e en xira
A Banda de Gaitas ''Os
Rexurneiros" de El viña-Castro (A
Coruña), dirixida por Bieito
Romero e integrada por 12
gaiteiros e 7 percusionistas, ven
de acadar o prirneiro prémio no
Certame-Concurso de Bandas de
Gaitas celebrado no concello
coruñés de Cerdido. Esta banda
recenternente criada, está formada
por prestixiosos músicos da
Coruña e bisbarra, sendo tarnén a
primeira formación musical deste
tipo criada na cidade da Coruña.
A banda anúncia próximas
actuacións en Monelos (15 de
Agosto), Malpica (20 de Agosto)
e na Rornaria de Santa Margarida
(28 de Agosto).+

• Festival Folk
de Bandeira
O sábado 20 de Agosto chega á
sua sexta edición o Festival Folk
de Bandeira. Nel tomarán parte os
grupos galegas Pé de Boi, as
Leilia, e os santiagueses de
Ophiusa , banda que sofreu traeos
na sua fonnación nos últimos
tempos e que agora incorpora
agora unha voz ferninina.
Corno broche de ouro Bandeira
escoitará as pezas do magnífico
disco de Kepa Junquera, Kalejira

al-Buk. As actuacións do
acordeonista basca son brillantes,
como se puido comprobar
recentemente no Festival de
Calo.+

• Outro prémio
para Caneiro
O escritor Xosé Carlos Caneiro
gañou con Bette Davis, por favor
as 250.000 pesetas do prémio de
narrativa máis antigo dos
existentes en língua galega, o
Prémio Breogán, convocado polo
Centro Galega de Bizkaia de
Barakaldo. Na nómina de
gañadores deste concurso figuran
escritores relevantes corno
Méndez Ferrin ou Darío Xohán
Cabana. O xurado estivo
composto por Xosé Rivera Pomar,
Ana Portela Alvarez, Xurxo
Caramés, Xosé M. Tarela e
Manuel Tello León.
O segundo prémio, dotado con
100.000 pesetas, foi para "Un
peixiño en Madrid" de Antón
Luaces Teixido e o terceiro, sen
dotación económica, para "O
caixón desastre" de Xosé Maria
Durán Medraño.
"Bette Davis, por favor" conta a
história dun home internado nun
psiquiátrico que non soporta a
mágoa, o destino, o absurdo da
existéncia. Silesio Braun, o
protagonista, só ten un alivio: a
presenza dunha enfermeira
parecida a Bette Davis.

•Mostrada
Rosalia de Castro
en San Marcos
Nos locais da Fundación Sotelo
Blanco tivo lugar os dias 9, 10 e
11 unha mostra organizada pola
Asociación Cultural de Comellá
Rosalia de Castro, que incluiu a
apresentación dos libros que
recolle os traballos do anual
certame de poesía, unha mostra
colóquio sobre a revista Lua
Nova; unha exposición de traxes
tradicionais galegas e unha
exposición Masito Beiró e Miguel
Salgado, amais dunha mostra de
gaitas e outra cos traballos
realizados pala Escota de Arte e
Manualidades. +

adomándoas

compo ición
coa ua
do Oskorri e
a forza e tre- engaiolante
menda ener- concepción
xia que de - do folk
prende "Bilbo", unha declaración de
amor(?) cara
esa cidade, un tema que non permite ter os pés quedos e lánzache
directamente a danzar.
É este un extraordinário disco de
rn eretório e no que non necesita
amasar a cada instante a sua rnestria na triquitixa. Mesturando araíz folclórica, "vestíndoa" con diversos elementos de estilos rnusicais modernos adaptándoos ao seu
poderoso poder criativo e gran talento musical, Kepa é un dos interpretes coque non se pode fallar
a unha cita musical, e en Galiza
ternos boa proba cos seus poderosos directos.+
ÓSCARLOSADA

-t

• Navidades discográficas
Quedou aprazado até Novembro o esperado lanzamento do primeiro disco das Leilia. Por esas datas é posíbel que
o santiagués Emilio Cao presente o seu novo traballo discográfico. Mentres, os portugueses de Vai de Roda (na
fo to) entrarán en Seternbro nos estudos para elaborar o seu próximo disco, que contará con colabouras galegas.+
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LUPE GOMEZ

Festas, un revoltallo musical e unha alternativa
para nenas do interior
En tres dias actuarán en Vigo máis de 40 grupos musicais galegas
Este verán aparece un revoltallo
de música emerxente. Será desde
o día 15 de Agosto até o dia 22.
"0 teu gozo no monte dos Pozos", chámanlle a esta troula na
que a principal protagonista vai
ser a música. A idea foi do centro
viciñal e cultural de Yaladares e
no seu ánimo está o de proporcionar unha oportunidade a grupos
novos sen posibilidades de darse a
coñecer. O público podrá, ademais de "gozar", descobrer que
música están a facer os grupos nov eis galegos e portugueses. As
agrupacións participantes, pola
sua parte, terán ocasión de mostrar as suas criazóns ás casas discográficas.
A asociación culpábel deste revoltallo informou que, "unha vez rematado o prazo de inscripción para os grupos que quixeran participar no noso concurso, ternos inscritos ao redor de 40 conxuntos de
toda a Galiza que cobren todos os
estilos (pop-rock, música étnica,

polbo será adicada á cidade de
Bos Aires, cadrando co 75 aniversario da criazón do Centro de Carballiño na capital arxentina. Tamén se homanexeará, cun agasaUo, aos polbeiros de máis idade da
parroquia de Arcos.

folk, punk) polo que eremos que o
festival vai oferecer unha gran variedade de sons". Subirán ao cénario "Labregos festivos", de Vigo;
"Os Rastreros" de Chantada, "Asfixia" de Porriño; "Os Podridos",
de Vigo; "lavam" de Redondeta,
entre outros.

A.nariz, ACañiza, Arbo:
Empanada, Xamón e
Augardente

Ademais desta monstra de música
emerxente, que terá lugar os días
19, 20 ·e 21 de Agosto, vai haber
unha Feira de Música Indepeodente. Casetas que podrán ser
ocupadas gratuitamente por discográficas, tendas de discos e revistas musicais interesadas en realizaren as suas exposicións.

Outra romaxe, os dias 20 e 21 , é a
festa do xamón da Cañiza. Nenos e nenas vestidas co traxe típjco galego repartirán á xente xamón na Praza Maior. No chiringos, por 200 pe eta , quén queira
terá un prato deste xantar. Outra
comedela para o mes de Ago to é
en Allariz, na festa da empanada.
Nesa vila ourensá a formación asturiana LLan de Cubel e a galega
Chouteira darán un concerto de
música folk. Tamén haberá actuacións de bandas de gaitas, de pasaruas e de bandas.

Asimesmo, nas inmediacións do
lugar onde se desenvolverá a feira
e os concertos, habilitarase un espazo de acampada. Os campistas
poderán participar en actividades
como excursións, xogos de mesa,
senderismo e cursos de perfeccionamento de gaita, percusion, danza, jazz e guitarra eléctrica.+

-·································································

Alternativa para nenos do rural
Chámase "Paxariños". Naceu hai
15 anos grácias á iniciativa dun
grupo de estudantes de Compostela. Os membros desta asociación viaxan cada verán con nenos
do interior da Galiza a zonas costeiras. Este ano tocoulles a Fran e
Sandra. Están, desde que principiou Agosto, na vila pontevedresa da Garda na compaña de 33
nenos que doutro xeito pasarían
as vacacións nas suas casas, cada
un na sua aldea e en moitos casos
sen a posibilidade de cambiar o
seu entorno cotiá por outro. T~
pouco, de quedar nas suas casas
poderian, en moitos casos ollar
de cerca o mar.
Desde o primeiro momento a
experiéncia estivo pensada para
nenos con escasos recursos económicos. Pasan con Fran e Sandra e co resto de rapaces a primeira quincena de Agosto: unha
ocasión que aproveitan para coñecer distintos lugares desta vila
como o balneário de Mondariz

ou a praia de Muíños. Tamén
pensan facer unha acampada na
beira dun rio.

festas do Globo e dos
Caneiros en Betanzos

Os organizadores fan asembleas
cos nenos, reunións nas que cada día deciden entre todos que é
o que lles apetece·facer. A idea
é que non haxa un programa ríx ido de actividades pensadas
para o neno. Pan obradoiros nos
que fabrican xoguetes con materi ais reciclados, colares con
cunchas, pulseiras de lá. Como
o presuposto co que contan é reducido xogan sen gastar cartos e
divertense sen precisar máis que
dunhas latas de atun baleiras e
da imaxinación.
Sandra, da asociación Paxariños, está moi ilusionada cos
resultados que acadan cada
ano. "Isto pode converterse
nun soño para os nenos, unha
semente que xermolará, que
os pode facer pensar", di.+

As festas de San Roque de Betanzos comezan o día 12 deste
mes e non rematan até o 25. Na
noite da subida do globo a praza
dos Irmáns Naveira énchese de
festeiros todos os anos. Outra razón do atractiv.o destas festas é a
subida ao campo dos Caneiros en
barcas, cruzando o río Mandeo.
No traxecto aproveitase para beber, bailar e cantar. Haberá unha
primeira xira o dia 18 e a última
será o 25.

Semana de Maria Pita

.

•....••.•••.••..........••.............•••..............•...•.•••..•

Dentro das festas de Maria Pita,
na Coruña, celebraranse a romaria
marítima na que romeiros e romei-

ras percorren a bahía en embarcacións engalanadas. Forma parte da
tradición dos coruñeses a romaria
de Santa Margarida na que o parque da cidade énchese de chiringos, música e actuacións humorísticas. O Sabado 20 é o dia da Batalla de Flores, desfile de carrozas
polo paseo marítimo da cidade.
Entre as actividades deportivas
destaca o trofeu Teresa Herrera de
futbol.

festa do Polbo
no Carballiño
Segue habendo moitas festas gastronómicas por Galiza adiante. No
Carballiño o Sabado 14 será a
feira do polbo na que se poderá
degustar un menu de polbo, carne
ao caldeiro e empanada. Este ano,
seguindo a tradición de '1omenaxear a algun colectivo, a festa do

No concello de Arbo , fronteirizo
con Portugal, naceu en 1982 da
intención da sua xuventude unha
festa da augardente que se vén
celebrando todos os anos. Os días
20 e 21 quen se achegue a esta
vila poderá probar a sua augardente feita con máis de vinte tipos de uva.

Festival de San Estevo
San Estevo é un mosteiro situado
no concello de Nogueira de Ramuin . Neste cenário van actuar
seis grupos de música folk os dias
14 e 20 de Agosto. O primeiro
<lestes dias e tarán un grupo ourensán de nova xeración interesado en facer evolucionar os ritmo
tradicionais de nome "Mutenrohi", xunto con Luar na Lu~re e
a agrupación asturiana LLa~ de
Cubel. Os grupos invitado p~ra o
21 de Agosto son Arco da VFiia,
Matto Congrio e Dervish, i,inha
das formación irlande as máis importantes dos últimos anos. Este
festival será totalmente de balde
para o público que asista.•

Citas co teatro e a música

dotc!lo blanco
Na Coruña

En Ourense

Xoves 11- Luar na Lubre, no bairro
coruñés das Xubias.

Sábado 13- Brath actúa en Verin.
Domingo 14- Luar na Lubre, en San
Estevo de Ribas de Sil.

Venres 12- Luar na Lubre, en Buño,
Mal pica.
Sabado 13- Luar na Lubre, en Corme.

Xoves 18- Cachirulo interpretará "Xoguetes".

Sabado 13- Concerto do grupo galego
A Rosa en Ribeira.

Xoves 18- Chévere, coa obra Maquina
Total en Montederramo.

Sabado 13- Leilía, actuación folk en
Mal pica.

Venres 19- Arco da Vella, en Manzaneda.

Luns 15- Grupo de folk Noitarega no
bairro coruñés das Frores.

Sábado 20- Arco da Vella, en Verin.
Sábado 20- Os Quinquilláns, coa obra
"As viaxes fantásticas", en Betanzos

En Pontevedra

Luns 15- Actuación de Xacarandaina
en Boimorto.

En Lugo

Luns 15- Matto Congrio actua en Ribeira.

Venres 12- Os Quinquilláns, coa obra
"Transformeixon" en Lourenzá

Venres 19- Os Quinquilláns coa
obra "As viaxes fantásticas" na
Estrada.

Mércores 17- En Rianxo Teatro de aquí
representa "A ópera de a patacón".

Domingo 14- Grupo de folk Brath en
Portomarin.

Xoves 18- Chévere representa Max ou
Mix en Lira

Sabado 20- Luar na Lubre, en Monterrosc.

Venres 19- 011omol representa
"Moleques" en Tui. ·
Venres 19, Sábado 20 e Domingo
21- Revoltallo .de música emerxente en Vigo.
L_ - ·- -
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PALACIO DE CONGRESOS-AUDITORIO DA CORUNA

Carminá Burana

Candide Obertura
Serenade
On the Town
West Side Story: Danzas sinfónicas
Sete ezas
San Francisco o Grande
Ante El Escorial
Aragón
Suite de Danzas Afrocubanas
Suite Andalucía
Dolora Sinfónica
Concerto ara violín e or uestra
Concerto ara clave e or . uestra
Sinfonía Sevillana
Scott Jo lin
Ernesto Nazareth

España
Capricho español
Andante e fu a
Sonata
en Re mayor,
Kv.448
.
.
Fantasía en Fá .menor, O . 103
Petite Suite

Tño ara corda N!21 O .3
Serenade O .10
Cuarteto en Si bemol maior ·o .67

1~::R~:4 ~
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Nota: Oprograma de "Música en Compostela " interpretarase no AuditQrIÓ, de.~G~licia;.~eh. Santiago.9-i;eeies ·.1;9-lie-Agós1@ · :.:· =< .".
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Localidades á venda na taqiJilla do Palacio de Congresos-Auditoño da Coruña de 11 a'14 e de 17 a 20.
Reserva telefónica de entradas: ·14 04 04
Tarxeta VIS~ Rll;:D 6000 _e·.C4lMERCIO GALEGO
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Orquesta
Sinfónica de
Cialicia
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O trinque

Convocatórias
Fitei
A XVIII edición do Festival Internacional de Teatro de Expressáo Ibérica vai acontecer na cidade de Porto do
3 ao 14 de Xuño de 1995. Acontecimento cultural ímpar na sua área xeográfica e lingüística, o Fitei vai apresentar as produccións máis significativas na cena teatral seleccionadas entre
propostas de mái s de cuatro decenas
de países. Todas as compañías e grupos de teatro poden apresentar a sua
candidatura a participante solicitando
ficha de inscrición aos Servi¡yos Centrais do Fitei: Ruado Paraíso, 217-2º.
S/5. 4000 Porto. Portugal. Ou polos teléfonos (07-351-2) 208 24 32 e 208 72
70, ou ainda polo fax 200 42 75.

Periodismo
Gastronómico
Álvaro Cunqueiro
Prémio convocado polos Amigos da
Cociña Galega e máis o Concello de
Lalin. Poden aspirar ao prémio os traballos periodísticos sobre temas de
gastronomía galega, publicados por
primeira vez durante o tempo comprendido entre o l de Marzo e o 31 de
Decembro de 1994 en calquer meio de
comunicación de calquer localidade
do \Estado. A organización aceitará com6 máximo dous traballos por autor
qu~ se apresentarán, antes do 5 de Xandro de 1995, na Casa do Concello de
La°Jin nun sobre pechado dirixido ao
alcalde, no que conste: Para o Prémio
Gastronómico Álvaro Cunqueiro. As
obras apresentaranse por cuadruplicado através do recorte do periódico no
que foron publicadas, pegados en fólios DIN A4, acompañados doutra folla no que aparezan o nome e enderezo do autor e a data de publicación do
exemplar. No caso de artigos de rádio
ou televisión, deberanse remesar tres
fitas na compaña da certificación do
director da emisora na que conste a
data e o nome do programa no que foi
emitido. Haberá prémios de 500.000,
250.000 e 100.000 pesetas Os trabaIJos premiados pasarán a ser propiedade das entidades convocantes e o fallo
do xurado terá lugar en Lalin co gallo
da Feira do Cocido de 1995.

Cursiño de turismo
para minusválidos ,
brganizado pola Asociación de Loita
contra a Poliomielite celebrarase en vigo desde o 5 de Setembro. Preténdese
oferecer formación teórico-prática ás
persoas con minusvalías para a sua integración laboral no mundo da indústria
turística. O curso durará cinco meses
nos . que impartirán clases de animación, telemarketing, relacións humanas
e introdución a turismo. Poderanse inscribir persoas entre 18 e 40 aos, con estudos de EXB ou FP l e nocións de inglés e/ou francés. Os intereados poden
dirixirse ao tfno./fax (986) 29 04 39.

Certame de gaitas
de Betanzos
A asociación de viciños Alfolí de Betanzos, convoca o primeiro C ertame de
gaitas da Cidade de Betanzos en honor

ao gaiteiro ''Cafu " . Poden concorrer
grupos de toda Galiza con 2 gaitas como mínimo e 4 como máximo, acompañadas de tamboril e bombo. A peza
obrigada no certame é X eitosiña do
mestre Grova, amais de unha ou duas
pezas (segundo o número de grupos
que apresentados) de libre eleición. Os
prémios: primeiro de 100.000 pta., segundo de 75.000 pta., e terceiro 50.000
pta. Para se inscreber hai que chamar,
antes do 30 de Agosto, ao concello de
Betanzos (981) 77 00 11, de 9 a 14 h.

Xornadas do ensino
de Galiza e Portugal
Na sua XVIII edición, veñen organizadas pola Associar;áo Pedagógica Jornadas do Ensino de Caliza e Portugal
(APJEGP) en colaboración co Departamento de Didáctica e Organización
Escolar da Universidade de Vigo. Terán lugar do 24 ao 30 de Agosto, en
horário de 9,30 a 21,30 h., no Liceo
Recreo Ourensán (Lamas Carvajal, 9.
Ourense), adicadas preferentemente a
níveis de educación infantil , primária
e secundária. A matrícula vai a 9.000
pta. (7 .000 pta. para estudantes e desempregados que o acrediten). O tema
xeral das xomadas e a elaboración de
proxectos curriculares de centro e de
aulas, deseño curricular das áreas denominadas tranversais: educación para
a paz e os direitos humanos, educación
para a saude, meio-ambiente e o uso
da imprensa na escola. Tamén nas xornadas actividades como oficinas de astronomía, ciéncias, fotografía, plástica
e cestaria; seminários didácticos (matemática lúdica, pedagoxia musical,
psicomotricidade, etc.), inter-cámbio
de experiéncias didácticas, exposicións, debates, cinema pedagóxico e
excursións culturais. Maior información na APJEGP: Apartado 429.
32080 Ourense. Teléfono (988) 24 81
41 e 22 06 11, fax 24 81 41._:

I Escala de verao
das áreas artísticas
Organizadas pola Associai;áo Sóciop ed a g ó g ica Galaico-portuguesa
(ASPGP), do 5 ao 9 de Setembro na
Escola de Artes e Ofícios de Verin,
preferentemente para os níveis de educación infantil e primária. O tema básico será o ensino didáctico das áreas
artísticas nas escolas galaico-portuguesas, e virá complementado por oficinas de música, fotografía, cerámica,
cestaria, tear, teatro e plástica, amais
de debates e exposicións artísticas. A
matrícula vai a 6000 pta., 4.000 para
estudantes e desempregados. Pódese
conseguir maior información na
ASPGP: Apartado 447. 32080 Ourense. Teléfono (988) 24 81 41, 21 56 20,
e no fax 42 8141.

O universo de Chéjov
O Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), organiza un
Seminário intensivo para actores profesionais do 5 ao 25 de Setembro no
Centro Dramático Galego (Santiago).
O IGAEM conta coa asisténcia dos
profesores da Academia de Teatro de
Moscova, Natalia Zvereva, Irina

Promptovna e Nicolas Karpov. Os
prezos da matrícula van a 40.000 pta.
polo seminário enterio, 18.000 pta. por
unha matéria, e 25.000 pta. polo seminário e 11.000 pta. por matéria para
ointes. Matrícula aberta até o 31 de
Agosto, de Luns a Venres de 9 a 13 h.,
nos locais do IGAEM: Rua dos Feáns,
1-3º baixo. Santiago.

Prémio de investigación
Xohana Torres
A Concelleria da Muller de Santiago
convoca o prémio Xohana Torres ao
que poden concorrer todas as persoas
que individual ou colectivamente apresenten un traballo inédito de investigación en calquer disciplina. A temática
referirase a calquer aspecto humán que
contribua ao coñecemento sobre as
mulleres que destacaron en calquer eido, tanto na actualidade como no-pasado. Os traballos deberán ter unha extensión mínima de 50 fólios mecanografados a dobre espazo (poderán vir
acompañados de material fotográfico),
e apresentaranse no Rexistro Xeral do
Concello de Santiago con plica e lema
identificador antes do 3 1 de Decembro
de cada ano. O fallo do xurado darase
a coñecer o dia 8 de Marzo, Dia Internacional da Muller Traballadora.

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

O 28 de Agosto, nos
Mílagres de Amil (Moraña)
a Festa do porquiño á
brasa Pódese encargar un
lote de comida para 20
persoas por 28.000 pta.,

Luís Seoane

Prémio 17 de Maio
O Departamento de Filoloxia Galega da Universidade de Santiago, en
colaboración co vicerrectorado de investigación convoca a sexta edición do
prémio 17 de Maio de investigación
lingüística e literária dotado con
100.000 pta. para o primeiro, 60.000
pta. pra o segundo e 40.000 pta. para o
terceiro prémio. Poden concorrer todos os estudantes de primeiro e segundo ciclo de Facultades, Colexios e Escolas Universitárias con orixinais en
língua galega. As investigacións, necesariamente orixinais e inéditas, tratarán algun aspecto lingüístico ou literário da obra de Luís Seoane. Para
participar hai que mandar os orixinais
por quintuplicado, en fólio ou holandesa, mecanografados a dobre espazo,
antes do 9 de Setembro de 1994 á Secretaria do Departamento de Filoloxia
Galega (Facultade de Filoloxia. Campus Norte. Avenida Burgo das Nacións. 15705 Santiago de Compostela.
A apresentación dos traballos farase
baíxo lema, xunto cun sobre pechado
onde irá o nome completo, enderezo e
teléfono do autor, título da investigación e un documento que acredite estar matriculado no curso 1993-94. +
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Pedimentos a:
••
•
A NOSA TERRA ••
•
Príncipe 22, baixo •
36202 Vigo
••
através de cheque •
•

bancário e
especificando talla:
pequena, mediana,
grande ou cativos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ingresando os cartos en
calquer sucursal bancária
de Moraña. Un grande
menu comunal: porquifio
asado de 14 quilos,
empanadas de millo,
ribeiro tinto, pan e ca~ ~ •

Anúncios de balde
•In Proxecto literário. Unha revista
artístico-literária a partir dun grupo social-alternativo. Comprende un monográfico A crónica dunha xeración perplexa, amai dun Contido aberto para
amosar as diferentes manife tación
artística da colaboracións. Racha co
tabu e colabora conn osco. Apartado
44. 36930 Bueu.
• Home de 41 anos. Boa preséncia.
Oferéce e como cuidador, chófer e
acompañante. Tan1én traballo diurno,
noutumo ou rotativo, como recepcionista, conserxe ou vixiante. Toda Galiza. Seriedade e honradez. Apartado
521. 15080 A Coruña.
• Gostaria de receber correspondencia de mo~as e moi;os galegos para
iniciar amizade e inter-cambiar pontos de vista sobre temas de actualidade
(cultural, social, política ... ) e outros.
Joám Carlos Miranda Carro. Rua de
Camota, 15-1º. 15680 Ordes.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Festas

• Oferécense pintores con experiéncia para traballar os fins de semana
na provincia de Ourense. Prezo económico. Os interesados poden chamar
ao teléfono (988) 24 61 15.
• Véndeose auto-colantes Self-determinator (B/N. 8,5xl4,5 cm.). Un por
50 pta., dous por 75 pta., tres 100 pta.,
catro ou máis a 25 pta . a unidade.
Mandar o diñeiro en selos de correios,
máis un de 29 pta. para gastos de envio. Pedidos a: S.S. Creasións. Penedo,
3. 36930 Bueu.
• Alugase en Samieira-Praia de Covelo, a 30 metros da liña de praia, precioso apartamento con praza de garaxe
para a 2ª quincena de Agosto e o mes
de Setembro completo. (986) 73 17 55.
• Vendo guitarra. Marca Al/zambra,
modelo 3 F. (986) 85 81 74.

go). (986) 22 79 62.
• Busco rapaces de 20 a 30 anos, interesados nunha viaxe a Escócia e
Irlanda en Setembro. Chamar de 2 a
3 pola emana ao (986) 41 93 55 (Vigo), e perguntar por Fito .
•Ocasión. Vénde e Dyanne 6, amarelo, descapotábel. P0-0114-L. Prezo: 75.000 pta. Chamar de tarde e noite ao (986) 49 07 4.
• Vendo Vo/kswagen Golf CL (diesel). Magnífico e Lado. Matrícula POAK. Cor branca. (9 6) 41 73 21.
• Vendo camión. LU-C. 3.500 e.e.
Caixa de poliester. Cisterna de aceiro (6.000 l. ). Chamará noite ao
(981) 24 02 96.
• As Juntas Galegas pala Amnistía
(JUGA), a través da sua revista A
Treu, informa pontualmente da situa~om das pre a e preso independentistas galego a im como da actividades anti-repres iva da organi za~om . Ao mesmo tempo di tribue
material para a solidaridade. Solicira informa¡yom no Apartado de Correios 875 de Compostela.
• Desexo entablar amizade a meio
da correspoodéocia con xente de
calquer idade. Oreyne Michael Ramírez Medina. Frank Hidalgo Gato, 29
A. Francisco Cadalia e Macedo. Trinidad, Sancti Spiritus. 6200 Cuba.
• Grande oferta de discos e casetes.
Evéncio Baño : (988) 21 05 85.
• Vendo aparato de masaxe adelgazante con cinta inter-cambiábel a bolas. 18.000 pta. (986) 21 06 69.
•Vendo máquina de co er indu trial.
Marca Singer. Perguntar por Laura, de
17 a 22 h., no (986) 22 62 28 . +

• Aulas de Francés e de Bretón.
Traducións galego ou castellano.
Profesora nativa, licenciada en filoloxia con ampla experiéncia . 1 abel;
Casas Reais, 4-22 • Santiago. (98 1) 57
61 03.
• Vendo esquís e fixacións, e tamén
Scalextric con moitas pistas. (981) 23
15 23.
• Alugo piso con móveis, garaxe e
tres dormitórios. Frente Xesuita (Vi-

Publicacións
Andaina
Revista galega de pensamento feminista . O número 9 da revista Andaina
adica artigos a As mulleres e a reforma laboral, Nais lesbianas, De como
alguns prexuízos sobre o doméstico
dificultan o movimento de liberación
da muller, O tempo de emprego das
mulleres. As mulleres e o emprego do
tempo. Tamén neste número Un destape de cristiás, manifesto de mulleres cristiás de Logroño , Catalun ya e
Madrid; colaboracións do Col.lectiu
de Dones ]oves-Deso bediencia, da
Comisión Anti-agresións de Madrid e
da Asociación Ecoloxista de Defensa
da Natureza (AEDENAT). Unha entrevista a única xefa de estación na
Galiza e as seccións: Recup era r a
memória. As mulleres na sociedade,
e A escrita bi-sensual de Elvira Souto, entre outras. Custa 500 pta. e pódese pedir a Andaina. Apartado
1.058 de Santiago. Tamén a venda en
váriéls librarías. +

Cinema
Castrelos de cinema
O Concello de Vigo organiza pases ás
11 da noite, cunha entrada de 300 pta.,
no Auditório de Castrelos. Esta semana proxectan os filmes: Mamasunción e O Camiño das estrelas de
Chano Piñeiro, o Xoves 11 ; Veludo
azul de David Lynch, Venres 12; Memórias da Africa de Sydney Pollack,
Sábado 13; Os santos inocentes de
Mario Camus, apresentada polo próprio director, o Domingo 14; Corno
de cabra de Metodi Andonov, o Luns;
O ceo protector de Bernardo Bertolucci , Martes 16; Porteiro de noite de
Liliana Cavani para o Mércores 17 ; e
Cabaret de Bob Fose, o Xoves 18. +
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Exposicións
Big Bang
De Chévere Teatro, o Xoves 11 en
Castro Caldelas, e o Venres 12 en
Mondoñedo. A compañia Chévere tamén estará no cenário, desta vez coa
obra Cabaret Tan Tan, o dia 14 en
Quiroga, e co musical Chévere Maxou-mix, o Xoves 18 en Lira.

Commedia
A compañia Ollomoltranvia representa a obra Commedia, un xoguete para
Goldoni, en Trives o 12, en Monterroso o l3, en Vigo dentro do Festival
de Teatro Infantil, o 14; e en Manzaneda o 18. Ollomol pon en cena Moleques odia 19 en Tui.

Fisterra-Broadway
Espectáculo de cabaret da Compañia
de Maria. O Sábado 13 na Casa da
Cultura de Melide.

As viaxes fantásticas
Actuación dos Quinquilláns Teatro de
Rua, o Venres 12 en Lourenzá (Lugo).

Labio leporino
Por Máscara 17, o 14 de Agosto en
Boimorto.

Mo tra de teatro infantil
en Vigo
Actuacións ás 7 do serán, en Castrelos
(Vigo). As catro representacións que
quedan: Tse-tse da compañia L' Estaquirot Teatre de Barcelona (Xoves l l);
The Curran 3 por Toaletta Teatro de
Xixón (Venres 12); Side Car de Boni
& Caro/i de Barcelona (Sábado 13); e
Comm~ un xoguele para Goldoni
por Ollomollranvia (o Domingo 14).

Semana de teatro
en Rianxo
OVeráJ1 culuual de Rianxo, comprende
unha semana de teatro con representacións ás lO da noile na Praza de Castelao. As vindeiras actuacións: O alcalde
meteu a pata por Teatro Fervellón (Domingo 14); Máquina Total de Chévere
Teatro (Manes 16); Opera de a Patacón da man de Teatro do Aquí (Méroores 17); e Canoxo polos Monicreques
de Kukas (Xoves 18).

+
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Luís Rapela

Ex osicións

Pintura até o 31 de Agosto no pub Ba·
obar do Grove.

OUASET. Imagens De Um Tempo
Sem Fim de Almeida Femandes, pintura sobre estaño traballado, até o 31
de Agosto no Padrao dos Descobrimentos (teléfono 07-351-1-301 62 28).
Encontro Ibero-americano da Cultura Humorística, até o 31 de Agosto
no Padrao dos DescobrÍmentos. Anos
de Ruptura. Urna perspectiva da arte portuguesa nos anos 60, aberta no
Palácio Galvelas, na Sala do Risco e
na Galeria Municipal Mitra (07-351-185.8 05 37). O Rostro da Máscara.
Auto-representa.,;áo na arte portugue8a, de Domingos António Sequeira
até a Contemporaneidade, -un traballo
de pesquisa que resultou na selección
de perto de cuarenta autores, alguns
con representacións extensivas: António Carneiro, Helena Almeida, Alberto
Carneiro, Alamada Negreiros, Ofélia,
Mário Botas, Pedro Cabrita Reis, e
Jorge Molder entr~ outros; até Outubro na Galería das Descobertas, no
Centro de Exposicións e no Centro
Cultural Belém (07-351-1-301 96 06).
Máqúinas de Cena, mostra de aderezos, cenários e maquinária cénica do
Grupo de Teatro O Bando; até o 31 de
Agosto na Galería 2, no Culturgest e
no Edificio Sede. da Caixa Geral de
Depósitos (07-351-1-795 30 00).

Paco Arenas
Expón pinturas e cerámicas na galeria
Sargadelos de Santiago. Até o 31 de
Agosto, de 10,30 a 14 e de 16,30 a 21 h.

Cuba, a loita dvn povo
Fotografías de Delmi Alvarez, até o
15 de Agosto no pub Joam Airas de ·
Compostela.
·

Suite O limpie
Até o 21 de Agosto no Pazo de Maria
Pita (A Coruña). Unha visión do deporte a través da obra de Antonio López, Eduardo Chillida, Antoni Tapies, Dokoupil e Sol Lewitt.

Mostra
de artesania galega

·

O concello de Baioaa acolle a/! Mostra de Artesania Galega do 13 ao 21
de Agosto.

Luís Seoane ·e o libro
galego na Arxentina

X. L. Axeitos e máis X. Seoane coordenan a mostra Luís Seoane e o libro
galego na Ar.xentina, que expón o Museu Carlos Maside (Sada).

Bienal de Arte
de Pontevedra
A XXIII edición da Bienal de Arte de
Pontevedra fica aberta no Pazo ProvinciaJ con obra de Juan Usle, Namste e
de novos mestres aJemáns da colección
Grothe do Kunstmuseum de Bono;
no Teatro Principal onde expoñen participantes no certame Novos Valores
94; e no edifício Sarmiento do Museo
Provincial, que acolle unha mostra de
ViTXilio Blanco (1896-1948).

Para]oseph Beuys
Obra gráfica de trinta artistas internac:ionais na Casa da Parra (Santiago).
Aberta de Luns a Venres de 11 a 14
h. e de 17 a 21 h.; Sábados de 11a14
h., e Domingos pechado.

Joseph Beuys in Memoriam, de Andy Warhol na Casa da Parra de Santiago

Mostra de Buño

Teresa Péréz

O concello de Malpica organiza a X/
Mostra de Alfareiria de Buño, do 5 ao
15 de Agosto.

Paisaxe galega nos óleos de Teresa Pérez. Até o 15 de Agosto na sala da
Renfe en Vigo.

María Manuela

A arte na rua

Expón os seus óleos, debuxos e pasteis, no Círculo Mercantil de Vigo.

Obra de artistas ourensáns, todos os
Venres do mes de Agosto na Ruado
Paseo en Ourense.

Juan Mieres
Pódese ver obra recente de Juan Mieres ao Café Bar Rua Nova e pinturas
do periodo 1989-1992 no Pu.b Pepa a
Loba, ambos- en Compostela. As ·duas
abertas até o 15 de Agosto.
Páxinas coordenadas par

IAGO LUCA

Noroeste Pop-J;lock

O Centro Veciñal de Valadares arte1la un revoltallo de música emerxenJe
que conta con roáis de 30 actuacións de
diferentes grupos, do 19 ao 21 de Agosto no Monte dos Pozos (VaJadares. Vigo). Cada dia concentra un tipo de música: novas músicas, o dia 19; pop-rock,
o 20; e punk e hard-core, o 21. Pódese
é:hegar ao Monte dos Pozos en coche,
moto (a l O minutos da praia de Samil),
ou en Autobus. A liña 20 de Vitrasa ten
a última parada a 1O minutos dé onde
celebran o revoJtallo. Maior información no Centro Viciñal e Cultural · de
Valadares. Estrada xeral de Valadares,
nº 233. 36314 Vigo. Teléfono (986) 46
86 84, e fax (986) 46 94 55.

] oaqµín Sabina
Xunto con Antonio Vega e máis Manolo Ulán, o Venres 12, ás 21,30, no
estádio de .Pasarán (Pontevedra).

Festival rock de Arzua
O Sábado 13, a partir das 10 da noite na

Expón os seus esmaltes baixo o título
Homenaxe a Galiza, do 6 ao 13 de
Agosto no hotel Mirador de Mondoñedo.

Barbanza:
património cultural
Retablos
de Arturo Baltar

O Domingo 14, con várias actuacións
na praia de Riazor (A Coruña).

No Mosteiro de Poi.o até finais de Agosto. Abre de 10 a 1 h., e de 18 a 21 h.

Música celta
en Ourense

Mestres
da pintura galega

O Venres 12, ás 10,30 da noite, na Praza
Maior, actuan Festa da Minhota de
Portugal e máis Munterohi da Galiza.

Até o 1 de Setembro na galeóa Severo
Pardo de Vigo.•

Paredes de Coura

Actividades

Praza da Vila, actua o Crazy Mamma
e máis outro grupo por confirmar. O
Domingo 14, a partir das 10,30 da noite, no mesmo cenário, actuan Australian Blonde, Hermanos Dalton e Los
Del Tonos. Entrada libre os dous dias.

Praza do !oral
A praza de Santiago .acolle dous conceitos nesta semana A Quenlla, o dia
11; e máis Fia na Roca, o 18. Os dous
ás 12 da noite.

The Battlefield Band
O Venres 12, ás 12 da rtoite, na praza
do Toral, actua The Battlefield Band,
Un grupo escocés éonstituido os princípios dos 80 e con 15 discos publicados. Interpretan música de forte influéncia tradicional escocesa ameio de
gaita. violín. teclados e guitarra: (ver
reportaxe no número anterior)

Festival Folk na Ria
O Sábado 13, ás 11 da noite, na explanada do Porto de Muros. Actuan Na
Lua, Allón e Folle Train Rusia.

Noites de Fado, dias 19, 20, 26 e 27
na Casa do Registro (07-351-1-65 87
43). Jazz em Agosto 94 no Anfiteatro
ao Ar Livre (07-351-1 -793 ·51 31),
con: Kenny Wheeler & Creative Jazz
Orchestra o día 20; Orchestre National de Jazz, o 26; Steve Lacy Sextet
con intérpretes invitados, odia 27; Peter Erskine Trio, o 29; Bernardo Sassetti-Ecos de Africa, o 31.

Alaxe ·

O Venres 12, ás 10 da noite, na praia
fluvial Tabuao de Paredes de Coura
(Portugal), ten lugar con entrada libre
o ll Festival de música moderna portugue~a. lnterveñen Ena Pá 2000, Jarojupe, Cosmic City Blues, Metan- ·
cholic Youth of Jesus, Tédio Boys e
Boucabaca.

The Battlefield Band

Música

Mostra aberta do 8 ao 18 de Agosto na
CaSa do Coxo de Rian:xo.

Música

Revoltallo de música
emerxente

27

Matto Congrio
O Luns 15, ás 10,30 da noite, na praza
de Castelao en Rianxo.

Leilia·
Coacerto de música folk, da man do
grupo Leilia, o día 13 de Agosto en
Mal pica.

Brath
Música folk-, o 13 de Agosto en·Verin,
o 14 en Portomarin, eo 20 en Montederramo.

NaLua
Actua o día 12 en

Manz~eda.

Dhais
. Actuación do grupo folk Dahís o Xoves 11, ás l O da noite, na Praza da Feira da Estrada.

Herdeiros da Crus
Actuan o Sábado 13 na sala Ratt de
Moaña.•

O Globo .de Betanzos
O concello de Betanzos celebra as suas
· festas do 12 ao 25 de Agosto. Entre os
actos organizados destacan o lanzamento do xigantesco globo e a queima
da tradicional fachada, o dia l 6 ás 12
da noite; e a saida dos Caneiros en
duas xiras, o dia 18 e o 25, ambas ás
12 do meiodia.

Feiras do libro
En Cee do 12 ao 16, na Praza da V ila;
e en ·Pontevedra do 13 ao 21 na Avenida de_Montero Ríos.+

Steve Lacy

Teatro
Babylonis, o Teatro do Tejo decidiu homenaxear dous personaxes da literatura
portuguesa: Luís de Camóes e Jorge de
Sena Fundado en 1989, o Teatro do Tejo é unha compañia que produciu até o
momento tres espectáculo E:;tórias a
Cavalo, textos de autores anónimos portugueses do século XVIII; Corafáo na·
Boca de Sam Shepard; e Do Princípio
do Mundo a partir do romanceiro tradicional portugués. O espectáculo é construido a partir de textos de Sena: Super
Flumina Babylonis, O lmpério. do
Oriente e O Físico Prodigioso ligados a
traves de fragmentos de Camoes. No
Teatro da Trinidade, até 18 de Setembro
(07-351-1-342 32 00). Ode Poética (A
Solo) espectáculo de poemas de nomeadas figuras portuguesas dirixido e interpretado por Nuno Miguel Henriques,
até Setembro no Antigo Palácio Pina
Manrique (infonnación no 07-35 I- l452 59 89). Oleanna de David Mamet, representa o Novo Grupo .na Facultade _
de Letras de Lisboa (07-351-1-797 09
69). Alguém Olhará por Mio de Frenk
McGuinness polo Novo Grupo de Teatro, no Teatro Aberto ©7-351-1-797 09
69). Resíduos de Samuel Beckett, adaptación de José MeireJes; até o 4 de Seternbro no Teatro do Século (07-351-1342 9992).+
Información xcral

dos actos ele Lisboa/9.t no tell'.
(07-351-1) 3.t6 06 50/.tl.

Director:
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Presidente:
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Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.

Rua.do Príncipe, 22, planta baixa
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e Publicidade (986) 43 38 30*.
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A·NOSATE

Os fondos de inve_stim_ento M~M esquilman a máis de ~ez millóns de rusos ·TRES EN RAIA

Todos. Ricos

:o
•G.L.T

Marcha atrás

Hai quen di que moitos rusos botáranse
ao monte a cazar na veda levantada da
tractorista tira de vagar a pucha
·
de pel de. lontra e fita para acá- ' nova economia, pero os xabaríns fabulosos dos investimentos occidentais non
mara con cara de non comprar. "Asi que
cos fondos MMM podo facerme rico?" · daba chegado. Lev.aban case tres anos
Unha voz sen rosto explícalle que facerse rico é '.
un asunto de mentalidade, de estilo, de posicionamento na vida, de sa- '
ber facer, de filosofia persoaL Todos podemos ser_
ricos.

Despois, o relator deste
anun'cio da' TV rusa contaba un canto coma o da
leit.eira: Serguei comprou
corenta ac.cións__da MMM
a cento trmta p9S'et-~? e ~"
dali a tres meses apañou,,"'
trescentas trinta mil pese- ~
tas. Con estes _cartos ::
comprou un conxelacfüt e ·
novas accións. Este verán pasará as vacacións
en Xamaica.
Nunha película de Groucho Marx, o tractorista deberia perguntar que se lle
perdeu a el en Xamaica.
Pero na realidade, dez niillóns de rusos (hai quen di
que moitos, moitos máis)
creron neste anúnGio pagado por un·· xogador de
vantaxe de norne Serguei
Mavrodi e fixéronlle entrega dos seus aforras.

blicos, para librar ao país de delincuentes. Moito cascallo da obra fracasada tamén pega na credibilidade do sistema.
A-caso ·era isto o capitalismo? Os asesores económicos de leltsin (escala de Chicago) din que non estaba ben deseñada
a enxeñeria financeira: non é que todos
os coches fallen , é que o
do MMM non tiña carburador.
No Madrid dos anos 50,
moitos aforras fundíronse
en accións dunha compañia do mesmo neme
(MMM: Manufacturas
Metalicas Madrileñas)
pero os títulos só valeron
para empapelar. A MMM
rusa non era diferente
desta do franquismo, nen
dos fondos da Dona
Branca lisboeta que rapou os petos de centos
de miles de portugueses;
nen da Sofico que montara o Opus Dei sobre
apartamentos na Costa
do Sol o ano 63 e repartia pesos a peseta até
que se lle foi a sustáncia.
O terceiromundismo é
outro dos reqursos dos
que botan man os padriños da conversión económica rusa para diagnosticar a hecatombe. Os rusos non saben , fáltalles
tino e teñen moita presa
en facérense ricos. Outros, máis cínicos, dinque
hai que aprender a golpes os riscos do sistema.

O MMM ruso era unha pirámide. Non había estratéxia de-investimento porContand0 a história do
que non había fondos nen
crack do 29, John Galgarantias. Os primeiros
braith di quB as pirámides
accionistas eran o cerne
que case afunden o seu
dunha· bota de neve lanpaís non as montaran
zada pola aba do monte;
presidiários senón xente
os novas suscriptores sudistinguida como John
Raskob, presidente do
maban toneladas de peso
Comité Nacional Demóe velocidade á bola. Por
un diámetro de un centícrata que lle pedira os
metro que tiña no comezo "A mesma Coca-Cola en todos os establecementos", di un anuncio en Moscova. A con- aforras (con grande éxito)
fianza é a base do sistema.
da carreira, a bola xa tiña
a millóns de persoas.
ra tapar Mosco- oorp
va. E
to é asi que a Boris leltsin perAcaso o castelo de naipes do MMM ruso
sen pegar un tiro e Serguei Mavrodi inguntár ni hai só vinte dias nun progra- ·Ventou para eles un pim-pam-pum de feinon é tan diferente da pirámide financeira
ma de televisión se tamén comprara foninternacional que hai apenas uns meses
ra con prémio seguro.
·
dos }Jo F'JMM. A sua resposta foi coma a
apostou polos marcos sobrevaluados e
As trabes da caseta caen enriba -do go- ' tumbou a tenda do sistema monetário
do tractorista do anúncio outra pergunta.
verno de leltsin, ao que pergunta se non
Agori;:t bótanlle.parte dqs culpas de que· a
europeo. O que pasa é que ali non habia
estaba onde está, pagado con cartas púpirámide rebentase en mil anacos.
tractorista senón Estados.•

De reis e
de iates
•CARLOS MELLA

A

inda que todos somos demócratas, alomenos polo que se
escoita, e democrácia supón unha
certa igualdade, todos sabemos que
uns son máis iguais ca outros. E ímola andando e tolerando o truco deica
que os máis iguais princípian a facer
ostentación das suas riquezas e do
ben que o pasan.
A -televisión está a poñernos, mañán,
tarde e noite, o ben que o pasa a família real alá por Mallorca. Sorridentes, morenos e guapos, pasan o dia
en regatas e íates: o Rei no Bribón, a
Raiña no Fortuna, o príncipe no Aifos
e a Princesa no Azur de Puig; o cal
que a min me trae ao fresco que coa
miña gamela teño de abando. Pero
coido que ao millor, só ao millar, aos
tres millóns e médio de parados a visión de tanta marabilla non lle cae
tan ao fresco. E coido que o millón
de famílias que teñen todos os membros no paro tamén tirarán algunha
conclusión.
Comprendo que os reis algo teñan
que facer no verán, que non os irnos
poñer a sachar, pero nun país de oito
millóns de pobres darlle tanto aire ao
seu regateo, coido que non é bon. Digo eu.+

ta

UN AUMENTQ DE

VoLVER Ao REGo

Q

ue terán os 245 traballadores
de Gillette que non teñan os
1065 de Alvarez ou - os 1.500 do
sector naval de Vigo, os de Santa
Bárbara da Coruña, os de Gomi de
Tui , os de Forxas de Ourense, os de
Unicar en Vilagarcia ou os de Picusa
en Padrón?
Porque será que os s.evillanos desta
empresa de Guadaira merecen sair
no telexornal e os traballadores galegas non saen nunca, ainda que malle
neles a policia _todos os Martes e Xoves,. ainda que sofran asaltos ao estilo militar como os. de Vulcano, ainda
que caiga sobre centos de .famHias a
condea da marxinalidade?
No código implícito das axéncias de
prensa internacionais está escrito
que .é máis notícia a morte dun europeo ou dun norteamericano que a
dun milleiro de africanos. Os galegos
s?mos os negros de. España.+

