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·O proxecto representa a integración da niodernidade coa tradición históriCa 

·sa~rgadelos, ~-};;~; 
.· . . . . ' . >~ ~A:. 

indústria e memória no a~no de· Seoane - '~ª~ 

VIAXES 
PORGAIJCIA 

l.F. Silveira da Mota 

Silveira da Mota foi un destacado 
periodista, avogado e polítiéo 

portugués. Viaxou por Galicia nos 
anos finais do. pasado século. Este é o 

' interesantisimo retrato que deixou das 
- nosas teiras e das hosas xentes. 

Renfe prepara 
o peche da liña 

· entre Monforte e 
A Coruña 

A Rente deu un paso máis no 
~ desartellamento do sistema fe

rroviário galega ao rebaixar a ca-
, lificación dunha das suas princi

pais liñas, Monforte-A Coruña, á 
categor.ia C, a menor de todas 
as que ten a Rede Estatal. 
Acompañadamente, serán redu
ci_dos 186 postos de traballo. 
Rente afirma que desde 1992 
perdeu o 30% dos usuários nese" 
traxecto, pero aseguroi.J que non 
eliminará a liña. Tanto os sindi
catos como a Cámara de . Co
mércio expresaron a sua protes
ta por .esta m_edida. (Páx. 9) 

Moitos non saberán asociar a imaxe de 
Luís Seoane ás cerámicas de Sargade- · 
los. Sen embargo foi este intelectual e 
polifacético artista quen nos anos 60 
nucleaba as ideas madurecidas no exí
lio con Rafael Dieste e Lorenzo Varela, 
coas iniciativas de Isaac D'laz Pardo, e 
retomando o proxecto histórico de lbá
ñez, erguia un proxecto empresarial no 
que a cerámica é o aspecto máis visíbel. 

Maruxa Villanueva, 
a actriz da emigración: 
1 Que volvan a Rosalia a.Padrón' 

· ·. O PRI non logra 
evitar 
·a sospeita do 
fraude eleitoral 

A monarquía do PR) pasou ou- . 
travolta con trampa a proba do 
século. A diferéncia destes co
mícios é que atopa dificuldades 
extraordinárias para facer valer 
o resultado. O Governo de Mé- . 
xico apuntalou a decadéncia · 
manifesta do Partido Revolucio
nário Institucional con interven
cións direftas ou mediatizadas 
do voto, profusamente denün
ciadas .por observadores ·inter
nacionais, que resultan na conti
nuidade do PRI. No Estado de 
Chiapas, a$ evidéncias de frau
de foron abrumadoras. (Páx. 13) 

Ao pé da Casa-Museu de 
Rosalia de Castro, está 
sempre a figura de Maru
xa Villanueva, persoa fun
damental no teatro galega 
da emigración. Regresada 
de Buenos Aires en 1949, 
Maruxa é a alma mater da 
Casa da Matanza desde 
1971 , e unha namorada 
profunda da cantora do 
Sar, para a que reclama 
con paixón respeito pola 
sua vontade de ficar sote
rrada en Padrón: "é unha 
das moitas débedas pen
dentes que ternos os ga
legos con esta muller im
pagábel. Que fai nese 
panteón espantoso de 
Compostela?", pergúntase 
en voz alta. (Páx. 14 -15) 

O Parque do 
Eume periga pola 
desinformación 
dos viciños 

Desde hai anos -a sociedade ga
lega e as organización$ ecolo
xistas reclaman medidas de pro
tección espeCífica para espácios 
naturais ameazados. O ecosis
tema das Fragas do Eume é o 
dun bosco atlántico único, para 
o que está en marcha a criación 
dun Parque Natural. A oposición 
viciñal, e tamén dalgunhas ma
deirei-ras interesadas na explo
tación intensiva do eucalipto, 

. poñen en cuestión o proceso de 
información seguido e a necesi
dade de arbitrar un plan econó-
mico conxunto. · (Páx. 5) · 



Luís Seoané e Díaz Pardo idearon a revit~lización do frustrado_ .. proxecto de lbáñez. 

Sargadelos, 
a recuperación da·· história de Galiza 

através da cerámica 
XAN CARBALLA 

O proxe.eto ilustrado de Rei"mundo lbañez foi retomado desde o exílio por Luis Seoane. Despois de un século, no 
Norte de Lugo tomaba corpo outra vez unha cerámica cuase lendária, renovada segundo os modernos critérios 

do Laboratório de Formas, un proxecto que rompia co siléncio da Ditadura sobre a história de· Galiza, e que hoxe 
é unha iniaxe exquisita de prestíxio. 

Luis Seoane dicia que habia 
que dar a coñecer aos galegas 
a sua própria história mesmo, -
se era preciso, através dos ba
zares. E conseguiuno. Unha vi
sita a Sar.gadelos, en calquera 
das suas tendas_ galegas, en 
Barcelona ou Madrid, efectiva
mente traslada ao visitante a un 
mundo singular marcado pala 
forma xenuina e un peculiar 
sentido da cultura galega. To
das as. tendas concebidas como 
franquícias pioneiras nos anos 
70, asócian duas marcas funda
m~ntais: cerámicas de Sargade
los e do Castro, libro galega ·e 
unha sá múltiple de conferén
cias e exposicións. En definitiva, 
tentouse construir desde o prin
cípio un proxecto de cultura que 
abrise fendas de luz na longa 
noit.e do franquislno. 

dos arredor de Luis Seoane na 
Arxentina. O ano que se adica 
institucionalmente ao artista ga
lego-arxentino non qeu ainda a 
medida xigante dos seus em
prendimentos. Un Seoane que 
definia o seu traballo .como parte 
dun colectivo que recuperase o 
tempo perdido polo crime da 
guerra, asociouse con Isaac DiáZ 
Pardo, a quen coñecia da moci
dade republicana en Composte
la, e con que traballou nas cerá
micas de Madalégna na Arxenti~ 
na, para desde o Laboratório de 
Formas oferecer unha alternativa 
difetente ao proxecto cultural de · 
Galáxia e Ramón Piñeiro. 

Unha fábrica singular raban os seus iniciadores. Non 
se trataba só de facer comércio, 
tamén se aso-A própria construcción da planta 

circular de Sargadelos, deseña
da polo arquitecto 

ciou desde o 
primeiro mo-

Albalat, daba a 
medida de 
vangarda 

As raiceiras históricas non son 
un aspecto menor nesta história. · 
A obra do Marqués de Sargada.
los, está abando documentada. 
No norte de Lugo, a fins do sé
culo XVIII, Reimundo lbáñez si
tuou a que chegou a ser unha 
verdadeira siderúrxia, moi rela
cionada inicialmente coa indús
tria bélica, pero que axiña con- . 
templou usos civís. Unha idea 
de empresa integrada co médio, 
acorde coas matérias primas e 

_ as posibilidades do país. As pu~ 
\ 

blicacións ·do Seminário de Sar
gadelos, e hoxe o Real Patrona
to, guíanos por esa história que 
compéndia en certo senso o éxi- -
to e o fracaso dos proxectos de 
transformación de Galiza. 

Un proxecto 
nado no exilio 

A recuperación daquela idea só
podia vir de man duns exiliados 
tan singulares como os nuclea-

Seoane e Diaz Pardo definiron 
desde o Labor.atório de Formas, 
"unha institución capaz de dese
ñar en Galiza distintas actuacións 
a partir da recuperación da me
mória histórica interrompida no 
ano 1936". Seoane no 63 une es
.te proxecto co que xa estaba en 
marcha no· Castro desde os anos 
50, da man pioneira de Diaz Par
do, pero xa non é só Sargadelos: 
recuperan o Seminário de Estu
dos Galegas, argallan o Museu 
Carlos Maside, proxectan un diá
rio e montan as Ediciós do Cas
tro. En duas décadas basicamen
te están todas as ideas en pleno 
funcionamento, antes de Seoane 
morrer no 1979. 

que pro~ 
c u -

UN LABORATÓRIO DE FORMAS PARA UN PAÍS 

Ven de iniciar o seu labor,_ fundado por dous artistas 
galegas, o Laboratório de Formas de Galiza. A sua ~i

- nalidade principal consiste en resgatar do ·esquec.i
mento aqüelas formas orixinais que desde a prehistq-

. ria e através de diversos estilos, caracterizaron o pa
sado galega, co obxecto de aplicalas novamente á ac
tual decadente artesanía da Galiza e a aquelas indús
trias que traten de estabelecer unha caracterización 
particular na natural competéncia con if1dústrias simi
lares doutros pais.es. 

O seu labor, paren, non se limitará a este ~bxectivo pri
mordial, senón que ha de extender a destacar aqueles 
temas que son familiares aos galegas, e que, palas ra
zóns que sexan, non foron recollidos até agora polos 
artistas de Galiza, pertencentes aos seus constumes 
ou á sua natureza. 

Gran parte dos asuntos desenvolvidos por pintores, es
cultores e gravadores galegos do pasado están referi_
dos á relixión. A lenda do apóstolo, a universalidade. 
acadada por Santiago e a solicitude das xentes da igre
xa, fixeron que fosen os temas relixiosos os que máis 

. acadaron a atención daqy,eles artistas. 

Desde meados do século XIX outros temas históricos e 
· folclóricos. incorporáronse á temática galega, a partir so

bretodo de Maside, Eiroa, Souto e Colmeiro, entre ou-

LUIS SEOANE 

Na audición r~dial Gálícia Emigrante de . 
Buenos Aires; Luís Seoane formulou moitos dos 
proxectos que despois ian sair adiante, do que 

non é m'enor Sargadelo . . O artigo que segue 
fíxose no 1967, ~a co edificio de Cervo 

encarreirado por_ Albalat e resumia a intención 
político-empresarial do complexo que 

~gomaba. 

tres, de arredor de 1930, os temas exténdense aos tra
ballos da terra e aos costumes cidadás, incorporando un 
tinte social, presente na ·obra anterfor de Castelao, á te
mática artística da Galiza. 

~------------------
Trátase con esta nova empresa 

de afirmar unha indústria 
galega, salvándoa do pláxio e 

da imitación de deseños e 
formas alleas. 

Pero un mundo mui complexo de signos e formas repeti
das, através do tempo, que marcan o carácter diferencial 
da arte galega; continua sendo só obxecto de atención 
dos eruditos sen que os artistas actuais sexan transmiso
res delas senón, en xeral, de modo subconscente. ( ... ) 

Ao Laboratório de Formas de Galiza débese xa a inicia
tiva de reconstruir Sargadelos, que entrará proximamen
te nunha quinta etapa e para cuio propósito o arquitecto 
coruñés Albalat, está elaborando os planos dunha fábri
ca circular, seguindo as formas das máis antigas arqui
tecturas galegas, que ha edificars.e nesa vila do Cantá
brico que se fixo' famosa polos altos fornos e a fábrica 
de louza de lbáñez, caracterizando unha época,· desde 
~emates do XVIII ao XIX, de 1791 a 1875: ( ... ) 

Sobre os propósitos do laboratório de Formas publicara
se un manifesto en idioma galega, o idioma exclusivo en 
que se realizará toda a sua propaganda na Galiza.( ... ) 

Trátase con esta nova empresa de estimular a artesa
nia galega, a que ainda resta e de afirmar con acento 
próprio o carácter dunha parte ·da indústria galega, sal
vándoa do pláxio e da imitación dos deseños e-formas 

_alleas. Unha empresa similar, nalgun dos seus propó~ 
sitos, naturalmente máis modesta en meios,. á Bauhaus 
alemá dos anos 20 e 30, e á Escala de Deseño de 
Ulm, tamén .na Alemaña.+ 



mento Sargadelos a unha idea 
de investigación cerámica e de 
deseño modernizado , sendo 
Seoane quen realizou as primei
ras pezas. 

Na actualidade Sargadelos, 
constituido como grupo empresa
rial , emprega amáis de 300 per
soas, cuñ capital repartido no 
que o peso do Laboratório de 
Formas e O Castro é decisivo 
(38%) , controlando o 15% das 
accións o denominado Grupo 
Téncio, constituido por traballa
dores da empresa, e despois pe
quenas porcentaxes de sucesi-· 
vos 2% en accionistas indivi
duais, moitos deles ligados ao 
galeguismo. 

Diaz Pardo tala da necesidade 
de manter a empresa nunhas 
dimensión asequíbeis que non 
disparen a sua viabilidade por 
entrar en producións que supe
ren as posibilidades da empresa 
e puidesen levala a perder o 
control galega. "Caído que se 
puxeron os alicerces para que 
Sargadelos teña o futuro asegu
rado, por máis que nalgunhas 
instáncias poida molestar a no
sa concepción dunha empresa 
galega", di Diaz Pardo.• 

Luis Seoane 
coas xerras deselladas 

con personaxes medievais 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
ración de Sargadelos. 

Relación empresarial 

- co·mo é recibido o proxecto 
polos demais empresários 
·gal egos? · 

Ternos escasas relacións por
que teñen mentalidade de ten
deiros .. ~ 

... non só aqui. 

Claro, en Madrid teñen un ban
dido de Presidente da CEOE, o 
Cuevas, que debía estar no cár- -. 
cere_ porque quixo estafarlle 
58.000 millóns de pesetas ao 
Estado c9n Eurogalicia Forestal. 

-
Agora hai un ceño movimento, 
Galícía-Empresa, pero non sei 

~ ·se vai callar máis alá da norma
ill lización d_a língua, que -está ben 
0 porque como dicia .Castelao so
:i mos gafegos porque mantive-

·oíaz ·Pardo 
mos o i.dioma. Pero hai que evi
tar ·que trunfe a idea que poden 
ter os inimigos de Galiza, "déi
xaos que falen galega e que 
nos deixen a nós a economía". 
Hai que asociar as duas id~as 
porque senón irnos aviados. 

'Este é un proxecto industrial 
e tam~n político que entronca coa. memória histórica' 

No éxito de Sargad~los ten 
un grande peso a tradición 
histórica que recólle. 

Isaac Díaz Pardo é a cara visíbel 
do Complexo Sargadelos. Fun
dador con Luís Seoane do Labo-

1 ratório de Formas, xérmolo de 
recuperación dunha idea cultural 
e empresarial que contribuise a 
a recuperar a memória histórica, 
e a xerar unha indústria própria, 
feíta realidade en poucos anos. 
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Sargadelos era un proxecto 
alternativo á idea de Galaxia? 

Cando se forma o Laboratório 
de Formas e se instala aqui , 
Luís Seoane propón e conse
gue que Piñeiro, .Garcia- Sabell 
ou Paco del Riego, que eran 
amigos seus por moitas dife
réncias que tivese, se incorpo
ren no Museu Carlos Maside e 
participen doutros proxectos, 
mesmo na restauración do Se
minário de Estudos Galegas. O 
proxecto naso é explícitamente 
moito máis político pero conse
gue arrastrará xente, e mesmo 
reabilitar a posición do grupo 
Galaxia, que hai vinte anos es-

taba completamente desacre
ditado diante da mocidade. 

Cales serian as claves ideo
lóxicas do proxecto? 

Unha idea de restauración de 
Galiza, como pavo con persoa-
1 id ad e política própria. Nos 
anos 60 viviase nun ermo, non 
quedaba nen pegada do pasa
do. Galaxi9 fórmas8' porque 
ven a imposibilidade de facer 
organización política e van só 
pala vi,a cultural, mesmo con 
dificuldades como o secuestro 
de Grial. O galeguismo non ti
ña a situación de cataláns e 
bascas, coa fronteira nun país 
que lles servia de plataforma. 
Eles tiveron máis sorte pqrque 
a nós pilláronnos como ratas e 
mataron a todo o mundo ou 
mandáronos ao exílio. 

Cal é o papel de Seoane en 
todo o proxecto? 

É decisivo especialmente no pla-

no da ideoloxia. Na sua obra ve
se como el quería facer algo moi 
moderno pero entroncado ca 
momento que se rompe a tradi
ción própria de Galiza. Seoane 
formara unha troika en Arxentina 
con Lorenzo Varela e con Dieste 
na que eu despois me puden in
corporar, que realmente é a al
ma que latexa detrás da recupe-

'Hai que evitar que 
tru nfe a idea dos 
inimigos de Galiza: 
"déix·aos que falen 
galega e que nos 
deixen a .nós a 
economia". 

Tivo moita importáncia,· e ese 
mérito non nos corresponde a . 
nós. Non ocultamos que ese 
valor histórico é un activo bási
co da empresa. Nós de certo 
non tacemos publicidade pro
priamente da cerámica, senón 
dunha série de causas que van 
arredor do núcleo da empresa: 
os libros, o proxecto cultural, 
etc ... E isa danos ~orza. 

Por outra banda o f1Ue se fixo 
foi mellorar moito a calidade 
técnica das porcelanas que se 
elaboraron, recuperando no 
proceso cerámico a sua · mei
rande autenticidade. Sargade
los resolveu o proceso técnico 
da decoración de maneira que 
cando vai o material ao forno 
vai xa baixo cuberta, de manei
ra que os decorados son prac
ticamente eternos. Recuperou
se asi unha formá primitiva da 
cerámica con novas técnicas.• 

1 - . 

L---------------------------------------~-------------------------------------------------------------

Unha ética da empresa 
Mentres QS concursos da TVG destruen a 
intelixéncia con agasallos de tenda todo a vínte 
pesos, unha fermosa figura de Sargadelos, o 
maxestoso pavo real, é o prémio singular nun 

·concurso cultural da TV de Madrid (Língo}: Curioso 
paradoxo que ispe a mentalidade cipaia que 
atra.vesa o espírito dos galegas acomplexados. 

A restauración de Sargadelos como indústria 
nacional, que integra a modernidade tecnolóxica, 
a tradición cultural e un proxecto político de · 
desenvolvimento de Galiza, surxe na diáspora, e 
une ás forzas dos que de milagre se salvaron da 
fouzaña franquista (Díaz Pardo) coa forza que 
no exílio agrupaba Luís Seoane. . 

Asociar o desenvolvimento de Galiza ás suas 
p~óprias posibilidades económicas, non é a 
menor das lecións de Sargadelos. Con efeito, 
frente a un empresariado nulo á hora de realizar 
cos seus benefícios emprendimentos culturais, 
investigación, comercialización própria, en. 
definitiva valor engadido galegó, Sargadelos 
constituí use nos anos 70 nunha referéncia de 
prestíxio, nó médio de moitas rrianifestacións de 
gasto vulgar .que o franquismo oferecia. 

Frente a unha artesania prostituida polo kistch, 
Seoane e Díaz Pardo deciden lanzarse a 
recuperar a memória de Ga.li~a e refundan na 

antiga fábrica de lbáñez en Sargadelos unha 
cerámica renovada, .coa vontade de ter unha 
"Bauhaus ·galega". 

Vintecatro anos despois o proxecto segue en pé 
e tivo éxito. Luís Seoane ollou a planta circular 
de Sargadelos rematada, soubo do seu éxito 
cam·ercial, -e deu comprobado que a sua idea de 
que os galegas recuperasen a história "mesmo 
através dos bazares" era unha realidade 
afortunada. 

No camiño de Sargadelos hout;>o moitos 
obstáculos. · Non gastaba ver que, apesar da 
brutal represión, a forza dun país voltaba a 
rexurdir. O Laboratório de Formas que foi a 
célula inicial de Sargadelos deixou nos seus 
manifestos,Joda unha recién para empresários: 
"trátase de criar unha conceición ética da 
empresa, que non ha ser unha especulación
para o lucro de benefícios, que ten que estar 
aberta aos novas tempos e constituirse nun 
servizo á Nación, axustándose aos modos de 
prod1Jción m~is avanzados, namentras a 
empresa productiva non haberia de perder o 
tratamento económico dos recursos que se · 
desprende da experiéncia que nos oferece a 
história, e todo isa sen criar dependéncia 
económica sot;>re o chan _no que se asenta". • 

ANOSA TERRA 
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Se queres un periódicoen galega, independente dos 
grupos de presión e se o _queres xa: 

. . . . . . / . 
a1te propr1eta.r10 

de A NOSA TERRA 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma: 

CONTADO: . PREzo DE CADA ACCTON: 5.000 PTA. 

• Mediante cheque emitido a f~vor de 
ANOSATERRA 

"Ampliación Capital Social 
Promocións Culturais Galegas s.A. 
4/1994", e nome, enderezo e NIF de 
quenofai 

Se vostede xa é accionista pode comprar 
un número de accións menor ou igual ao 
que xa ten ao prezo nominal de 5.000 pta. 
Se supera esta cantidade debe aboar unha 
prima de 5.000 por cada acción. Os novos · 
accionistas pagarán a prima en todas as 
accións, polo que o prezo final de cada 
unha será de 10.000 pta. 

•Mediante.ingreso nas contas seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXAt GALICIA O.P., 
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P. 

ou 40233801 de cAIXA VIGO O.P., 
todas elas de Vigo, especificando ~ 

DOMI~ILIACION D~ PAGO ATÉ 6 MESES 

Contra. o ingreso emitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títulos. 

Agora_- está 
na tua man 

uBSCRICIÓN 
ENVIE ESTE BOLETÍN DE S 

. . . , / . . . de cobro que serán 
. . . , os documentos pta. 

aforro Nº. · ...... · · · · · .. · .. · · · · · .... · · · · .... · · · ... ... · ménsalidades de ...... · .. · · ........ · 
Sr. Director. , , miña conta corrente/?e . , s da seguinte forma: ......... .. 

- - der con cargo a de . acc1on 
rt

. desta data se sirvan aten S A en conceito de compra .. .. . .. .. , . 
Rógolle que a pa ir . , ns Culturais Galegas . . . . ...................................... .. 

Província · .... · · ...... · · .. · · .. · · ·.. · de ............. . · · · · · · · · · .. · · · · · . . tura do interesado 
........... : .... a.......... . Asina 

··················· 

.llt.. •• • 1 • ..:. ' 

: .. .i·,. "'' ",,. ,~,'; ",... .) '• ~ ··:- :;,," .... t., • t."'t. 

'1 - .... ,.,,,,., ......... .,, .... ' t • .. t 

1.c· .~ .. , "'.1"• ,',PJ·.r,,,_. .-r, 1 :l;'" 1.:.'.~ 
..... • .. ' 1 • .. ¡. "'. _J - ... "' t. 

.'/.~/ ... P.l.}df ~ .• : ~.,31)f;t-1, : .. ".,- ..... t. 



ECOLOXIA E SOCIEDADE 

Madeiristas, proprietários e políticos contra o Parque Natural das Fragas do Eume 

O bosque atlántico en perigo de extinción 
• PAULA CASTRO 

Desde hai anos a 
sociedade galega solicita a 

adopción de medidas 
específicas encamiñadas a 

protexer os espazos 
naturais que, a medida que 

avanza o tempot sofren 
con máis rigor as negativas 
consecuéncias do impacto 
humano descontrolado. O 
caso das fragas do Eume 

é, se cabe, primordial polas 
suas características e 

extensión. Pero unha vez 
coñecidos os pormenores 
das medidas que o Plano 

de Parque Natural 
elaborado pola Xunta 

pretende aplicar están a 
aumentar o número de 

opositores, debido 
sobretodo á inexisténcia de 
contrapartidas económicas 

para os afectados. 

Carlos Vales, biólogo 

'É lóxico oporse ao parque 
se non hai medidas compensatórias' 
• P.C. 

Leva aproximadamente 1 O anos 
tentando que declaren ás fragas 
do Eume Parque Natural. No 
ano 1989, governando o PSOE, 
enviou unha proposta para a 
criación do parque, que, como 
el di , "durmiu o sono dos xus
tos". Cando gañou o PP enca
rregáronlle , desde os Servizos 
de Meio Ambiente , a elabora
ción dun plano dos recursos na
turais das fragas do Eume. A 
este documento engadiu ade
mais unha nova proposta de 
plano de protección, apesar do 
que non se tomaron medidas. 
Hoxe, ainda que é o primeiro en 
recoñecer a necesidade imedia
ta de aplicación de medidas de 
protección, considera que a 
Xunta esqueceu o fundamental: 
equilibrar unha política meio
ambiental cunha política social. 

As fragas do Eume constituen 
un dos últimos redutos de bos
que atlántico de Europa, cales 
son as características que o 
converten en exemplo único? 

Por unha banda trátase dun bos
que que ten moitísimo valor, non 
só dentro do contexto galega se
nón internacional. Tanto que é o 
mellor exemplo que queda en 
Europa de bosque caducifólio au
tóctono. Contén unha grande di
versidade de espécies e unha va
riedade de tipos de bosque case 
naturais que o converten nun ca
so único. Pero o bosque no seu 
conxunto, polo grande tamaño 
que ten é ainda máis importante, 
porque canto máis grande é máis 
posibilidades de futuro ten. 

O bosque mantívose até os 
nosos dias apesar do impacto 
da acción humana, ante que 
tipo de agresións necesita ser 
protexido na actualidade? 

As fragas ·están sofrendo un pro
ceso de deterioro aceleradísimo 
pola introdución dos eucaliptos, o 
que exixe que se tomen medidas 
imediatas. Ademais o problema 
é que moitos dos eucaliptos es
tán no momento de tala e para 
cortalos estanse abrindo pistas 
que son absolutamente demen
ciais, polas grandes pendentes 
que ten o Eume, o que provoca 
problemas de erosión. Estas zo
nas antes eran inaccesíbeis e 
agora ao abrirse pasos converté
ronse en zonas de visita de fin 
de semana, facilitando tamén o 
acceso para que se podan talar 
outras zonas substituindo as es
pécies por eucaliptais. 

Tendo en canta este perigo, 
parece imprescindíbel a de
claración de parque natural 

para asegurar a sua protec
ción e pervivéncia, a oposi
ción dos proprietários ven da
da por un exceso de control 
sobre as suas terras? 

Na proposta de parque natural 
que elaborou a Xunta para a zo
na habitada fíxose unha zonifica
ción, dándolle distinto valor a un
has zonas que a outras. Nas al
deas, montes e zonas agrícolas 
a normativa é moi estricta. Fala 
por exemplo de que non se po
den plantar eucaliptos, regula o 
uso dos purins, dos abonso quí
micos, dos fertilizantes e dos 
pesticidas. Pero isto teria que ser 
regulamentado en todo o país, 
non só aquí. O problema é que 
non se propón nengunha medida 
compensatória paralela polas po
síbeis limitacións. Por unha ban
da dase lago, unha leitura teme
rosa por parte dos proprietários e 
sedicente por parte dos que non 
lles interesa que se protexan as 
fragas, e a xente non quer nen 
ouvir talar de parque. 

Desenvolvimento global 

Como se pode equilibrar unha 
política de protección meio
ambiental cunha política eco
lóxica? 

A via ideal é a de realizar un 
plano de desenvolvimento glo
bal para a zona. Ao pór en fun
cionamento un parque natural, o 
mellar seria criar un organismo 
xestor no cal estivesen repre
sentadas todas as institucións 
interesadas da zona, incluídos 
os concellos afectados e os pro
prietários. Através dese organis-

Alegacións apresentadas por 
proprietários, concellos, ENDE
SA e algunhas madeireiras son 
as mostras máis evidentes de 
que algo non funciona no pro
xecto. Hai quen se opoñen á 
posta en marcha do plano de 
Parque Natural de forma radi
cal. Non aceitan as limitacións 
que este implica, moitos porque 
pensan que se lles priva da sua 
fonte de recursos. Outros por
que non poderán seguir enri
quecéndose a costa do Eume 
ou os seus bosques, como até 
o de agora o viñan facendo 
moitos dos madeiristas, que in
cluso se "oferecian para pin
char as árbores e repovoar con 
eucaliptos", como di Carlos Va
les. Endesa tampouco o vai ter 
doado. Coa declaración de Par
que · Natural das fragas do Eu
me esvaécese o seu proxecto 
de construir un novo encoro, o 
Eume 11, xusto no tramo do ria 
máis rico en endemismos, e 
polo tanto en zona protexida. 

Pero apesar de moitos coincidi
ren en negarse ao plano, son ta
mén moitos os que, apesar de 
recoñecer as suas deficiéncias 

mo poderíase canalizar un fi
nanciamento económico que co
orden ase as distintas actua
cións. A Xunta teria que ofere
cer contrapartidas con investi
mentos reais na zona para que 
a xente que vive no entorno das 
fragas pudese mellorar a sua si
tuación sócio-económica. Este é 
o único meio de compatibilizar o 
desenvolvimento económico e a 
conservación da natureza, pero 
no proxecto da Xunta non apa
rece por lado nengun. Ademais 
á administración cústalle moito 
traballo asumir que conservar o 
meio precise de investimentos 
que, ben feitos, producen bene
ficios se se promoven recursos 
que xeren postas de traballo. 

Os problemas de rexeitamento 
que están xurdindo en torno ao 
proxecto de par-

consideran imprescindíbel que 
se leve ao cabo, iso si, coas 
modificacións pertinentes. En 
xeral os colectivos ecoloxistas, 
que levan anos solicitando a de
claración de Parque Natural das 
Fragas do Eume, amasan a sua 
"preocupación pala oposición 
manifestada por un importante 
número de viciños e alguns 
Concellos da zona afectada ao 
proxecto de parque natural por 
temor dos posíbeis prexuízos 
que poda causar aos seus inte
reses", asegura a Asociación de 
Grupos Ecoloxistas e Naturalis
tas da Galiza (AGENG). 

Coincidindo con eles, o Sindica
to Labrego manifesta tamén que 
o Parque Natural é necesário, 
sempre e cando se lles "ofere
zan aos viciños os investimen
tos necesários para garantir a 
preservación do meio e o de
senvolvimento económico da 
zona". Ademais este sindicato 
considera que seria necesário 
terlles explicado e informado 
aos afectados previamente, e 
que non se deberia ter elabora
do de costas aos que viven dos 
recursos do agro e da gadaria. + 

ríos. A elaboración conxunta 
do proxecto coa participación 
dos sectores interesados, evi
taría as mobilizacións actuais? 

Os expertos en meio ambiente 
son os que deben elaborar este 
tipo de proxectos. O que pasa é 
que unhas normas tan restricti
vas, antes de sacalas a exposi
ción pública, débense falar cos 
afectados. Deberian terse con
sultado previamente, facendo 
ademais campañas explicativas 
parróquia por parróquia, reco
llendo logo alegacións. Doutro 
xeito o único que se consegue é 
unha oposición frontal, sobreto
do cando non se oferecen medi
das compensatórias. 

Os proprietários non son os 
únicos que se opoñen ao pla-

no, tamén hai 
que natural, terí
anse evitado de 
existir un proce
so de informa
ción prévia? 

Púdose ter infor
mado mellar, pero 
en realidade esta
mos na fase de 
información pré
via. Ainda non hai 
parque natural, o 
que hai é un do
cumento no que 
se especifican as 
medidas que se 

'Ainda non hai 
parque natural, 
o que hai é un 
documento no 
que se 
especifican as 
medidas que se 
van aplicar" 

unha oposici<?n 
desde os cohce-
11 o s. Néganse a 
aceitar a decla
ración de par
que natural ou 
exixen contra
partidas? 

O perigo de des
trución das fragas 
do Eume vense 
denunciando des
de hai anos, non 
só por grupos 
ecoloxistas , se-

van aplicar. Se 
ben é certo que 
hai xente con in-
tereses escures e 
moi má intención que está ma
linformando, madeiristas que o 
que queren é cargarse a fraga e 
convertela nun eucaliptal. Al
guns, non todos, andan a meter 
cizaña incluso mentindo e dicén
dolles aos proprietários que non 
van poder adicarse á gadaria. 

Unha das causas de oposición 
ao parque natural ven dada 
porque os afectados da zona 
consideran que foi elaborado 
sen ter en canta os seus crité-

nón tamén polos 
partidos políticos 
e as forzas so
ciais do país. Pe
ro ao apresentar-

se este proxecto, en lugar de 
adoptar unha postura razoábel , 
discutindo a normativa para su
primir os aspectos máis restricti
vos e exixindo contrapartidas 
económicas, o que din agora é 
rotundamente non. Desde o 
meu ponto de vista trátase dun
ha atitude claramente eleitoralis
ta cos comícios municipais pró
ximos, e como a xente está re
volta non teñen o valor de dicer 
que é unha b.o,q. idea se .:se mo
difican certos aspectos.·+ 
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DIAS 

•O ideólogo 
sanitário do PP 
di que hai que 

• renegoc1ar as 
transferéncias 

O ex-presidente da 
Organización Médica Colexial e 
ex-asesor do PP para asuntos 
sanitarios, Ramiro Rivera, 
decalarou que as transferéncias 
do sistema público de saude 
que asumiu a Xunta non 
abondan parafacerunha 
política sanitaria adecuada. 
Rivera defende o proxecto do 
PP no Estado en canto ao 
modelo sanitário, pero admite 
que non ten que ver co que está 
levando a cabo o governo de 
Fraga. Na sua opinión, as 
transferéncias deben ser 
renegociadas para Galiza ter 
unha maior marxe de xestión e 
para iso é necesário un 
aumento de presuposto por 
parte do Governo central.+ 

• Folga de fame 
de membros de 
ETA pola sua 
extradición do 
Uruguai 

Uruguai concedeu a extradición 
a España de tres membros da 
ETA que foran detidos en 
Montevideo en 1992 e que 
residían nese país desde entón. 
Luís María Lizarralde, Jesús 
María Gotia e Miguel lbáñez 
Oteiza atopábanse en folga de 
fame desde o pasado dia 11 e, -
para agravar a situación, tras 
saber que o Governo ia 
proceder a extraditalos, 
decidiron deixar de inxerir 
líquidos. A saude dos tres 

GONZALO 

AL&OR, 05SERVAt>OI<,. 
· EN MEXl~t' 

presuntos membros da ETA 
retrasou a sua saida do Uruguai 
ainda que o Governo español xa 
fletou un avión cara o pais 
latinoamericano para proceder á 
repatriación. 

Formacións políticas e 
sindicatos dese país do Con.e 
Sul apoian a petición de asilo 
político dos membros de ETA e, 
mesmo, a central maioritária, 
Convención Nacional de 
Traballadores, convocou folgas 
como medida de protesta. O 
diputado de Herri Batasuna, 
Jan ldígoras, viaxou a 
Montevideo para facer o posibel 
para que non se produza a 
extradición , que lle parece unha 
medida 
desproporcionada. 

Por outra parte, o pasado 
Sábado un integrante do Corpo 
da Policía morreu un tiro na 
caluga disparado por membros 
da ETA , que entraron nun 
batzoki (sede do PNV) onde se 
atopaba xogando ás cartas.+ 

• EEUU endurece o 
· bloqueo 

económico a Cuba 
Despois de perder na guerra das 
balsas, o Presidente dos 
Estados Unidos, Bill Clinton , 
está decidido a abafar 
económicamente aos cubanos 
con novas medidas de bloqueo. 
A entrada de dólares na illa 
queda proibida e se· reducen os 
voos charters con destino á 
Habana. Non contento con estas 
medidas de presión, solicitou á 
ONU unha declaración que 
condee a suposté;YiQlación de 
dereitos humanos en Cuba. 

A proibición da entrada de 
dólares afecta especialmente á 
comunidade cubana, xa que 
acostumaba a enviará illa 
importantes partidas de cartas 
destinados a familiares de 
cubano residentes nos EEUU. A 
Bill Clinton mesmo medráronlle 
os ananos de Miami. + 

• Estibadores e 
armadores 
chegaron a un 
acordo 

Os traballadores da 
Sociedade de Estiba e 
Desestiba (SEED) de Vigo 
poderán realizar o seu 
traballo sen ter que 
enfrontarse a armadores e 
aos seus piquetes. A 
Cooperativa de 
Armadores e os 
sindicatos UXT, CCOO, 
CIG e CNT chegaron a un 
acordo para que só os 
traballadores da SEED 
fagan o labor de descarga 
de peixe. Este amaño 
prexudica o convénio 
inicial dos estibadores, 
reducindo os seus 
ingresos nun 30%, e 
provocando a diminución 
do plantel de 
traballadores. • 

•A Xunta dá o 
visto bon á 
empacadora de 
Gu1xar 

A Comisión Provincial de 
Meio Ambiente de 
Pontevedra, da Xunta de 
Galiza, ven de 
pronunciarse a favor da 
construción dunha planta 
empacadora de lixo en 
Guixar, no bairro vigués de 
T eis. O parabén da Xunta 
está .condicionado a que se 
observen severas medidas 
de control meio ambiental 
sobre a devandita planta, 
pero non pon en cuestión o 
proxecto. Os viciños, 
articulados en torno a unha 
Asociación de Afectados, 
xa anunciaran, con 
anterioridade á toma de 
postura da Xunta, que 
continuarán realizando 
mobilizacións en contra da 
instalación desa planta. 

Nesta semana os viciños 
de Valadares, onde está 
ubicado o vertedeiro do 
Zondal -cuxa capacidade 
non soporta máis 
refugallo-, manifestáronse 
para impedir o acceso dos 
camións de lixo. A policia 
cargou duramente contra 
os viciños.• 

•O narcotráfico basco recala na Galiza 
Narcotraficantes bascos poderian ser os encarregados de comercializar a tonelada de cocaina que foi aprendida nas proximidades da 
costa portuguesa, á altura de Figueira da Foz, na madrugada do pasado Sábado 22, nunha operación dirixida polo xuiz Carlos Bueren , 
maxistrado da Audiéncia Nacional. A droga atopábase no barco Zwanet , de bandeira holandesa, no que a maioria dos tripulantes 
eran polacos e onde viaxaban catro galegas e un basca, a quen corresponderia a organización da operación. Entre eles atopábase 

Manuel Fernández Gestoso, alcuma
do Mano/ita e emparentado cun dos 
primeiros traficantes de cocaina na 
Galiza, Manuel Padin Gestos,o, xul
gado tras a Operación Nécora. 

As detencións proseguiron en terrra, 
na ria de Arousa , onde, entre ou
tros, foron arrestados Manuel Barro
so Millán, a sua dona e o seu tillo, 
que serian postas en liberdade 
dous dias máis tarde. Barroso xa 
estivera procesado por contrabando 
de tabaco e, neste caso, todo indica 
que foi o encarregado de proporcio
nar o barco. Vários empresários 
bascas foron detenidos como claves 
nesta rede de narcotráfico con con
tactos na Galiza. 

Non se descartan novas detencións 
e o xuiz Bueren ordeou a busca e 
captura de Manuel González Crujei
ras, O Garallán, familiar dun dos tri
pulantes do barco holandés e impli
cado noutro alixo aprendido a finais 
de Xullo en Portugal, abordo do car
gueiro Remundial. + 

•Cuiña oferece a 
descentralización do 
urbanismo 

A Administración Única de Manuel Fra
ga ten en Xosé Guiña Crespo un firme 
seguidor. O Conselleiro de Obras Públi
cas ven de anunciar na Coruña o seu 
propósito de descentralizar as compe
téncias en matéria urbanística, de xeito 
que os concellos terán maior poder de 
decisión no ordenamento do espazo ur
bano. 

Como contrapartida, o anúncio de Guiña 
Crespo supón descargarse dunha das 
actividades que maior custe político ne
gativo ten, ao ter que avalar reformas 
urbanísiticas que cada vez máis rema
tan nas salas dos xulgados. A maiores 
significa desfacerse da sua obriga de 
dar un deseño á política de ordenación 
territorial do país.+ 

Pepe Rei. 

•Pepe Rei 
encarcerado sen 
pro~a~ , . 
1ncr1m1nator1as 

O xuiz Carlos Bueren , maxistrado da 
Audiéncia Nacional, ordenou o ingreso 
en prisión do xornalista e xefe da equipa 
de investigación do diário basco Egin , 
Pepe Reí, baixo a acusación de submi
nistrar información á ET A. 

Pepe Rei acodira á Audiéncia Nacional 
tras a citación de Bueren, que quería in
terrogalo porque uns informes, suposta
mente coa letra manuscrita de Rei, em
pregados para realizar atentados e que 
foron atopados nas mans do presunto 
integrante da ETA Carlos Almorza 
Arrieta, que foi detido en Paris en Agos
to de 1993. 

O xornalista dixo que non recoñecia a 
letra que supostamente se lle atribuía 
por parte de peritos da Garda Civil que, 
ademais, estaba tachada e recordou 
que eses informes estaban depositados 
nos archivos do seu periódico, archivo 
ao que teñen acceso máis de un cento 
de persoas, mesmo algunhas alleas ao 
meio de comunicación. 

O avogado do detido, Álvaro Reizábal, 
anunciou que recorrerá o auto de pri
sión do xornalista -que convalece dun
ha operación cardiaca e que ingresará 
no cárcere de Carabanchel- e explicou 
que non hai probas de que o seu de
fendido fose a persoa que fixo chegar 
á ETA os documentos polos que vai á 
prisión.+ 



ATENCIÓN SOCIAL 

De fundo hai a estratéxia de colocar a familiares políticos 

O PP de Pontevedra deseña 
unha Protección Civil de carácter policial 
•H. VIXANDE 

O nomeamento de Ramón 
López á frente da 
Protección Civil de 
Pontevedra levou consigo 
outorgar unha dimensión 
militarista a esa 
institución. Tan pronto 
accedeu ao seu pasto, as 
suas maneiras autoritárias 
fixéronse sentir de cote e 
provocou a protesta dos 
grupos de oposición en 
Pontevedra. O reparto dos 
pastos de designación 
política e o carácter 
profisional está na xénese 
da militarización dA 
Protección Civi 1 e a 
eleición de Ramón López. 

Mália estar formada maioritaria
mente por voluntários, a Protec
ción Civil ten un grupo de dirixen
tes de carácter profisional, que 

. cobran salários altos e que, no 
caso de Pontevedra, correspon
den a familiares políticos do PP. 

Cando na homenaxe á Guarda 
Civil , na que o Sábado 13 de 
Agosto a Benemérita recebeu a 
medalla de Ouro da Cidade de 
Pontevedra , os membros da 
Protección Civil exibian unha 
pose militar, xa se via vir un 
acontecimento desagradábel , 
como a intervención de vários 
Voluntários de Protección Civil 
na represión dun incidente em
pregando métodos policiais. 

Exputsións 
ante as críticas 

Tanto o Governador Civil de 
Pontevedra, Xurxo Parada, co
mo o Conselleiro de Xustiza, In
terior e Relacións Laborais, Diz 
Guedes, apresuráronse a felici
tar aos Voluntários pala sua in
tervención, pero aquela atitude 
non gustou tanto ao PSOE local 
nen ao Bloque. "Neste acto, to
dos asistimos a un despregue 
de ditas voluntários que, esque
cendo o verdadeiro espírito de 
calquer carpo desta natureza, 
adoptaron procedimentos, atitu
des, próprios dun carpo de se-

->6 

guridade, dun carpo policial, vio
lentando os ~eus obxectivos, e 
facéndonos recordar a todos 
imaxes dun pasado que quere
mos esquecer", declarou o con
celleiro do PSOE, Xosé Manuel 
Estévez Herédia, que se apre
surou a pedir que, nun prazo de 
cinco días, demitise o concellei
ro Delegado do Carpo, Xosé 
Acuña Sastre. 

Ante as críticas da oposición, 
tres dias despois do acto, Pro
tección Civil, através do tenente 
de alcalde Delegado do Carpo, 
anunciaba a expulsión de seis 
voluntários, alegando mal com
portamento. O político chegou a 
dicer que esas seis persoas 
"non sabian vestir o uniforme", e 
daquela pediu que entregasen a 
roupa de traballo e marchasen 
a casa. Outra das acusacións 
formuladas por Acuña Sastre foi 
o mal comportamento dalquns 
integrantes ao vestir o traxe. 
"Nu n plantel de 160 membros 
poden atoparse comportamen
tos impróprios do Carpo. Nós 
sabemos que todos os membros 
da Agrupación de Vplumários da 
Protección Civil deben dar mos
tras de saber estar, de humilda
de, e de entrega total. Esa é a 
tónica xeral da maioria". 

Mentres as expulsións facian 
ef eito, Acuña Sastre desvence
llaba a expulsión dos seis volun
tários dos incidentes no acto de 
homaxe á Guarda Civil. 

Conflito 
coa Cruz Vermella 

Pero esta institución non só re
colleu críticas procedentes da 
oposición, a respeito da sua ac
tuación en matéria de segurida
de e policia, tamén a Cruz Ver
mella protestou pala intromisión 
dese Carpo nos labores de Pri
me iros Auxílios. Q concelleiro 
Xosé Acuña saiu ao paso dicen
do: "Escoitáronse críticas contra 
a Agrupación por algunhas ac
tuacións pontuais, denúncias 
que carecen de fundamento, 
porque os voluntários están pa
ra colaborar coa Cruz Vermella, 
facilitarlles o traballo". 

Estévez Heredia situou todas as 
atitudes da Protección Civil na 
desvirtuación do seu carácter e 
depositou sobre Acuña Sastre a 
responsabilidade última de facer 

A. IGLESIAS 

unha Agrupación deseñada con 
modos autoritários, nun Carpo 
no que está integrado un conce
lleiro, Manuel Vida! Outeda, que 
anunciou o abandono do grupo 
popular porque o alcalde,. Xabier 
Cobián, non pon fin a un conflito 
de intereses que mantén co in
terventor municipal.+ 

Unha das queixas 
é a intromisión 
no labor 
da Cruz Vermella, 
outra son os modos militaristas 
impostos pola nova dirección, 
que expulsou 
a 6 voluntários 
para lavar a cara. 
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MOCIDADE E NACIONALISMO 

Aumenta o asociacionismo xuvenil en clave galega 

As mocidades do PP e do PSOE procuran o . terreo 
de Galiza Nova, segundo Bieito Lobeira 
• CARME VIDAL/SANTIAGO 

O discurso de 
achegamento a 
presupostos nacionalistas 
elaborado recentemente 
pelas Novas Xeracións do 
Partido Popular (NNXX) e 
as Xuventudes Socialistas 
(XXSS) interprétase 
desde Galiza Nova como 
a resposta á necesidade 
de supervivéncia de 
ambas forzas políticas 
habida canta da incidéncia 
dentro da mocidade da 
ideoloxia nacionalista. 

Ante a sorprendente defensa 
dos xoves populares dun Esta
do Federal sen necesidade de 
autodeterminación dos povos 
que o integran, o secretário xe
ral de Galiza Nova, Bieito Lobei
ra fala de "hipocresia política e 
confusión de termos". No entan
to, a organización xuvenil do 
BNG valora a iniciativa porque 
indicaria "que o país e en con
creto a mocidade está mudando 
e asume a cada con máis forza 
as teses do nacionalismo, e da
q uela NNXX tenta adaptarse, 
mesmo senda unha organiza
ción que se ten caracterizado 
por atacar os princípios nacio
nalistas e polo seu constante 
desprezo de Galiza como na
ción". Lobeira califica de incon
sisténcia política as propostas 
federalistas dos populares xa 
que "o seu é un proxecto de es-

Para o Secretário xeral de Ga/iza Nova, a posición das Xuventudes Socialistas é 
valente por enfrentarse á executiva de Paco Vázquez. 

tado que vulnera os direitos na
cionais galegas e hai que enten
delo como unha clara operación 
de imaxe. O que abenzoan é un 
sistema político concreto, o nor
teamericano, ·e un modo de pro
ducción, o capitalista, polo que 
as suas reivindicacións limítan
se a un proceso de descentrali
zación administrativa que ·non 
se fundamenta na libre autode
terminación dos·povos". 

O que se presenta por parte dos 
populares como unha supera
ción do estado das autonomias 
é considerado polos nacionalis
tas como a intención de crear 

unha confusión terminolóxica 
dentro dunha pensada opera
ción de cámbio de imaxe: "Can
do se tala de autoidentificación 
no canto de autodeterminación, 
cando se fala de Estado Federal 
no canto de liberación nacional, 
estase facendo unha maquiilaxe 
das palabras ao tempo que se 
delatan cando se cuestionan 
causas básicas como o idioma 
nacional". 

Non quedar 
"fóra de xogo" 

Neste contexto xeral de achega
mento da mocidade a posturas 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

nacionalistas, Bieito Lobeira en
tende a participación das Xu
ventudes Socialistas ria mani
festación convocada polo BNG 
o 25 de Xullo e na conmemora
ción do Dia de Galiza Mártir 
como "un paso máis ao se ade
rir a unha moQ.ilización que ten 
unhas nídias reivindicacións na
cionais xa que o 18NG non se 
move na indefinición ideolóxica, 
pero realmente o que ten muda
d o é a conciéncia do país e, 
neste sentido, nen uns nen ou
tros queren quedar fóra de 
xogo". 

Galiza Nova quedaría asi como 
referente e modelo de actua
ción dentro do movemento xu
venil galega que, segundo Biei
to Loberia, "está en todos os 
aspectos connotado co nacio
nalismo: desde o ecoloxismo 
até os movementos de criación 
artística, desde os novos gru
pos musicais até os xoves es
critores. O único que realmente 
se move é o nacionalismo e as 
XXSS son conscientes diso e 
mesmo recoñeceron que Ale
xandre Bóveda tora asasinado 
non só por demócrata senón ta
mén por defender os nasos de
reitos nacionais". 

A actitude da mocidade do 
PSde G-PSOE enfróntase se
gundo Galiza Nova "aos seus 
próprios es jitutos, porque vul
nera a disciplina de partido, con
fronta a sua traxectória e a sua 
história e faille fronte á executi
va das XXSS a nível estatal. É 
por iso unha postura valente 

que vai ter sérias consecuen
cias dentro do partido porque 
Francisco Vázquez xa deixou 
claro que vai apoiar nas gran
des cousas ao PP". 

En canto á resposta dos popula
res ante a proposta da sua or
ganización xuvenil, Lobeira tala 
de desorientación, "Guiña non 
asume os discursos de NNXX e 
di que o tema está nunha mesa 
de traballo, fai declaracións de 
que é o Estado Español o culpá
bel da marxinación histórica de 
Galiza e bebe dun proxecto polí
tico absolutamente españolista". 

Nacionalismo e 
progresismo xuvenil 

De todos xeitos, para Galiza 
Nova estase a asistir a unha 
clarificación do panorama políti
co xuvenil que camiña en direc
ción dun incremento do nacio
nalismo. A dinamización notarí
ase na recuperación do asocia
cionismo da mocidade en Galiza 
que até o momento presentaba 
un dos índices máis baixos do 
Estado -non alcanza o 5% en
tre os mozos de 16 a 30 anos
e neste proceso , o labor dos 
mozos do BNG é, segundo Biei
to Lobeira "a de referente abri
gado de toda a mocidade que 
se está movendo no país de xei
to que, mesmo sen estar organi
zada politicamente, si trabaJta e 
se compromete con Galiza. A 
xente que pertence a asociai
cóns estao facendo maioritaria
mente desde unha perspectiva 
nacionalista e progresista".• 

DESDE NÓS, A CORUÑA PARA TI 

No remuiño de opinións, expresadas con 
agresividade en nome da vontade maiori
tária -regra de ouro da democrácia-, a 
prol do topónimo La Coruña, non apare
ce nunca descarnada a cuestión de fun
do. Gostan de perder-se no anecdotário, 
ou simplesmente nos prexuizos, ferrea
mente instalados por séculas de disprezo 
e ocultamente a respeito da realidade do 
país, perfeitamente interiorizados nunha 
parte considerábel da povoación. 

Causa tristura observar como uns "cu
cos" encirran, contra non sei que diabos, 
a aqueles aos que disprezan e dos que 
se burlan, precisamente no transfondo da 
sua cruzada. Incitando-os a hostilizar a 
diferéncia, a tace non recoñecida de nós 
mesmos, estan-nos encirrando contra si 
mesmos, negando-os aínda máis, para
doxalmente en nome da liberdade. Ca
van máis fundo unha tumba escura, se
pultando-os nunha maior alienación es
clavizante, para podé-los afastar mellar 
de toda luz que conduza a recobrar a 
verdadeira imaxe individual e colectiva. 
Seguramente, os "cucos" estan-se a be
neficiar da situación ... 

Simplesmente, as perguntas son: Existe 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

do país, de nós e para nós, é un, A Coru
ña. La Coruña é unha castrapada ou se 
se quixer, a adaptación feíta polo espa
ñol, válida, como moito, para os seus ta
lantes xenuinos, nas latitudes lexítimas 
deste idioma. Se a cidadania se conside
ra, antes que outra 

trativos, oticiais. Moito menos, conleva a 
abriga individual de falar ou escreber o 
idioma próprio, colectivo, do país. Calma. 
Surprende, e resulta elocuente, que non 
mostren alporizamento polo feíto de que 
se use La Coruña, en exclusiva, no con-

causa, galega -o 
que se~ia natural 
nunha sociedade - - - - - - - - - - -
non interferida nen 
colonizada- aceita
rá o nome xenuino, 
de seu, por ela cria
do historicamente, á 
marxe de cal sexa a 
sua língua de uso 
individual e habitual. 
Os "cucos" traballan 
a pral da negación; 
dan respostas nega
tivas, non descarna
d as, implícitas no 
seu cacarexar, para 
non facer a escolla 
visíbel, diáfana. Non 

'Resulta lastimoso 
que se fale de 

imposicións cando se 
trata de restaurar o 
rosto real do país, 

desfigurado por unha 
imposición secular' 

ce 11 o entre outras 
administracións, 
coa fachenda e des
caro de quen ten a 
gala de desprezar a 
lei que, di-se, todos 
debemos respeitar: 
esta lei existe desde 
1983. Son 11 anos 
conculcando-a im
punemente. Lei do 
Parlamento que 
eles mesmos acor
daron válida para 
toda Galiza, e que, 
no artigo de aplica
ción, o referido á to
pon ím i a do país, 
non deixa lugar a 
dúbidas, senda de 

van ao fundo, mália xoguen con el e se
xan activos cavando a nasa própria tum
ba colectiva. 

abrigado cumprimento: a forma única, ofi
cial, é a galega, pois é a orixinária. 

Galiza e os galegas? Ten Galiza un idio- Porque, caros alporizados, os incons-
Resulta lastimoso que se fale de imposi
cións cando se trata de restaurar (só sim
bolicamente) o ,·asto real do país, desfi
gurado por unha imposición secular. 
Sei que o aprendizado da negación de si , 
de nós mesmos, foi tan brután, desconsi
derado, astuto e represivo que non pro
vocou só almas rendidas e submetidas, 

ma próprio? A Coruña é Galiza? Son os cientes e manipulados, ditaminar que o 
cidadáns coruñeses galegas? De seren nome de seu na Galiza é A Coruña, non 
positivas as respostas, a consecuéncia significa que, na nosa prática lingüística 
léxica (de non existiren manipulacións particular, estexamos obrigados a usar 
políticas, contrárias aos máis elementais esta forma. Fica só obrigada a Adminis-
direitos li"umáños)" e: o ñóme' ñq' inferior' - ~ fracion loéal~"para ós seus actos adminis-

senón tamén renegados fachendosos, 
caricaturas esperpénticas que ordenan e 
imperan facendo asunción de todo o que 
negue, exclua ou minimice a existéncia 
de Galiza como tal. Son españois ou eu
ropeus antes que galegas. Son "univer
saleiros" que, iso si, concretan o seu cos
mopolitismo na agresión contínua contra 
a realidade circundante. Abenzoados di
reitos dos pavos!!! Abenzoadas prédicas 
dos direitos humanos!!! 

Eis a cuestión de fundo que se está a de
bater. Non nos enganemos. Non se dei
xen manipular, caros compatriotas, ob
xedivamente talando. Para os "cucos" , 
Galiza non existe. Os orquestradores da 
campaña anti -co Sr. Vázquez e o Sr. 
Lendoiro, como protagonistas políticos lo
cais- din que hai outras causas máis im
portantes de que ocuparse que cambiar o 
topónimo oficial da cidade. Sexan, entón, 
consecuentes: deixen pasar liberalmente, 
no senso cervantino. Pero os seus ouve
os, ameazas, e chulerías "a la española", 
parecen indicar que, para vostés, e moi 
importante. Nada menos que simboliza 
devolver o rosto real ao país, frente a 
querer manté-lo esperpenticamente desfi
gurdo; recoñecer que existe, frente a sim
plesmente negá-lo, mália se aproveitar 
del persoalmente; respeitá-lo frente a dis
prezá-lo fundamente, senda, nembergan
tes, vostés tamén, o produto do seu dra
ma histórico. Definitivamente, trata-se de 
que, desde Nós, A Coruña empece a ser 

.. realmenra'"'para 'tr, caro compatriota:+ .. 



COMUNICACIÓNS FERROVIÁRIAS 

Equilíbrio exterior 
MANuELCAo 

A balan·za cte· pagamentos engloba todas as operacións econó
micas e financeiras -que se realizan entre un país e o exterior. 
Divídase en operacións comerciais de mercadorias (balanza co
mercial), compra-venda de servizos, transferéncias sen contra
partida e balanza ae capitias. Determinadas partidas menores 
completan · a balanza de pagamentos, mais o núcleo central in-

. cluiria as ope·racións .comerciais de be ns e servizos, as transfe-
N réncias e os capitais a longo prazo, conxunto de cantas que se 
~ denomina balanza básica. lsto é importante pois alguns autores 
~ · sosteñen que a balanza básica é a realmente importante e non 
<( tanto a balanza por conta corrente pois, en economias abertas e 
~ interrelacionadas, as operacións de capital a longo prazo non 

Rente alega que desde 1992 perdeu neste tramo o 30% dos usuários. Coa recalificación da liña máis viaxeiros renunciarán ao tren. 

~ son só un mecanismo compensatório senón unha aposta de fu
turo na economia do país que máis cedo ca tarde acabarase tra
ducindo nunha mellara do tecido produtivo próprio que fará au
mentar o volume das exportacións. Parellamente eliminará 186 postas de traballo na Galiza 

Renfe reduce a categoria da liña 
Monforte-A Coruña e prepara 
o seu peche 
•H.V. 

A Rente deu un paso máis 
no desartellamento do 
sistema ferroviário galego 
ao rebaixar a calificación 
dunha das suas principais 
liñas, Montarte-A Coruña, 
á categoría C, a menor de 
todas as que ten a Rede 
Estatal. 
Acompañadamente, serán 
reducidos 186 postas de 
traballo. Renfe afirma que 
desde 1992 perdeu o 30% 
dos usuários nese 
traxecto, pero asegurou 
que non eliminará a liña. 

O significado de rebaixar a cate
gori a no tramo -concretamente 
entre Monforte e Betanzos- é a 
redución de investimentos nos 
servizos ferroviários ; a saber, o 
material será substituido con me
nor frecuéncia e a calidade dos 
trens poderia ser pior á que te
ñen na actualidade. Para os ac
tuais viaxeiros, as novas medi
das terán un carácter disuasório 
e probabelmente moitos abando
arán este meio de transporte. 

Renfe estabelece catro catego
rias de liña, c é a máis baixa e 
a Compañia decidiu rebaixar de 
B a C o rango da via de Montar
te a A Coruña, reforzando un 
desmantelamento que comezou 
hai anos . A garantia dada por 
Renfe de non eliminar a liña a 
meio prazo débese a que seme
llante decisión non depende da 
Compañia, senón do Ministério 
de Obras Públicas, Transportes 
e Meio Ambiente e seria precisa 
unha decisión política que de 
momento non foi tomada. 

O plano de Rente de recalifica
ción de liñas férreas en todo o 
Estado inclue a eliminación de 
186 postas de traballo na Gali
za, e concretamente 71 en Lu
go. Segundo declaracións desta 
Compañia, non haberá unha di
minución na calidade do servizo 
que se presta, ainda que reco-

ñeceu que se producirá unha re
dución no estarzo orzamentário 
dedicado á liña en cuestión. 

Estupor en Lugo 

Tan pronto como foi coñecida a 
notícia, a resposta en meios 
económicos e políticos de Lugo 
foi de estupor e protesta. En Sá
rria, onde a estación foi remode-
1 ada hai dous anos, a medida 
racha coa iniciativa do concello 
de promover roteiros turísticos 
arredor do ferrocarril. 

A Cámara de Comércio de Lugo 
acuso u a Renf e de entorpecer o 
desenrolo galega porque "tainas 
desaparecer [as liñas férreas] , o 
que supón un freo ao desenvol
vi mento tan necesário para .a 
Galiza e para Lugo en especial, 
sobretodo no que a infraestrutu
ra vial se retire". 

O desmantelamento da liña 
Montarte-A Coruña viria a de
monstrar, segundo a Cámara de 
Comércio de Lugo, que o ancho 
de via europeu e a alta velocida
de non veñen á Galiza. "E por 
se fose pouco indicou a Cámara 
de Lugo-, a rede viária actual 
data de princípios de século". 

As reducións veñen 
de atrás 
Precisamente as comunicacións 
ferroviárias na Gal iza están · en 
situación precária, por canto a 
velocidade meia en nengun tra
xecto supera dos cen quilóme
tros por hora, e só en dous tra~ 

O recorte significa 
reducir a cero o 
investimento na 
liña e descoidar 
os tren$. 

mes, Leon-Monforte e Zamora
Ourense, a-chega· aes- 90' quitét
metros por hora. No resto do 
país non se superan os 80 por 
hora de media. 

As reducións nas vias ferroviá
rias galegas do norte que conec- . 
tan o interior coa costa van coñe
cer un recorte que xa padecen 
as do Sur. No pasado o traxecto 
entre Vigo e Ourense tamén foi 
sometido a severos recortes na 
frecuéncia das liñas. Os sindica
tos denunciaron repetidamente o 
desmantelamento dos camiños 
de ferro na Galiza, algo que pro
vocou unha espiral que conduce 
á desaparición deste servizo, por 
canto a menor e piar oferta ten 
como resultado menor demanda, 
e a menor demanda provoca un
ha imediata redución nos servi
zos que Rente presta. 

A redución no tramo Monforte-A 
Coruña está acompañada polo 
mantenimento da categoria B na 
liña Redondela-Compostela, e 
non a recalificación á categoria 
A2 -a segunda máis importante
' como era de esperar pala rele
váncia dese traxecto. Esta cir
cunstáncia revela que entre as 
intencións de Rente non está 
estabelecer categorias en fun
ción da rendabilidade, a ocupa
ción ou o nível de tránsito, posta 
que este tramo rexistra unha si
tuación de pleno rendimento. 
Neste sentido , Rente afirmara, 
dias antes de descobrir as suas 
novas intencións, que a liña Vi
go-A Coruña está entre as máis 
rendíbeis ·do ~stado e que ten 
unha ocupación do 80%. Renfe 
anunciara a redución do tempo 
de vaixe entre A Coruña e Vigo 
e mellaras na via férrea que co
bre ese traxecto. 

Contra os planos de redución na 
Galiza, está un grande proxecto 
de incrementar a categoría de 
case que todas as liñas de Cata
luña, Andalucia, Valéncia e o co
rredor de Castilla-Lean, neste 
sentido, avanzaria dobremente a 
diferéncia no trato que, nas infra
estruturas, padece a Galiza con 
respeito ao resto dp E;stado. • 

Manter o equilíbrio na balanza de pagamentos é un dos obxecti
vos da política económica, mais iso non significa unha estabili
dade externa .absoluta que poderia bloquear o desenvolvimento 
interno por falta de recursos en momentos clave. A experiéncia 
parece demostrar que a balanza comercial é a subbalanza máis 
importante, pois representa o fluxo de recursos recebidos e en
tregados por operacións mercantis de bens que ven a dar canta 
da competitividade e poder real do país nos mercados interna-

. cionais. Porque unha balanza comercial favorábel significa que 
os produtos dun país son desexados en relación aos doutros pa
-íses por ser de mellar calidade e/ou de mellar prezo. Tal situa
ción só é posíbel contando cun tecido produtivo ben dotado e 
eficiente, resultado dunha adecuada mistura entre os principais 
factores da produción. Polo xeral, os países que tañen balanzas 
comerciais favorábeis: Xapón, RFA, Corea do Sul, China, etc., 
gañan po~er económico, ven revaluadas as suas moedas, crian 
emprego ·neto e tañen baixos tipos de interese. Pala contra, un 
déficit persistente significa unha taxa de aforro interno insuficien-

te, é un indicador da 
existéncia de tensións 

_ - - - - - - - - - inflacionistas, revela un

· 'Polo xeral, os 
países que teñen 

balanzas comerciais 
favorábeis gañan 
poder económico, 
ven revaluadas as 

suas moedas e crian 
emprego n~to' 

ha falta de competitivi -
dade das empresas e 
implica a toma de acti
vos interiores por non 
residentes. Sobre da 
maior ou menor vulnera
bilidada dunha econo
mía que se ve necesita
da de aforro externo pa
ra fortalecerse convén 
sinalar que, ainda que o 
investimento exterior di
minue a posibilidade de 
crises específicas e ten
de a acelerar o creci
mento económico, ten 
algunhas dasvantaxes 

como límites á soberanía, auséncia de mecanismos de redistri
bución e, sobretodo, non se pode esperar que os fluxos de in

. vestimento se movan sempre na mesma dirección, pois as ten
déncias nos movimentos de capital son moi erráticas e volúbeis. 

-As cantas exteriores españolas melloraron coas devaluacións 
do 92, pero os últimos dados de Xuño confirman un empiora
mento do saldo comercial por terceiro mes consecutivo. O gran
de ano turístico está a actuar como factor compensador espe
rándose equilibrar a balanza por conta corrente por primeira vez 
desde 1987, logro que seria benvido polos perigos que axexan 
aos mercados de capitais. • 

O tu ~isn:io é guen de_axudar a eq1,1i librar a balanza por conta corrente. 
... \.. .J 1 l • 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O popular Manuel Neira desvia a_ atención cara un funcionário que se autodenunciou 

A oposición acusa ao alcalde de Foz 
de ocultar a desaparición de cartos na recadación 
•A. ESTÉVEZ 

A responsabilidade do alcalde de Foz, o popular Manuel 
Maria Neira, na desaparición de once millóns de 
pesetas do servicio de recadación do concello é óbvia . 
para os grupos da oposición. PSOE, BNG e CNG 
denunciaron a Neira palas irregularidades nas cantas 
municipais nas que o alcalde estaría implicado por tratar 
de ocultalas e por beneficiarse directamente de cobros 
inxustificados. Polo de agora, un funcionário 
autoinculpouse da apropriación de tres millóns de 
pesetas, -que xa devolveu. 

oposición ia denunciar a situa
ción das cantas, adiantouse e 
acudiu ao xulga..do para avisar 
da falta de cartos no servício de 
recadación. El dá a imaxe de 
que foi el quen o descubriu can
da na realidade, quen pediu 
unha comisión informativa para 
as cantas foi a oposición", sinala 
Xan Moreda Pinto, concelleiro 
do BNG en Foz. 

Autoinculpación 
· ·duri fi.mcionário · 

Tribunal de Cantas de Madrid 
sinala que Neira cobrou máis 
de oitocentas mil pesetas sen 
que figure nengun recibo xustifi
cante. A oposición sinalou que 
alguns membros da equipa de 
governo municipal cobraban 
dietas do servício de recada
ción, o calé ilegal xa que non é 
o departamento adicado a ese 
labor. 

Un funcionario dese servicio au
toinculpouse nun documento de 
tres dos once millóns desapare
cidos. "O que intent? agora o al
calde é que este mozo se res
ponsabilice do resto dos cartas 
para poder desviar a atención 
cara el. Pero o certo é que o 
funcionario non dixo nada de 
que el tivera que ver con todo o 
diñeiro que falta", di Xan More-

da. O concelleiro do BNG apun
ta as suas dúbidas en canto a 
que o funcionário se responsa
bilice de todos os cartas desa
parecidos cando incurriria nun 
delito grave de malversación de 
fondos. 

Tanto para Xan Moreda como 
para os concelleiros do PSOE 
e CNG, o alcalde busca un ca
beza de turco que sirva para 
que non lle salpique a desapa
rición dos cartas. Esperan ver o 
que acontece coa denúncia que 
interpuxeron e coa suposta cu
lapabilidade do ex-funcionário 
do servicio de recaudación . 
Mentres, o PP de Foz pecha fi 
las ao redor de Neira, ensal 
zando a sua tarefa ao fronte do 
concello e criticando duramente 
á oposición.• 

Na denúncia interposta ao fis
cal, a oposición adxuntou docu
mentos nos que se amosa que 
o alcalde coñecia os desfases 
nas cantas do concello dende 
Abril. Manuel Maria Neira non 
solicitou as cantas á oficina de 
Recadaci_ón .Municipal, r:ien in-

RECONVERSIÓN NO AGRO 

formou no pleno do concello dos 
av,isos que estaba recibindo de 
Secretaria, Intervención e Te
soureria, órgano e'ncarregado 
de asinar todos os pagos que se 
fagan. 

"Cando s.e enteirou de que a 

A denúncia da oposición está 
perso~lizada na figura do alcal
de xa que o consideran respon
sábel na desaparición dos car
tas por non abrir un expedente 
cando tivo notícias do que 
acontecia. Ademáis disto, un 

·dos informes que se remitiu ao 

,......, 

A REFORMA DO MERCADO DO VINO 

No número 634 de A Nasa Terra, Xosé 
M. González escrebe un artigo titulado 
"Viño, Europa e Cultura". Este artigo ven 
suscitado pola campaña do BNG en con
tra das cuotas do viño, campaña que el 
define como "unha aproximación parcial 
ao tema, caréncia dunha análise ecuáni
me e global, algun esquecimento (ou ig
noráncia) grave, falta dunha alternativa 
clara, viábel e á altura do tema e dos 
tempos". Pois ben, gostaríame aportar ta
méri a este debate o ponto de vista do 
SLG. 

Quixera, en primeiro lugar, dicerlle a 
Xosé M. González que a sua análise me 
parE;ice dunha parcialidade e dunha ale
gria intolerábel e, sobretodo vindo dunha 
persoa que se define nacionalista e que 
di agardar moito máis do BNG. Cecais 
Xosé M. González adoece tamén de "al
guri ·-esquecimento (ou ignoráncia) grave" 
acerca dos obxectivos e propostas que a 
Comisión Europea ten para a reforma da 
OCM do viño. 

Os ()bxectivos da Comisión non son tan 
nob[es como Xosé M. González parece 
interpretar, e lonxe de solucionar o proble
ma dos excedentes e de favorecer a cali
dade, o que vai facer é incrementales e 
entregarlle o mercado tradicional do viño 
dos países do Sul aos países do Norte. 

A proposta de Reforma estabelece para 
a Unión Europea tres zonas vitivinícolas. 
A Zona N que abarca: Alemaña, Bélxica, 
Luxemburgo, Países Baixos, Reino Uni
do e parte de Franza Norte. A Zona M 
que abarca: Comarcas meridionais de 
Franza, Astúrias, Cantábria, Gipuzkoa, 
Vizcaia, A Coruña e as zonas do Norte 
de ltália. A Zona S que abarca: O Sul da 
Franza, o resto de Galiza, o resto do Es
tado español, o resto de ltálial, Grécia e 
Portugal. 

PRÁ TICAS ENOLÓXICAS 

Como práticas enolóxicas autorízase o 
enriquecimento dos viñas por vários 
meios, entre eles, e van ser os máis im
portantes, o engadido de azúcar de re
molacha e mostos. O enriquecimento po
derá facerse a partir de un grau mínimo 
natural das uvas. Grau mínimo que se 
estabelece do seguinte xeito: Zona N, a 
partir de 6; Zona M, a partir de 8 e Zona 
S, a partir de 9. 

•• 1 

LIDIA SENRA 

Como a Reforma está prevista á medida 
das necesidades dos países do Norte, a 
chaptalízación (enriquecimento con azú
car de remolacha) vai permitir situacións 
como que algunhas zonas da Alemaña 
podan manter uns rendimentos de 180 
Hl/Ha, e que Galiza cun rendimento mé
dio de 50 Hl/Ha, se vexa obrigada a re
ducir a sua produción. 

OS EXCEDENTES E A CALIDADE 

A Comisión Europea prevé uns exceden
tes daqui ao ano 2000 de 36 millóns de hl, 
e resulta que a chaptalización vai contribuir 
con 35 millóns. Está claro que se non se 
permite a chaptalización case non haberá 
excedentes. Pero claro está, tamén, que 
sen esta prática os 
países ricos non po-

de non se sabe que a un bon filete de vi
tela das montañás galegas ou un "canci--. 
ñ.o ·quente", deses que parecen de plásti
co, antes qu_e un bon chourizo proceden
te da matanza dunha casa labre§a. 

Sem embargo, o que si podemos afirmar 
con total. obxectividade é que as propos
tas da Comisión van, precisamente en 
detrimento da calidade. As práticas eno
lóxicas autorizadas provocarán a unifor
mización e vulgarización total do produto, 
de tal xeito que o viño de mesa vai dar 
igual que sexa de Chantada ou do Reino 
Unido. Todos e todas sabemos que a 
uniformización é un proceso necesário 
para que o viño deixe de ser un produto 
agrícola e se convirta nun produto exclu-

sivamente i ndu s
trial para o cal case 
non se precisarán derian colocar tanto 

"viña" no mercado. _ _. _ - - - - - - - - - as uvas. 

A circulación de 
mostos vainos con
verte r, máis unha 
vez, aes países po
bres e con governos 
títeres dos ricos da 
Unión Europea en 

'Se non se permite a 
chaptalización case non 

·haberá excedentes' .. 

Non cabe dúbida 
de que todo este 
proceso vai dar ao 
traste coas deno
minacións de orixe 
e ces esforzos de 

fornecedores dunha 
excelente matéria . 
prima (mostos) a baixo prezo que lles vai 
permitir quedarse co val@r engadido da 
transformación e venda de "excelentes" 
viñas con denominación ·de calquer co
marca incluída na zona vitivinícola N. A 
Reforma vai resolverlle outro problema, 
sobretodo a Alemaña e ao Reino Unido, 
dánd611e saída aes excedentes que teñen 
de remolacha azucareira. 

O SLG coincide con Xosé M. González 
en que é necesário controlar a produción 
para que non se xeren excedentes e que 
calquer reforma debería velar porque aos 
consumidores e consumidoras chegasen 
unicamente produtos de calidade. 

Sen embargo, a Comisión Europea non 
define para nada o que é a calidade, cau
sa que tampouco fai o amigo Xosé M. 
González. Do seu artigo poderia deducir
se que confunde calidade con sabor (que 
sempre é manipulábel) ou con preferén
cias persoais (que sempre é algo subxec
tivo). E, servidora, non ten absolutamen
te nada que dicerlle a alguén que diga 
preferir esa hamburguesa industrial feíta 

moitos viticultores 
e viticultoras para 
reconverter os 

seus viñedos con castes autóctonas que 
como é ben sabido son de grande calida
de pero de baixos rendimentos. 

A definición de calidade en lugar de estar 
ao servi.zo dos consumidores e consumi
doras estará, cada vez máis, en función 
dos intereses dos agronegócios. 

AS CUOTAS DO VIÑO 

O cinismo da Comisión ainda non acaba 
aquí, autoriza os excedentes no Norte e, 
ao mesmo tempo e co fin de deixarlle 
"barra íibre" no mercado, propón un siste
ma de cuotas que nos obriga ao Sul a re
ducir ·as producións. 

A cada Estado membro asignaralle unha 
cantidade.de produción e para que non 
se superen estabelece o arranque de vi
ñedo e a destilación obrigatória do viño. 
A cantidade proposta para o Estado es
p año I significaria arrincar máis de 
300.000 hectáreas de viñedo. 

O arranque de Galiza, de levarse a cabo, 
.,' ..,;;, f' f. ~ I ' 4 L. 

'I ' . ./-• 

provocaría a desertización humana total 
da? comarcas produtoras, coa conse
guinte repercusión en pastos de traballo 
e no conxunto da economia das vilas que 
delas dependen. 

Desde o SLG pensamos que é posíbel fa
cer outra reforma da OCM, unha reforma 
que combine o desenvolvimento do sec
tor vitivinícola, o mantimento dos postas 
de traballo, a remuneración do traballo de 
produción, o respeito polo meio ambiente 
e que o produto sexa de calidade. 

Neste sentido, nos últimos tempos ternos 
participado activamente nos debates con 
organizacións agrárias de distintos paí
ses de Europa que, ao igual que nós, es
tán intregradas na CPE (Coordenadora 
Labrega Europea) e ternos proposta a 
seguinte alternativa: 

- Proibición da chaptalización. 

- Proibición da mistura de viñas de dis-
tintas rexións. 

- Só se poderá permitir o enriquecimen
to con mostos para os viños de mesa, 
sempre e cando os mostos sexan da 
mesma comarca de produción e proce
dan de cepas de baixo rendimento e es
tabelecendo os mecanismos necesários 
para un estreito control. 

· - Estabelecer uns rendimentos máximos de 
100 Hl/Ha para as Denominacións de Orixe 
e de 120 Hl/Ha para os viñas de mesa. 

- Eliminar o sistema de destilacións. 

- Limitar o arranque de viñedo para os 
altos rendimentos, co compromiso de 
manter a terra a adicación agrícola e 
mantendo os postas de traballo no agro . 
Excluir do arranque as comarcas menos 
desenvolvidas. 

- Fomento das variedades de baixo ren
dimento e apoio suficiente para a reestru
turación. 

- Estabelecer uns sistemas de prezos 
para un determinado volume de produ
ción por persoa activa e que tendo en 
canta os baixos rendimentos e os custos 
de produción, garantan unha remunera
ción digna do traballo de produción. 

- Estabelecer a obrigatoriedade da 
identificación da comarca de orixe do 
viño.+ 

L 1D1A S1·:1\ HA é Secreraria Xeral do SLG 
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No 1995 só estarán en funcionamento 
duas das seis instalacións eólicas anunciadas pala Xúnta 

Fenosa explota a enerxia dos 
ventos atlántiCos con apoio público 
•A. ESTÉVEZ 

A alternativa da enerxia 
eólica para a producción 
de electricidade fronte ás 
tradicionais, máis 
costosas e contaminantes, 
semella ter un bó lugar na 
Galiza para a sua 
explotación. A iniciativa de 
construcción de novos 
parques eólicos no noso 
país abre novas 
posibilidades para unha 
indústria na que Galiza é 
excedentária. A compañia 
Unión Eléctrica-Fenosa, 
co apoio de 
Administración galega e 
central, preve unha 
inversión de case 50.000 
millóns de pesetas. 
Apesar do anúncio da 
Conselleria de lndústria, 
os emprazamentos destes 
novas. parques ainda non 
están estudados e ·só 
dous dos seis anunciados 
poden ser realidade o 
próximo ano. 

O parque eólico de Cabo Vilán, 
en Camariñas, está en fundona
mento desde 1990 despois de 
que comezara como proxecto 
experimental en 1960. Actual
mente está ligado á rede normal· 
de xeneración de electricidade e 
composto por vinte aeroxenera
dorés. "O problema que ten este 
tipo de enerxia é a dependéncia 
do vento xa que só se conse
guen unhas horas de funciona
mento. A búsqueda dun empra
zamento adecuado tamén é im
portante ainda que na Galiza hai 
bós lugares", di Xosé Manuel 
Soto, responsábel do parque .de 

FENOSA. 

As dificultades das alter
nativas enerxéticas 

Mália iso, Souto explica que o 
parque de Cabo Vilán é rentábel. 
"Nun principio, supón unha forte 
inversión pero ten moitas avanta
xes: o combustíbel non custa na
da e o mantimento é moi barato", 
sinala. Manuel Lara, de GES
TENGA (Gestión Energética de 
Galicia), empresa participada po
i a Xunta e Governo Central, 
aponta que o aproveitamento do 
vento xa non é unha opción des
deñábel pero que hai que estu
dar meticulosamente as ubica
cións dos aeroxeneradores para 
comprobar a rentabilidade. "En 
ocasións teñen que estar a pro
ba un ano antes de entrar na re
de comercial. A tecnoloxia está 
nun ponto de madurez ·pero a 
verdade é que non é que sexa 
un negócio montar un parque eó
lico", di Lara. 

>l. 

O parque eólico do 
Cabo Vil~n, en 
Cam·ariñas, está en 
funcionamento 
desde 1990 despois 

. de que comezara· r 

._ , como proxecto 
1 

·: ·experimental en· 
: 1960. 

A própria rede comercial serve 
de equilíbrio . neste tipo de ex
plotación enerxética inestábel 
para que non existan repercu
sións á hora do consumo de 
electricidade. "As veces un pri
meiro ano de explotación con 
pouco vento pode desbaratar o 
proxecto. Hai que estudalo moi
to para non correr riscos", di La
ra. Do.us parques comezarán a 
construirse en Setembro e po
den comezar a ser probados no 
pró~imo ano. ' 

A data de 1995 como límite 
para seis novas parques, anun
ciada pola Xuntá, é moi "opti
mista", segundo este responsá
bel de GESTENGA. A pesar de 
ser anunciada como unha ex
plotación barata, a enerxia eóli
ca require fortes inversións ini
ciais debido ao prezo da ma
quinária. 

Rentabilidade ecolóxica 

O que si oferta claramente a 
produción de enerxia ecolóxica 
é un grande aforro de·combustí
beis e, polo tanto, un escaso in
pacto medioambiental sobre to- . 
do se é comparada coa cqnta
minación xenerada por centrais 
térmicas como a de As Pontes, 
considerada a maior xeneradora 
de ·choiva áceda de Europa Oc- · 
cidental, segundo un estudo· re-
cente. - · 

Manuel Lara aterece dados so
bre o escaso impacto rnedioam
biental ·,dos parques eólicos de- · 
bido· ao aforro de materias com
bustíbeis. Un parque de quince 
mil.quilowátios aforra no aho on
ce mil millóns de petróleo e re-

. dúcense trescentas toneladas 
de dióxido de xofre, causante da 
choiva aceda, corenta e catro 
mil toneladas de dióxido de car
bono e cincocentas toneladas 
de escórias e cinzas. • 

A NOSA TERRA· 
ENCADERNADA 

1 

1978-1993 
(16 TOMOS) 

Tomo I - 1978 4.ooo pta D 
II 1979 D 
III 1980 D 
IV 1981 D 
V 1982 D 
VI 1983 D 
VII 1984 D 

A colección VIII 1985 D 
1986 D 

~. 

IX completa X 1987 D 
' ,, XI . 1988 6.000 pta D (16 tomos) 

XI_I 1989 D 
XIII 1990 " o . terá un prezo 
XIV 1991 o 
XV 1992 D de q8. 000 ptal 
XVI 1993 8.000 pta D 

FORMA DE PAGAMENTO: 
PARA A COLECdON COMPLETA 

O Ao contado (cheque) 
Domiciliación bancária: D ·3 recibos de 2-2.667 pta. 

o 6 recibos de 11.334 pta. 
D 12 recibos de 5.667 pr;i. 

PARA TOMOS SOLTOS 

D Ao contado (cheque) 

D Domicili~ción bancária 
· (até un máximo de tres recibos sen custo fi:panceiro) 

Remitir a A 'NOSA 'Í'ER.RA u~h~ vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CO
RREOS 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono.(986) 43 38 30. 

NOME ... ........................ : .... : .................................. : .... APEUDOS .......... : ........................................ .. 
.............................. ' .. ' ........................ : .......... - ~ ...... .. ... ' ........... : ........ : .................. : .... ' ............ ~· .... ...... . 

ENDEREZO ......... ... ~ ...... : .......... " ................................................. : .............. .' ......... : .............................. . 
..... , .... ; ................... · .. ........................ CP ................................ .. TE~ÉFONO ....................... ....... :-. ..... . 
POVOACIÓN ...... ........ , ..................................... : ........ PROVÍNCIA .................................. .... ............ . 

Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletin adxunto) 

BANCO/CAlxA .. : ..... .......... ~ .. .. .................................. CONTA/UBRETA Nº ............ : .......... ....... ....... . 
TITULAR DA CONTA/UBRET_A '. ......... : ................. : ....... ........................................................................ . 
............................................................... ......... .. .. ....... Nº SUCURSAL ............. ~ ......... ........ .............. . 
POVOACIÓN ~ ......... ............................................ : .... : .. PROYÍNCIA ................... , .. ........................... .. 

Sérvanse tomar nota de atender até novo avi~o, e con cargo á miña conta, os recibos ~e ao 
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA.TERRA) 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA · 
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"Evqcas;ao e louvor'' 
de Guerra da Cal 
Frente ao absoluto silerizo nos meios galegas sobre o 
pasamento dun dos máis distinguidos intelectuais galegas, 
Ernesto Guerra da Cal, en Portugal -lugar onde morreu: "galega 
por nascimento, americar10 por adop9ao, portugués por 
devo9ao"- todo son loubanzas para o noso ilustre paisano. 
Galos Reis, o prestixioso se"miólogo portugués e .amigo de 
Guerra da Cal, canta a sua obra un artigo que o quincenário 
JORNAL DA LE1RAS publica r:io número do 17 de Agosto. 

"Homem de convic9óes assumidas e fortes, gustava-lhe 
entender urna vida cultural e social cada vez mais marcada pelo 
.ascender das minorias que se váo tornando maiorias, pela 
obssesáo do «pqJiticamente correcto» que insinua censura e 

conveng6es, pelo triunfo da 
mediocridade e da frivolidade", 
escrebia Carlos Reis. 

Carlos Reis coñeceu hai dez 
anos a Guerra da Cal, pero 
escoitárao nunha conferéncia, 
senda estudante, na Faculdade 
de Letras da Universidade de 
Coimbra aló polo ano 70: "Foi 
escutado por um auditório que, 
mais do que encher, literalmente 
desbordava o majar anfiteatro 
da minha faculdade. Deixeni-me 
dize-lo: esse era também o 
tempo em que os estudantes 
percebiam, por vezes apenas 
intuitivamente, quando valia a 

pena e quando náo valia a pena ouvir urna conferencia. Guerra 
da Cal valia a pena, e por isso escutámos, percebendo com 
nitidez que aquela palavra inteligente, vigorosa e serena era ben 
diferente de outras a que estávamos habituados". -

As eleicións e o futuro 
en Guiné-Bissau 
"Ainda há dias telefonei para um prjmo e ele tinha o gravador de 
chamadas em trances. Quªndo lhe chamei a atenga.o, ele disse 
que agora quase toda a gente sabe talar trances. Portugal, se 
n~ao quer perder espago, tem que aguentar o ritmo agressivo 
dos franceses": esta declaración pertence a Romualda 
Fernandes, esposa de Domingos Fernandes,líder do RGB · 
(Resistencia Guiné-Bissau) Movimento Bafatá, hoxe e após das 
eleicións do 3 de Xullo, o segundo maior partido do país. 

Romualda Fernanoes foi entrevistada con motivo da sua recente 
visita a Braga (cidade onde o Movimento Bafatá ten fortes 
raíces) polo semanário NoncIAS DO MINHo, que reproduciu nas 
páxinas centrais do número do 30 de Xullo, a entrevista. · 

Romualda fai un repaso pala 'situación do seu país e polo papel 
que Portugal pode ter na normalización-política, xa que -di- o 
partido do réxim~, no poder desde 1975, o PAICG (Partido 
Africario da Independencia de Guiné e Cabo Verde), está a facer 
de todo para non perder o poder, mesmo o fraude e~eitoral: 
"Houvo muita fraude, o PAIGC criou dificuldades imensas, as 
mesas de voto abriram tarde, mas o povo estava decidido. 
Apesar de fraudulentos, acabamos por aceitar os resultados. É 
inimaginável o que nos fizeram. Fonios for9ados a arranjar 
viaturas particulares para transportar urnas de voto e náo 
chegamos a certos sítios -justamente onde tinhamos mais 
implantagáo- porque o PAIGC chegou a proibir a circula9ao de 
viaturas nessas zonas ( ... ) Ele tem dificuldades em abandonar, 
porque está rodeado de um grupo poderoso que cairá com ele". 

Cuba e os revolucionários de salón 
"Mudou bastante [a postura do Governo español a respeito de 
Cuba], non é tan nefasta como hai alg~ns anos ... O que pasa é 
que ves algun comemerda, que tamén os hai na esque"rda, que 
vai á Habana a prostituirás mulleres cubanas. Aqui non se -
atreven a dicerlle a unha muller: «Olá, mira, como estás? Es a 
jicha máis guapa do mundo. Se che gasto, bailemos xuntos e o 
que cadre». Non se atreven aqui e van foder ás cubanas ... Eses 
comemerda, cando volven, din: «Bah, Cuba, un feixe de 

.prostitutas!». Mamón, se o prostituto es ti! A maior parte desa 
xente 5'on supostos esquerdistas, ex revolucionários de salón, 
que .cun guisqui na man se poñen a valorar a situación de Cuba 
e a dicer o que hai que facer. Só .lles. {alta que. a CIA lles poña 
zapatillas nos pés": Esta declaración corresponde a unha 
entrevist~ Q9v~le~E;!e~a Oleiros, Anxel García Seoane, que o 
xornal Ei tórurno~liAih:GO publicou o 20 de Agosto.+ 

CONTRABANDO NUCLEAR 

Técnicos nucleaFes rusos recusan a denúncia de contrabando. Na foto, unha brigada de intervención durante o acidente de 
Chernobil. 

·o material intervido carece de perigosidade, segundo·técnicos rusos 

Acusan ao governo t;1lemán 
de buscar unha coartada 
á conta do»contrabando de plutónio 
•G.L.T. 

A pesar de ser activo 
protagonista da primera 
denúncia de contrabando 
de · plutónio con Rúsia, o 
Estado alemán está 
apurando étapas para 
contar cunha forza nuclear 
que dea sentido á Unión 
Europea Occidental 
(UEO) e a libere do seu 
carácter de simples 
apéndice da OTAN. 
Técnicos do control 
radiactivo ruso 
interpretaron o 
de.scobremento das 
maletas de plutónio no 
aeroporto de Múnich 
como unha operación 
publicitária alemá, ainda 
que a sua denúncia 
apenas trascendeu á 
información. Segundo 
esta versión, Bonn busca 
cobertura fronte unha 
inminente campaña da 
OTAN contra.os seus 
plans de autonomia 
nuclear. 

A detención, o catorce de Agos-
. to, dun contrabando identificado 

como o material radiactivo máis 
potente que existe dominou os 
índices de información de todos 
os noticiários do mundo. Pero o 
eco da noticia apagábase ás se
tenta e duas horas e interrogan
tes e contradiccións de vulto so
bre o asunto fkaban sen expli
cación. 

O Servício Federal de Informa
ción (SFI) citou unha denúncia 
das máfias rusas como resorte . 
da operación que remataria cos 
empresário bascas Bengoetxea 
e Oroz detidos. Vintecatro horas 

despois, o coordenador da es
pionaxe alemá recoñeceu que 
tiñan localizadas 800 partidas 
de plutónio de distinta perigosi
dade por todo o país. En roda 
de prensa, os tillos de Bengoet
xea responsabilizaron a alguén 
de importáncia detrás da opera
ción de contrabando. 

Apesar dos esforzos alemás por 
construir unha conspiración in
ternacional, interesada en em
pregar os seus aeroportos como 
escala para fornecer plutónio a 
grupos de axitación política en 
todo o mundo (en particular de 
Oriente Próximo), a relación en
tre os portadores da maleta e os 
seus clientes non apareceron 
por parte nengunha. 

O ministro de Asuntos exterio
res alemán Klaus Kinkel apro
veitou a captura do faifallo nu
clear para reclamar un sistema 
-internacional de control do plu
tónio e a responsabilización da 
Policía Europea da vixiáncia 
deste tráfico. 

Enxeñeiros famentos 

Técnicos do control radiactivo 

O material nuclear 
: .que a policia _,. 

alemá identificou 
seria pó radiactivo 
dos detectores de 
incéndios· que 
existen en locais 
públicos de todo o 
mundo. 

ruso complicaron a versión ale
má con outra visión dos feitos. 
En primeiro lugar ridiculizaron a 
interpretación da espionaxe fe
deral segundo a cal famentos 
enxeñeiros n.ucleares fartos de 
cobrar salários cativos pasea
baAse palas chancellerias occi
dentais oferecendo botes de pó 
radiactivo. Negaron despois que 
se tratase de Plutónio 239. O 
material nuclear que a policia 
alemá identificou nos recipien
tes de aceiro das maletas de 
Bengoetxea· e Oroz seria pó ra
diactivo dos detectores de in
céndios que existen en locais 
públicos de todo o mundo. Es
tes aparatos son inofensivos. 

As mesmas fontes dos labora
tórios nucleares rusos interpre
taron a detención dos bascas 
como un intento dos alemáns 
de pr_esentarse perante a opi
nión pública como perseguido
res do contrabando nuclear . 
Con esta operación tentarian li
brarse dunha inminente campa
ña da OTAN contra os esforzos 
alemáns por dotar á UEO de 

-armas nucleares para liberala 
da dependéncia dos Norteame
ricanos. Na realidade, os ale
máns serian os únicos organi
zadores de todo o espectáculo 
televisivo montado arredor da , 
detención. 

Estados Unidos limitouse a de
clarar que o contrabando non 
era de orixe militar. Tres días 
despois das detencións de Mu
nich, ·o New York Times criticou 
a indiferéncia do Pentágono ver
bo da apreensión. Organiza
cións ecoloxistas . inglesas ironi
zaron sobre o escándalo organi
zado por Alemaña á canta do 
tubo de plutónio "cando esta illa 
(o Reino Unido) ten a densidade 
relativa máis 'alta do mundo de 
cabezas nucleares e de piscinas 
de plutónio para producción d.e 
enerxía el$ctr.ic;:a; pero iso non. é 
de contrabando, claro".+ · 
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ELEICIÓNS EN MÉXICO 

Denúncian carretamento de votantes, papeletas de máis e coaccións sobre ·labregos e funcionários 

·O PRI atopa por vez prir11eira dificuldades 
para leximitar unha vitOria eleitora~ 
• J.ELIAS/ J.BERAMENDl/MÉXICO 

A monarquía do P R 1 
pasoú outravolta con 
trampa ª 'proba do século. 
A diferéncia destes 
com ícios é que atopa 
dificuldades 
extraordinárias para facer 
valer o resultado. O 
Governo de México 
apuntalou a decadéncia 
manif esta do Partido 
Revolucionário 
Institucional con 
intervencións direitas ou 
mediatizadas do voto, 
profusamente 
denunciadas por 
observadores 
internacionais, qué 
resultan na continuidade 
do PRI. No Estado de 
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O PRD subministrou aos infor-
' madores cópia da acta dun co

lexio eleitoral de Mapastepec no 
que se .receberon 524 vótos . A 
conta de votos oficial recoñece 
23 para o PAN; 626 para o PRI, 
3 para o PPS, 422 para o 
PRD,e 25 votos máis para ou
tras formacións políticas. 

-
Cuautehmoc Cárdenas convo-
cou para Sábado vindeiro unha 
manifestación de protesta no 
Zócalo do Distrito Federal , fron
te do Palacio Nacional, para re
cusar as cifras de resultados 
que está a publicar o Governo. 

Aes corilícios foron convocados · 
máis de 45 rnillóns ·de mexica- · 
nos para elixir presidente por 
seis anos asi como 500 deputa
dos, 128 senadores e 66 mem
bros-da Asemblea de 500, 128 
senadores e 66 memebros da 
Asemblea de Representantes 
da Cidade de México. 
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Chiapas, as evidéncias de 6 .. ,.,,, ~ 
fraude foron ...J Cárdenas, aoque lle foi roubado o trunfo no 1988 ante o siléncio internacional, non recot\ece a limpeza dos comicios do 94. 

Mátia a reforma dun sistema 
eleitoral de deliberada confusión, 
coa que o PRI dominou durante 
74 anos, a medida que pasan as 
horas acrecéntase a impresión 
dun grande fraude. Dou~ días 
antes da votación, a organiza
ción norteamericana Global Ex
change denunciou que na povo
ación de Cocuya de Benitez, no 
estado sureño de Guerrero, moi
tos labregos estaban a compro
meter o seu voto para o PRI 
despois de recebiren cheques 
da oficina guvernamental do 
Programa de Axuda ao Campo. 

abrumadoras. Á direita, Amado Avendaño, candidato a govemador do _PRD no estado de Chiapas 

A oposición opta pola resistén
cia civil para recusar a manipu
lación dos comícios. Seria impo
síbel atapar un cidadán mexica
no que confie na sinceridade da 
protestas de limpeza eleitoral 
que . está a facer o Governo. O 
desgaste de moitos anos de 
exercício clientelar acelerouse 
de vez co asasinato de Luis Do
naldo Colosio, candidato anate
mizado por falar da reforma do 
poder. Os esforzos por tapar a 
responsabilidade do Estado non 
fixeron máis que agrandar a dis
táncia entre o PRI e o eleitora
do. Os inquéritos eleitorais non 
deixaban lugar a dúbida. 

Un valeiro de credibilidade rodea 
asimesmo a promesa de Zedillo, 
candidado do PAi, para solucio
nar o paro, combater a pobreza, 
reformar o sistema xudicial e 
afondar nas reformas democráti
cas. As promesas do PRI non 
son distintas ás que ten repetido, 
unha eleición sobre outra, desde 
hai cincuenta anos. 

Os dados que o Instituto Federal 
Eleitoral (/FE) segue entregando 
aos poucos desde o dia 21 , man
téñense na mesma tónica de 
consolidar a maioria do PRI. Pe
ro os visitantes internacionais da 
Alianza Cívica de Chiapas (con
traponto oficial do /FE) declara
ron ter atopado irregulariedades 
en case todas as mesas obser
vadas. As principais son a desa
parición de papeletas (sobre todo 
para o cargo de governador), a 
inflación de votos nos colexios 
especiais habilitados para mem
bros do exército (que non respei
tan o límite de 300 inscritos), o 
voto de guatemaltecos nas locali
dades que están a rente da fron
teira, as presións de todo xénero 
aos labregos por parte dos gran
des proprietários, a inducción ao 
voto por representantes do PRI, 
as ameazas por perda de terra e 
electricidade e presións de todo 
xénero sobre interventores e visi
tantes. Non faltan tamén o trasla
do de votantes en autobuses 
particulares e· a falla de papele-

• 
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tas dos partidos da oposición nos 
coléxios electorais. Unha obser
vadora norteamericana invitada 
manifestou que o que vira duran
te as eleicións non tiña nada que 
ver coa democrácia. 

O PRO reclama 
a vitória en Chiapas 
A Comisión de Prensa da 
Asemblea Estatal Democrática 
do Povo Chiapanaco proclamou 
nun comunicado o trunfo de 
Amado Avendaño, candidato do 
PRO polo Estado' de Chiapas. 
"Foi un trunfo do pavo chiapana
co a pesar da campaña desigual 
do PRI e da manipulación que 
fixo da bandeira, dos impedi
mentos para votar e dos delon
gados rexistos de automóbeis 
nas estradas que dificultaron ex
traordináriamente ·a circulación". 

A representante do partldo de 
Cuautehmoc Cárdenas en Chia
pas di que se gababa da busca 
da paz con xustiza e dignidade. 

Mália a-reforma 
dun sistema : 
eleitoral 
de deliberada 
confusión, 
co pasar das horas, 
-acrecéntase 
a impresión 
dun grande fraupe 

As denúncias~ por: coacción de 
voto, nas últimas semans de 
campaña, dirixíanse sobre todo 
contra o PRI. O partido institl:l
cional volveu a praticar o aca
rreo (os autobuses privados arri
ba e abaixo), a presenza domi
nante cando non exclusiva nos 
meios de comunicación (Cárde
nas non ten direito a espazos de 
balde) e de ameazas sobre sa-

. "pedimos a toda a cidadania lários e pensións. 
que faga test? nas eiras, casas, 
e centros comunitários porque o A diferéncia entre estas elec
governo ruin segue a empregar . cións e as precedentes é que a 

. os meios de comunicación para · estructura de representación po-
desmoralizar a povoación e ris- lítica máis cori¡3.cea e caciquil de 
parnos o trunfo. Non o permitire- América atopa pala primeira vez 
mes porque xa perdemos o me- dificuldades para lexitimar un re-
do a sermos felices". _ sultado. • 

Varios autores. 
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T.EATRO E EMIGRACIÓN 

'Maruxa VillanueVa, actriz 

'Nos anos ·da gü9rra cantabamos e 
representabamos paraxuntar cartos para os milicianos' 

1 · 

capa Cid 
l._ -antifas1 

pé da Casa-Museu grande~ 

de Rosalia de Castro, en me· ás 

Padrón, está sempr.e a 
actos d1 
se para 

figura de Maruxa licianos 

Villa~ueva. Actriz, cantora, miso, pe 
mos qu 

emigrante regresada, en tres . 
Maruxa é unha namorada dor da 

de Galiza e de Rosalia de dicíame 
Galiza E 

Castro, "que son ~mha teñamo: 
mesma causa" e fa: da coa vitó 

conversa unha exibición de 
plo de x 
esta sol 

memória e de tenrura, 
repinicando unha cantiga 'Na aquí, recitando un poema 
acolá, 9unha memória de eng 
asombro na que non falta a am( 
emoción sempre presente 
na casa natal de Rosalia, ma1 
"moitas bágoas se teñen a fa 
vertido aqui". ven 
• XAN CARBALLA 

É unha história tenra que comeza Conta 
dez anos antes da Guerra. Unha 
galega de vinte anos que quer sa- Na his1 
ber dos seus irmáns emigrados etapa a 
en Buenos Aires, e deixa a sua pre sen 
aldea natal .en A Barrela, en te- país, te 
rras de Chantada, «marchei para campar 
América en 1926, xa de moza. Ti- ta coa e 
ña dous irmáns alá e debecia por Maruxa 
velos. Sempre llo dicia aos meus do inter 
paiciños, pensando en botar só pular G 
dous anos e regresar. Aí coñecin Blanco 
o que é a emigración e os versos estivo p 
de Rosalia "Adiós ríos, adiós fon-
tes". la con ilusión pero cando o «Primei 
vapor avanzaba e perdíanse as des poi~ 
costas maravillosas de Vigo en- teatro lí 
troume unha pena tan fonda que da min 
me teria botado a nadar para re- do, Dar 
gresar. Pero xa non podia ser. Na meira o 
emigración agrándase o cariño á o sei n1 
terra, a morriña. O que era unha me á Si 

viaxe para poucos anos despois ha emi 
foron vintetrés seguidos, porque mente< 
non voltei até o 1949,, cións a 

ción , "¡ 
Maruxa Villanueva, toma ese no- seus h 
me artístico xa en Buenos Aires , o xenlle, 
seu real é Maria lsaura Vázquez honorá 
Blanco, e comeza a int~rpretar to". Foi 
alalás e melodias galegas en dis- no Tea 
tintos centros da emigración, con- a prim1 
seguindo un lugar esp~cial no co- Fernani 
razón dos galegas. E tamén a ante ria 
época da República e da guerra, contar 1 
na que se organizaban infinidade éxito, p 
de actos de solidariedade onde 
tanto Maruxa como Tacho/as e «Varelé 
tantos outros prestaban as suas compar 

r--------------------------·--------

'Que volvan a Re 
"Sempre digo que eu non sei re
citar, en todo caso digo os poe
mas con sentimento. Só moi re
centerriente consentin a gravar 
unha cinta con poemas de Ro
salia de Castro e música de Ne
rrésio Garcia Carril, co que xa 
co~aborara nunha filmación de 
La hija del mar". Asi nos di unha 
M ruxa Villanueva que encheu a 
.en revista de lirismo, sempre 
cu ha canción para dicir, nunha 
relación de amor con Rosalia de 
Castro, na casa que praticamen-
te dirixe desde 1971 en que se 
abre ao público como centro ro
saliano de primeira magnitude. 

Lembra cando soubo qe Rosa-
lia de Castro por primeira vez 
"ª miña mamá era mestra e 
educounos desde pequenos no _ 
amor a Galiza. E Galiza e Ro
salia son unha mesma cousa. 
Es~a muller adorábel loitou .tan- , 

to polo 
o sabe1 
descob1 
a ingra1 
hoxe n 
triste d1 
pede qi 
están o 
as con 
quecen 
concién 
e mái.s 
quen té 
xendo 1 
a saber 
en moi· 

«A hon 
pera de 
aos se 
que Pe 
tres é é 
ali está 
ben fác 
só terié 

~------~-----------~---~-~~ t-------· 
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capacidades para a solidariedade 
. antifascista, ce dese tempo teño 
grandes' anécdotas. Convidában
me ás sociedades e tamén aos 
actos de solidariedade. Xuntában
se para recoller cartos para os mi
licianos e iso facíao sen compro
miso, por amor a Galiza, así tivére-. 
mos que estar ás 8, ás 9 e ás 11 
en tres sítios distintos. O embaixa
dor da República, Anxel Ossorio, 
dicíame "hai que terlle en conta a 
Galiza este grande esforzo cando 
teñamos a serte de volver á pátria 
coa vitória". Era uri grupo moi am
plo de x'ente que estaba adicada a 
esta solidariedade». 

'Na emigración 
engrandécese o 
amor á terra. Cando 
marchei comprendin 
a fondura dos 
versos de Rosalia". 

Contacto co teatro 

Na história do teatro galego, a 
etapa arxentina, condenada a re
presentación ao ostracismo no 
país, ten grande importáncia. A 
compañia que Varela Buxán mon
ta coa que despois foi a sua dona, 
Maruxa Villanueva, é a precursora 
do intento posterior do Teatro Po
pular Galega dirixido por Eduardo 
Blanco Amor, e no que ela xa non 
estivo porque xa voltara. 

cc Primeiro tiven un emprego pero 
despois xa estaba só adicada ao 
teatro lírico. Unha vez chegou on
da min o que logo foi meu mari
do, Daniel Varela Buxán, coa pri
meira obra que queria estrear, Se 
o sei non volvo á casa. Abordou
me á saida dunha actuación nun
ha em isora e pediume directa
mente que lle cantase unhas can
cións ao remate da representa
ción , "pero tenme que dicer os 
seus honorários, se fai favor". Dí
xenlle , "tratándose de Galiza os 
honorários xa están ao comple
to". Foi un éxito a representación 
no Teatro Maravillas, e foi tamén 
a primeira actuación teatral de 
Fernando lglésias Tachofas, que 
anteriormente só se adicaba a 
contar cantos galegos, con moito 
éxito, porque o facia moi ben». 

ccVarela falounos de facer unha 
compañia de teatro galego e que-

ria que a encabezara eu, porque 
así, dicia el, co meu nome que tiña, 
xa certa sana, poderia sair adiante. 
Chamouse "Compañia Galega de 
Comédias Marujita Villanueva", 
porque pór máis que pelej nunca 
conseguin que me dixeran Maruxa: 
era por cariño e non me podia in
comodar. Foron moitos anos de 
actividade sempre con obras ·de 
Varela Buxán, A xustícia do mui
ñeiro, Taberna sen dono, As tres 
Maruxas, e outras máis. El era un , 
rapaz prolífero, e cabríamos o pro
grama coas suas obras. Tamén é 
certo que non tiñamos axudas de 
nengun tipo e el vivía do teatro por
que cobraba direitos por represen
tar as suas obras. Eran pezas que 
'tiveron moito éxito. Outra xente do 
grupo como Tacholas despois for-

. mou parte do Teatro Popular Gale
ga que dirixiu Blanco Amor, e que 
foi mágoa que non callase abando, · 
quizais tamén porque as ideas po
líticas provocaron división nas so
ciedades galegas». 

Un non a Franco 

«Un bon día un señor, Rogelio 
Rodríguez Díaz, un gran galega 
pero franquista ata a coronilla, fa
loume, ainda que sabia que sen 
eu meterme en política tiraba 
máis ben á esquerda. Por princí
pios, por amor ao povo tiro máis 
ben cara aí, ainda que nunca mili
tei. Desde logo non son de direi
tas. Faloume aquel home e pro
púxome facerme enlace da colec
tividade galega con Franco . Co
mecei a tremar e contesteille , 
"agradézollo moito pero non. Po
dia darme todo o ouro do mundo 
pero rexéitoo"». · 

Pouco tempo despois foi a volta 
definitiva a Galiza, e o intento de 
recriar a compañia en plena dita
dura desgaleguizadora, «regresei 
e no 1950 montei unha compañia 
cuns rapaces moi animosos da 

'Oterecéronme 
ser enlace 
da emigración co 
réxime de Franco e 
dixen que non. Por 
amor ao povo 

l sempre tirei á .. 
: esquerda". 

miñá parróquia, Sar:-itiago de Lo
sada. Ensaiamos seis meses Se o 
sei non volvo á casa e sairon a · 
escena verdadeiros artistas. Re
presentámola até oito veces na 
Barrela, que era unha aldeiña, po
lo éxito que tivo. Despois fumos a 
Chantada, ao Carballiño, a Meli
de. En Ourense pasounos algo 
digno de contar cos empresários 
do Teatro Xesteira. Cando soube
ron que era unha obra gal-ega 
desconfiaron do éxito e tiven que 

· pedirlles que me alugaran o teatro 
o dia de descanso. Asi foi que o 
dia da estrea a obra tivo un éxito 
imenso, e no entreacto viñeron ta
lar comigo a disculparse, primeiro 
en castellano e despois .xa eri ga
lego para oferecerme o teatro pa
ra representar o que quixera,, . 

«Con esa reticéncia ou temor ao 
éxito dos espectáculos en galego 
tropecei en várias ocasións. Mes
mo en Lugo, para facer un recital 

· de canción galega no Círculo das 
Artes, e despois de talar con Ce
lestino Fernández de la Vega. Eu 
dicia que qantaba para quince 
persoas igual que para o local 
cheo, que habia que ir metendo o 
canto galego como fose, 

A esperanza de manter o grupo 
de teatro viuse abaixo pola arbi
trariedade da época, «desfíxose 
porque un dos primeiros actores, 
que era secretário no xulgado, ti
vo rion sei que 'problema cun gar
da civil ao que se lle negou a fa
cer un favor. O garda deu conta 
del e doutro compañeiro do grupo 
de teatro, no que eran os primei
ros actores. Estaban librando da 
mili , un porque o pai era sexaxe
nário e o do outro estaba impedi
do. Daquela unha denúncia dun 
Garda Civil valia máis ca un tes
tamento, e mandáronos abriga
dos a un Batallón Disciplinário. 
Din todas as voltas do mundo e · 
até falei cun xeneral que estaba 
en Monterroso peró noñ houbo 
maneira. O grupo desfíxose por 
completo e xa daquela retireime 
definitivamente da escena». 

Maruxa Villanueva estivo recente
mente en Ribadávia, na Mostra de 
Teatro, no que se realizou unha 
exposición sobre a história do tea
tro galega. Ali interviu e explicou a 
sua visión do que debe ser o noso 
teatro, peneirada pala experiéncia · 
pioneira, "ª miña idea é de res
ponder a unha idea de teatro ga
lego nun senso profundo, non tea
tro talado en galego, como se fai 
agora. Seria moi fermoso exumar 
tantas obras e tantos autores».• 

----·---------------------------------------------------------------------------------, 
na Rosalia para Padrón!' 
e- to polo noso país que ainda non ración municipal de Padrón». de representala, pero agora fixen 
e- o sabemos ben. Ainda está por un guión, Camiños de Rosalia, en-
e- descobrir. E ademais ainda sofre E que fai o Patronato Rosalia de garzando dLstintas pasaxes da sua 
ar a ingratitude de estar encerrada Castro, perguntámoslle, «Non obra e construindo unha espécie 
o- hoxe nese lugar escuro, frío e me faga talar ... , ao Patronato é a de película musicada. Mostreina a 
e- triste de Compostela, cando ela quen lle interesa que este ali, pe- moitas persoas, o próprio Roxélio 
<a pede quedar en Padrón. ¿Onde ro irnos deixalo, porque finalmen- Groba cor:nentoume que máis que 
je están os bons e xenerosos, onde te· é unha responsabilidade de to- un vídeo debía ser unha ópera, 
1a as conciéncias limpas que e$- - dos os galegas. Eu escoito a voz pero estou á espera de saber cañ-
a quecen e pechan as portas da de Rosalia que me di "Maruxa, to poderia costar a sua realización 

re conciéncia ao pedido dun morto, quera quedar onde os meus do- para lla poder apresentar á própria 
1a e rñái.s tratándose de Rosalia a tes foron". Ademais quen se ia Xunta. Eu teria un pequeno pape-
:le quen tanto lle debemos? Só re- opoñer a ese regreso? O trámite Jiño, pero pouca cousa". 
n- xendo esta casa pódese chegar é moi sinxelo e só ten que pedilo 
se a saber o que é Rosalia. Aqui ca- o concello de Padrón». Despédese Maruxa Villanueva, a 
·o- en moitas bagoas de emoción» actriz máis famosa da emigra-
e. A última teima de Maruxa é levar Ción galega xunto coa outra Ma-

«A homenaxe que Ro'salia es- adiante o proxecto dünha pelícu- ruxa Boga, á porta da Casa-Mu-
a- pera dos galegas é que regrese la para a que ten un guión que seu. Lémbranos agarimosa aquel 
9Z aos seus ·eidos nativos. Pero mestura poesía e imaxes, "º tex- rito que repete desde . hai vinte-
e que Panteón d.e Galegos llus- toé bon -di rotunda...:.._ porque é tres anos, «todas as ma,ñáns no 

10 tres é aquel? Se mesmo os que de Hosalia». cabezal da cama de Rosalia hai 
o- ali están son-marxinados!! Seria unha rosa vermella fresca. Sem-
a. ben fácil de 'realizar' o traslado, "Eu cantar cantei moita os seus pre lle dou un biql.iiño antes de 
.ri- só teria que .reclamalo. a corpo- - poemas pero nunca ¡iven ocasión p~usala».+ 

----';;.t--------

ETICA E POLITICA 

ANXO IGLESIAS 

O VOTO 
E -AS CONVICCIÓNS 

RELIXI o ·sAS 
FRANCISCO CARBALLO 

Un debate permanente ese da ética e a política. Actualmente cobra 
relevo e concretamente na Galiza. Un dos protagonistas deste debate 
é un bispo. · Un bispb estraño, un valenciano integrista que OCl:Jpa a 
diócese ·de Mondoñedo e que insiste, nos seus escrito$, en que os 
católicos deben negar o voto a partidos que defendan leis permisivas 
de actos contrários á moral oficial católrca, v.g. o aborto, as unións 
homosexuais, etc. 

Tense escrito moito sobre a ética de teste'muño e a étiéa de negocia
ción. Aquela lévanos a ser teste.muñas na sociedade das nasas convic-

cións: esta exíxenos negoctar deci-
- - - - - - - - - - - - sións con outras mentalidades. A 

'Un bispo poderá · 
subliñar aos seus -· 

fregueses as 
esixéncias de 

ciéncia política sabe das duas. Os 
políticos pratican un ha· ou outra ou ' 
nengunha. lso pasa en todas as 
profisións. 

Cal debería ser a ética política v.g. 
dun católico de verdade na Galiza? 

·conc-l· e"' ncl· a na SU a ~ Un católico desa tesitura, na políti-: 
ca ou en calquer outra profisión, te-

' d d d ria que ser unha testemuña das 
Vl a, pero e On e suas conviccións. Ten que "confe-
lle ven o poder de sar" a sua fe, que viver de acordo 

coa sua moral relixiosa. Dicer outra 
negar a causa seria reivindicar a esquizo

frénia. negociación ás -
exixéncias de 
convivéncia 

, - cidadá?" 

Mais un tal católico en tanto mem-
. bro dunha sociedade pluralista, en 
tanto cidadán dun país_ onde convi
ven diferentes éticas, ten que "ne
gociar" normas de convivéncia,. 
normas de mínimos para o benes-
far .comun. A si mesmo exíxese a 

sua moral, aos outros exíxelles a ética de mínimos negociada entre to
dos, Até aquí todo parece evidente. 

Por que logo hai bispos que parece que quer·en exixir aos católicos un 
comportamento determinado, non negociado, con partidos de princí
pios éticos non católicos? En virtude de que selles forza a negar'o voto 
aos partidos que apresentan leis "noQ oficialmente católicas", pero que 
eses partidos ven que responden a negociacións de convivéncia so
cial? Un bispo poderá subliñar aos seus fregueses as exixéncias de 
conciéncia na sua vida, pero de onde lle ven o poder de negar a nego-

. ciación ás exixén~ias de convivéncia cidadá? 

Tal exixéncia integrista de certos blspos españois est~ en contradicción 
coa prática pastoral da lgrexa apostólica. Esta pedia a obediéncia e a 
colaboración cos emperadores· romanos, pero pedía igualmente a de
sobediéncia persoal a certos actos considerac;los imorais polo cristianis
mo. Un partido pode apresentar leis ainda que non estexan de acorde 
con todas e cada unha das éticas de cada cidadán ou de cada igrexa, 
se ten a convicción de que responden á · necesida~e de convivéncia e á 

- negociación ~ibre dos cidadáns. Votar a un partido non exixe estar de 
acorde con cada artículo do seu programa, exixe estar ·convenddo 'de 
que respeita a moral de mínimos e ~atisfai os intereses comuns e dese 
cidadán· concreto. 

lntenéionadamente acabo de mencionar un caso de conflito ético. Pero 
hai outros conflitos en xogo cando un vota a determinada forza política. 
lmpos.fbel que esa forza satisfaga todos e cada un dos nosqs ideais. 
Pero se satisfai grande parte deles e responde como o mellar entre os 
que se apresentan, como · explicar a abstención, negando o voto a tal 
partido, en convocatórias, v.g. ás pasadas europeas? Como insistir en 
posturas ·testemuñais, puramente · persoalistas, en convocatórias nas 
que se xogan intereses. comuns do po.vo galega? 

·unha pretendida ética de testemuño en temas de intereses xerais tró
case en antitestemuño cando abandonamos a colaboración no necesá-
rio e comun p.or defender a nosa própriq "pureza" i.deolóxica ou de c9-
le~cti_vos gue,se • .§1.utoprocl~man modelQ. de cjvi[dq.d~. + __ ~ · . . . __ _ 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(F,elipe González) 

1 As planeadoras 
están en retirada". Hai 
só un ano, Xurxo 
Parada, Governado"r de 
Pontevedra, daba por 
cautivo e desarmado o 
exército naval do narco. 
Ora, cada novo correo 
da coca ven cun barco 
máis grande e o 
Govern.ador reclama 
reforzas para facer a 
guerra contra quince 
ex-república9 . 
federadas. "E que 
están a chegar as 
máfias do Leste". 

Os 
impresentábeis 

·Bebeto e 
Romário 
Bebeto e Romário son uns im
presentábeis .' Primeiro porque . 
non se apresentaron como esta
belecian os seus contratos de 
cantos de millóns aducindo pre
textos absolutamente impresen- -
tábeis. E tanto máis impresentá
beis o basearse en que están 
cansos despois 
do Mundial, en 
que eles, toca-
d os p o 1 a man _A pitada a 
de Deus como 
campións d_o Bebeto debeu 
mundo, teñen ser ainda 
direitos. espe-
ciais aos do moito maior, 
resto dos .profi- ao igual que 
sionais. Xa se 
viu como fixe- a ovación a 
ron uso destes Mauro Silva 

- direitos espe-
cia is a m a i o r que está 

-parte dos mem- dando un 
bros da equipa 
brasileira ªº tra- . exemplo de 
tar de pasar de d rt' 'd d 
contrabando 18 epo IVI a e 
Tm. de produ- ede 
.tos (electrodo- f · I' 
mésticos, etc.) pro es1ona I· 
·á sua volta ao dade 
Brasil despois 
de gañar a co-
pa do mundo 

O IMPERIO -- CONTRA ITACA 
XosÉ Cm CABIDO 

O que vai facer Fidel Castro é chamar a Bill, ou a Hillary, e 
quedar para unha hora nunha terraza de Miami a tomar un\1~s 
cocacolas e falar do asunto. Está decidido. Vaise a Cuba e de1-
xa todo-nas mans dos demókratas. El, con que lle garantan un
ha vellez . libre de crebadeiros, nunha facenda apa1táda, onde · 
poida ler e charlar de cando en vez con García Márquez, acep
ta encantado. ¿A Revolución do 59?, iso é auga pasada. Porque 
adeinais os cubanos, na súa grande maioría , xa se ve que non 
queren outra ·cousa máis que fuxir de Cuba para Miami e de 
Miami para Guantánamo. · Cun pobo a~ í de inestable e capri
:Choso, ¡quen se vai poñer agora a defender unha independen
c'ia e unha revolución do 59! Estamos no ano dous mil. Sexa
mos .sensatos. O Caribe é unha lástima, chico, que o teñan os 
comunistas así de abandonado. Canto mellor non estarían esas 
praias Varadero Caibarién todas cercadas de edificios de trin
ta ou ~orenta pl~ntas, coas ' augas un chisco contaminadiñas (a 
civilización -ten o seu prezo), e véñanme ·bancos onde poder 
manexar as tarxetas de crédito, e moito gringo e moita chavala 
estranxeira os cubanos todos a traballar na hostelería e no pu
terío e no ~ráfico de. droga: un pouquiño de racismo é sempre 
inevitable no encontro das culturas. O chabolismo, con ese cli
ma , carece de importancia , hom. E para as mafias non che hai 
como ter unha boa man esquerda, e se a mané a do presiden
te .da república, moito mellor. Con escrúpulos non vas a nin
gunha parte, hoxendía. Mira Panamá, aí tes un bo exemplo. • 

bel. E ainda máis impresentá
bel, se cabe, no caso do De
portivo , por tratarse dunha 
equipa modesta _que pertence a 
todos os sócios-accionistas e 
que fixo un grande esforzo por 
chegar a onde chegou. Por iso, 

xectar o futbol, o xogo deportivo 
como unha lición de profisionali
dade rigorosa, competéncia no
bre e leal, de amizade e solida
riedade, de ética, imaxinación , 
criatividade, festa e ledícia. + 

Klaus Kinkel, ministro 
de Relacións Exteriores 
alemán, di que no 
Leste están a vender, 
de matute, Plutónio 
235 e a importar 
drogas. Que chame a 
Xurxo Parada par· ver 
se chegan a un acordo: 

de futbol~ Contrabandeaban fi
guras multimillonárias nun ·país 
asolaoo por unha pobreza e ex
poltación abafantes. Est.aban· 
"cansos" e andaban df? xira ... 

. a pitada a Bebeto debeu ser 

. ainda moito maior, ao igual que 
a ovación a Mauro Silva que 
neste caso, no do contrabando, 

CUMIO DE PROFESORES CO 

DEPOR 
(lNrEGRADO POLOS PROFESORES 

DA UNIVERSIDADE DI;: SANTIAGO 

DE COMPOSTEIA: MIGUEL 
CANCIO, RAMOM LOPEZ SUEVOS E 

XABIER VIIJ-IAR TRILHO) 

Acusan a Rios 
Seoane, empresário 
galego en Buenos 
Aires, de encargar un 
asasinato. Asi rezaba 
un titular do 2 de 
Agosto. O 22 do 
mesmo mes, Rios 
Seoane anúncia en 
Compostela 
importantes 

• ·investimentos nesta 
banda e asegura que 
non foi el ·quen mandou 
queimar ·vivo ao seu 
adversário político 
lgnácio Torres,. mália as 
acusacións da viuva da 

· vítima. o' novo .titular di: 
"O grupo ten 13.000 
millóns e comezará a 
comprar indústrias en 
Setembró". 

Segundo, porque feitos como 
este poñen de manifesto a ma
nipulación e degradación a que 
pode chegar o futbol. Agora re
s u Ita que uns profisionais no 
mellar da vida, xóvenes, atletas 
treinados moi concienzudamen-
te para competir ao maior nível, 
polo que cobran salários e die
tas de· cantos e cantos de mi
llóns, polo que son aclamados e 
se converten en figuras estatais, 
internacionais e mundiais, des
pc5is de xogar o mundial, ao su
. mo, no caso dos catro primei-
ros, . sete partidos no prazo de 
un mes (as primeiras equipas e 
xugadores xogan, entre partidos 
naciónais, internacionais, de se
leccións, un número similar de 
partidos), para o que se estive
ron preparando-durante anos, e 
ademais é o maior orgullo e me
ta para un futbolista. (O que su
cede no caso de atletas, xoga
dores profisionais e de elite dou
tros deportes onde, hai bastan
tes casos, que os esforzos ain
da son moito maiores); agora 
resulta que, frente 'a outros moi- · 
tos traballadores que están moi 
mal pagos e .traballan moi dura
mente; frente os seus compa
ñeiros que si se apres.entaron 
ao traballo na data estipula-da; 
frente aos sócios e espectado
res que fan esforzos para pag·ar 
os seus abonos e entradas, as
tes engreídos deusiños de piti
miní que non saben _controlar a 
fama e comportarse como sé
rios profisionais nun deporte do 

A turrada de. corda que ademais hai millóns de per-
máis grande do mundo, soas pendentes; estes prepo-· 

tentes· campións aos que se lles 
que este Domingo subiu o triunfo á cachola, nece-
montaron na Alameda sitan vacacións especiais. Non 
de Pontevedra, deixou é de estrañar así que Bebeto se 

ª,_ Feira do Libro de surprenda da pitada no dia da 
· sua apresentación. -

persianas-baixas. . 

· nas suas declaracións e com
po rtam ento dentro e fora do 
campo, está dando un verda
deiro exemplo de deportividade 
e de profisionalidade. 

Bebeto e Romárfo, por este 
comportamento completamente 
impresentábel, deberían ~evar 
unha lición exemplar _para que 
non se volvan repetir feitos tan 
lamentábeis como o que prota
gonizaron e que son nefastos 
para o futbol, para o deporte, 
para a sociedade en xeral. Ne
fastos polo moi negativo exem
plo que representan, especial
mente para tanta xente penden
te do fütbol e, sobretodo, para 
os nenas, para os máis xóve
nes. A grandeza dos campións 
é saber gañar, saber ser cam
pión con humildade; saber pro-

A _esperanza de 
Vilar de Santos 
Neutras cartas anteriores tenho
me referido a desfeita ecológica 
que causarom as máquinas da 
concentrac;om parcelária no 
concelho de Vilar de Santos. As 
minhas críticas com respeito a 
atitude do alcalde nacionalista 
que ali governa, devo de recen
. hecé-lo, tenhem sido, ainda que 
fundadas, feroces. Nom obstan
te e despois de que puden ob
servar polos comentários del sa
ídos que apesar do seu esf or90 
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por evitar a total deforestac;om 
fracasou e nom pudo impedir o 
desastre, nom obstante digo, 
devodar-lle crédito e alegrar-me 
polo seu firme compromiso de 
emendar dentro do possível o 
erro cometido. A sua intenc;om 
sincera é .proceder a umha ur
gente reflorestac;om do municí
pio e consta-me que está ges
tionando todo o necesário para 
levá-lo a cabo. 

Esta carta nom tem outra in
ten9om que a de cump~ir co 
meu compromiso de felicitar 
publicamente a Jardón se este 
decidía adoptar umha atitude 
aberta ao -ecologismo e as pro
postas conservacionistas e am
bientalistas. 

O nacionalismo de hoje como 
forza comprometida coa identi
dad e auténtica do nosso povo 
ten que proteger com decisom 
os valores culturais que nos de
finem éomo galegas: o idioma, 
os costumes , a etnología e a 
paisage tradicional. 

A nossa paisage é o fruto subli
me dos nossos devanceiros que 
souberom viver em harmonía 
coa natureza num desenvolvi
mento sustentável do que nós 
ternos moito que aprender. Des
pre9ar estes valores populares 
por um progreso semente mate
rial seria umha 
grave afrenta 
contra a terra 
nai e sobretodo Atila montado 
contra a nossa 

numha 
paleadora 
pasou por 
Vilarde 
Santos e 

pátria que tan
tas veces jura
mos defender 
frente aos lo
bishomes de ti
rantes ampara
dores de sebo
sos bandulhos . Jardón quixo 
Atila montado . ser profeta na 
numha palea- sua terra e 
dora pasou por 
Vil ar de Santos parar o 
e Jardón quiso pinchado de 
ser profeta na 
sua terra e pa- árbores a eito 
rar as talas de-
s en fr e ad as. 
Nom o conse-
gueiu . Agora, . 
doído, olhando as toradas sem 
vida, fala-nos do futuro, de recu
perac;om, de restaura9om, de 
repovoa9om , de esperan9a . 
Som palavras de vontade que 
expresam um compromiso coa 
terra de.svastada, coa terra es
gazada e cos galegas bons e 
generosos do fogar de 
Breogán.• 

MIGUEL MARVOA DA LIMIA 
(VIGO) 

Salvemos Ons 
A illa de Ons está a sofrer du
rante o verán unha forte presión 
turística desordenada e, ás ve
ces, selvaxe. Ons, un ecosiste
ma fráxil con importantes coló
nias de aves mariñas e un en
torno submariño de alto valor 
ecolóxico, necesita urxentemen
te protección. A orde do 4 de 
Xullo de 1994 da Xunta de Gali
za que fixa as normas ás que se 
deben ater os visitantes, é 
transgredida praticametne na 
sua totalidade. 

A única zona de acampada au
torizada oficialmente "CJ?an da 
pólvora" non está vixiada e o 
número de prazas autorizadas 
supérase coa connivéncia 9os 
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meio ambiente (fogueiras, faise 
le.ña dos troncos e árbores, 
música altísima e festa toda a 
noite ... ). . 
Hai na illa unha grande zona 
oe acampada ilegal e que de
bería ser fechada urxentemen
te, está ao lado da "Praia de 
Melide", o incontrol é absoluto 
(tendas instaladas sobre du
nas, corte de árbores, chouzas, -
fogueiras, lixo ... ). 

As "Áreas de paso restrinxido" 
para observar as aves e non se
ren molestadas, non están sina~ 
!izadas, nen control.adas. Na zo
na Sul da illa está instalado ún 
campamento e campo de traba
llo da Xunta de Galiza, demasia
das prazas 
(campo de fút-
bol incluído ... ). 
As bicis alúgan- Ons é un 
se nun estabe-
1 eci mento da 
i lla a alto prez o. 
Circulan a toda 
velocidade (pe
rigo, erosión ... ). 

Ons é un negó
cio, principal 
mente para a 
compañía de 
"Cruceros" que 
translada aos 
numerosos visi
tantes sen con
trol e, en menor 
medida, negó-

.cío para os tres 
únicos bares-

negócio, 
principalmente 
para a 
compañia de 
Cruceros ... 
que translada 
aos 
numerosos 
visitantes 
sen control 

restaurantes onde se manexan 
prezos elevados (bocadillo a 
300 Ptas. Ah!!, proximamente 
dous di as de festa e verbena ... 
lmaxinádevos isto en pleno cen
tro de Doñana, por exemplo). 

Xunta, Concello de Buéu (ao 
que pertenecen as illas), grupos 
ecoloxistas e todas as persoas 
interesadas en defender a natu
reza de Galiza, ternos a abriga 
de salvar as illas Ons. ·ons e 
Onceta, xunto coas illas Cies 

r---~------, 

Fago -un gran 

anúncio nun 

semanário amigo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

POVOACIÓN MUNDIAL (e II) 
NANINA SANTOS 

O Vaticano vai ir á Conferéncia do Cairo para convencer aos 
governos abortistas de que o aborto é moralmente inaceitábel 
e, seguramente , a pior de todas as plagas imaxinábeis. 

O Vaticano non vai ir dar a batalla de que se penaliée á povoa
ción do 1 º Mqndo (só o 18% da povoación mundial) que con
sume o 80% da produción mundial de enerxia' comercial, eo . 
79% de aceiro, o ·85% do papel, o 86% dos metais non ferró
sos ... porque 'ao Vaticano semellante imoralidade non parece 
preocupalo moito. 

Se os governos, os demógrafos e outros especialistas tivesen 
vergoña esixirian penalizacións para consumos desmedidos. 

O estilo de vida, os modos e maneiras, as comodidades e .as 
ufanías que gastamos cos nosos títulos de Países Desenvolvidos 
só m~recen reprobación. 

Namentres, quedamonos coa alarma de que o planeta non su
porta tanta presión e agardamos qlJe povoacións do 3º Mundo , 
morran de fames, pestes, indixéncias ... porque, o que é nós, re
nunciar aos coches, calefaccións, comidas e bebidas de luxo, 
gastos suntuários, etc ... nada de nada.+ . 

(que xa son parque natural) e 
Sálvora (de titularidade privada) 
deberán formar o grande parque 
natural das illas Atlánticas da 
Galiza ... Antes que sexa dema
siado tarde.• 

AMIGOS E AMIGAS DA luA ÜNS 

(A CORUÑA) 

AFPG e 
a unidade 
nacionalista 
A F.P.G. reafirma a sua vixén
cia como proxecto nacionalista 
de esquerdas, e ante a imposi-

. bilidade da plasrñación dun 
proxecto nacionalista único no 

ANDRAD~ 

B.N.G ., quer manifestar dun 
xeito inequívoco que calquer 
imputación de falta de interese 
na realización deste obxectivo 
non responde á realidade, e si 
a escures dese.xos manipula
dores -dos que precisamente 
nunca creron nunha unidade 
do nacionalismo galega que 
abranxese até os sectores de 
esquerda deste. 

Esta afirmación non é gratuíta, 
como o demostran os seguintes 
feítos: 

1) O 6 de Maio de 1992, o Por
tavoz da Dirección Nacional da 
F.P.G., Mariano Abalo, manifes
ta no curso Luces y sombras de 
la democrácia española que or-

. ~· 
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ganizou o Foro Uhiversitário da 
Universidade de Santiago de 
Compostela, que: "pretendemos 
relanzar un proxecto unitário o 
máis amplo posíbel, onde podan 
caber todas as forzas .dispostas 
a asumir un programa naciona
lista e de esquerdas .. .'!(E/ Co
rreo Gallego 7.5..1992) . lsto non 
son palabras vacias, xa que tres . 
meses antes e a meio dun fax, a · 
D.N. da F.P.G. remitíralle ás di
reccións do B.N.G., P.S.G.-E.G., 
P.G., A.P.U., C.X.T.G. l.N.T.G. e 
S.L.G.-CC.LL. ' un acordo desta 
D.N. "convidántioas a dar os pa
sos necesários para ( ... ) poder 
chegar a ' un 
acordo diatne 
da situación es-
pecial que atra
vesa Galiza ( ... ) 
traballar por un
h a plataforma 
eleitoral con
xunta e cami
ñar cara a for
malización dun
ha me$ma pla
taforma políti
ca" (referéncia 
na prensa en 
Faro de Vigo 
14.3. 1992). 

2) o 8.10.1992, 
en · rolda - de 
prensa do ante-

Dicer que foi a 
FPG quen 
rachou coa 
posibilidade 
de entrada 
noBN~ polo 
do voto a HBé 
simplesmente 
faltar 
á verdade 

dito Portavoz da 'D.N. da F.P.G., 
vóltase a chamar á unión do na
cionalismo de esquerdas: "non 
poñemos nengun condiciona
mento prévio" (Faro de Vigo 
9.10.1992). - , 

3) No ano seguinte a liña de uni
dade nacionalismo de esquer
das desenvolvida pela F.P.G . 
continua incansábel: "Non pode
mos perder máis tempo en ac
ceder á unidade do nacionalis
mo de. esquerda" (Mariano Aba
lo, Portavoz da D.N. :da F.P.G. 
en A Nasa Terra, 25.2:1993). 

4) En Xuño de 1993, e despois 
de un ano de chamamentos á 
unidade,_ inícianse as conver
sas cara a unidade co B.N.G. 
Estas conversas propiciaron, 
xunto coa extremada flexibili
dade demostrada pola F.P.G., 
a presenza da nosa organiza
ción na manifestación convo
cada polo B.N.G. o Dia da Pá
tria (Atlántico, Diario 16, Voz 
de Galicia, El Mundo, El Co-

-rreo Gallego, Faro de Vigo, 
26.7.1993) . . 

5) No mes de Setembro do 
1993 ten lugar unha xuntanza 
na que a F.P.G. aterece ao 
B.N.G. a_sua presenza na cam
paña das eleicións Autonómi
cas. Este oferecimento non é 
qceitado, · ainda asi a F.P.G. re
comenda o voto para o B.N .G. 
negándose a praticar unha polí
tica de "desunión do nacionalis
mo e da esquerda, porque o ini
migo está representado na figu
ra de Fraga" (La Voz de Galicia 
10.10.1993); asimesmo este 
apoio da F.P.G. ao B.N .G. vol
taria a reproducirse nas elei
cións ao Parlamento español de 
meses máis tarde, senda cabe
za de lista Paco Rodríguez . . 

: protestaron con carteis 
: coma este:"'Turra da 1 ¡ corda ·se non que res 

- ' cultura".· Domingo 
denanterior, a Feira tivo 
que pechar por un 
desfile militar. Algo 
melloramos porque 
alomenos o da corda 
era para un libro, aincfa 
que fose o Libro 

.. 
1 
1 
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1 
1 
1 
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Guinness das 
parvadas. r . 

:. Cuauhtémoc 
Córdenasdenunciou 
-que os autobuses para 
votantes trampearon á 
vitória do PRI en 
México. Xerardo 
Fernández Albor, -
enviado como 
observado( en 
representación do 
Parlamento Europeu, 
dixo que todo fora 
sobre rodas. "Poderia 
precisar un pouco 
máis?", preguntoulle ao 
ex-presidente ünha 
reporteira da Televisa . . 
"Se fose no meu país, 
de mil amores; pero 
aqui non lle sei os 
nomes dos 
transportistas", sorriu 
Albor baixo o seu galán 
bigote formigueiro. 

Wole Soyinka está 
encantando cos 
europeus que lanzan 
campañas para 
profexer gorilas, . 
elefantes e 
rinocerontes na África 
pero non comprende o 
desinterese do Norte 
polos ruandeses. "Se 
cadra non os 
consideran espécie en 
perigo", df o novelista 
nixeriano. 

Modesto seguidor 
dos irmáns Vilar Ponte. 
Guiña defínese asi 
fronte- á articulación en 
clave de Sol (a praza 
do quilómetro Cero) da 
Coruña. "lso non lle · 
ofende aó señor 
Alcalde". "Non, non", 
concede Paco 

·, l1ldiEr . . 
........ -..... ~ 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 i 1 - 34 30 56 
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Vázquez. O Alcalde .é 
todo un liberal co~ 

· conselleiros qu_e antes 
de talar lavan ·a boca. 

Martínez Inglés, o 
ex-coronel, entande 
que a situación d_a 
defensa española é 
preocupante. Como 
membro de IU decia 
que a paz con paz se 
sementa; ora eniende 
que é m'áis seguro 
preparar a paz pola 
artilleria. Diferéncia 
entre un pacifista de 
Aznar e cutre de 
Anguita. 

·o consello da 
FENOSA xurou en 
Febreiro do 82 que 
nunca abandoaria o 
país. Despois de 
f acere-n todo o 
contrário, én Agosto do 
94 venden a casa 
central coruñesa. 
Alguns persoeiros 
galegas da empresa 
van polas redaccións 
nestes dias·pedindo 
que mallen sen piédade 
esta afronta derradelra 
da Unión Eléctrica 
Madrileña ao grande 

6) A partir de Marzo de 1994 rea
núdan se as conversas entre as 
duás argé;lnizacións, cointidindq 
coa celebración da 11 Asellible·a 
Nacional ·da F.P.G., nesta 11 
Asemblea Nacional .cando a ·. 
F.P.G. volta a avogar pola unida
de do nacionalismo de esquerda, 
pero xa empezan a aparecer as 
primeiras dúbidas, e non precisa
mente p9la F.P.G.:- "traballar a 
prol da unidade n,on depende se
mente de nós ( ... )·agora corres~ 
póndelle ao B.N.G. plasmar os 
seus desexos ... " Portavoz da D.N. · 
da F.P.G .. , o. Corr_eo Ga/egb: 
16.3.1994), un-dia rnáis tarde o ci.
tado portavoz manifesta· nunh~ 
entrevista de A Nosa . ierta: "Nós 
xa demos mostras abondo de 
vontade unitária. Aí está a nosa 
petición de voto para o B.N:G: 

_ oas xerais e· nas aútonómicas, a 
coincidéncia n:o 25 de Xullo ... ( ... ) 
A cuestión é saber se o B.N.G. 
está aberto o todo o abano ideo
lóxico" (A Nosa Terra, 17.3.1994). 

7) A situación resólvese definiti
vamente o 1.6.1994 cando nun
ha reunión mantida polos repre
sentantes da F.P.G. e o repre
sentante do B.N.G., Sr, Solla, 
este comunica a negativa do 
B.N.G. ao ingreso da F.P.G. por 
motivos de discrepáncras pro
gramáticas (¡ !). Paralelamente _o 
proceso de unidade con outra 
forza nacionalista (antaño de
nostada palas suas diferéncias 
programáticas: C.E.E. política 
institucional, ... ) desenvolvíase 
"vento en popa". 

., proxecto do Conde. 

8) Apesar de que a negación da 
entrada produciuse antes de ter
nos manifestado sobre a nosa 
intención de voto, (este produ
ciuse o. 9.6.1994: A Nosa Terra, 
9.6.1994) este volveu a recair 
sobre o B.N.G., ainda que ta
mén sobre H.B. 

Dicer que foi a F.P.G. quen indi
rectamente rachou calquer tipo 
de posibilidade de entrada no 

1 
1 
1 
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INVADIDOS 
X.PrÑEIR.O 

Os invadidÓs case · sei:npre son baixotes e con cara de fame. O 
da estatura é en comparanza cos invasores. o da fame é unha 
simple. consecuéncia dos preparativos da invasión, aínda que 
non falta quen diga que dormir cun olio aberto deixa nos ósos 
aos tales invadidos. 

Na xeografia dos 1nvadidos pode haber illas, como Granada, 
ou Continentes, como Panamá. Se cadra só coinciden nesa tei
ma para aparentar algunha inútil resisténcia ou en non se que
rer dar .por avisados cando lles mandan os recados debidos. Xa 
se .sabe, un dia retíranlles unha embaixada, ªº outro. néganlles 
o suministro, no seguinte televísanlles unhas manobras de ad
. verténcia cunhas ~ropas que chaman liberadoras. Todo para 
que estean ben avisados da · invasión, tanto que con esa en
chenta de anéstésico prévio, alguns advertidos de invasión co
mo os haitianos, parece que van ser invadidos para evitar que 
o seu anaco de.illa acabe despovoada con tanto avisado de in
vasión convertido en in.migrado na terra dos invasores. 

Un día os invasores acaban coa fam€ dos invadidos para sem
pre. Fano cuns bonitos exercícios televisados de tiro ao prato 
no estilo do que bordou- o laureado Schwarkopff no panameño 
bairro de El Chorrillo." Por iso non Hes falta o seu aquel de ra
zón aos invasores cando aseguran que o que realmente fán cos 
invadidos é liberalos. • 

B.N.G. polo .tema do voto a H.B. 
é simplesm~nte faltar á verdade. 

Para rematar tacemos un chama
rnento a todas/os homes e mulle
res que se sintan nacionalistas de 

esquerdas para que xuntos siga
mos a construir un pr0xecto hon
rado, amplo, aberto que siga os 
princípios históricos do MNLG. • 

DIRECION NACIONAL DA F.P.G. 

r------------------------------------------------, 
Esta seccion está aberta ás informacións, opinións ou críticas enviadas : 

polos leitores sobre calquer tema, incluidadas fotos ou deseños. 1 

As colaboracións poderán ser resumidas. Prégase que a sua extensión 
non exceda das 60 liñas 

Envíos a: 

ANOSA TERRA 

A ALDEA GLOBAL 
Apart. 1 .371 _36200 Vigo ou através do Fax: (986) 22 31 O 1 

L--~-------~-~-------------------------~---------

QJ .escudo de Galiza, 

deseñado por Castelao~ 

agora en insígnia. 

¿olicita ;:t cantidade

1 

que desexes ao teléfono 
c9s6) 43 38 30 ou benªº apartado 

13 71 36200 de Vigo'. 

Envia o importe total.,.en selos de correos 

P.V.P. 200 PTA UNIDADE 

Lendoiro 
e as consultas 
populares 
Com o seu permiso quixera que 
se publicara esta carta dirigida ao 
Sr. Lendoiro, presidente do Des
portivo da Corunha e aspirante a 
alcaide da mesma cidade. 

Estou gratamente surprendido 
polo seu espirito democrático 
ao plantejar urna consulta po
pular ao "povo da Corunha" pa
ra olhar se 
querem conti-
nuar com a po
lítica anti-gale
ga do actual al
caide, tachado 
de energúme
no polos nacio
nalistas, · ou 
nao! Mas voce 
é posível que 

Proponha urna 
consulta 
popular, 
também no 
País Basco 

ten ha a chave para que se 
para terminar t 
com o terróris- SU O· 
m o da ET A . . . determinem, 
Proponha urna senhor 
consulta popu-
lar, também 10- Lendoiro, e já 
go, no País I 
Basca para que ogo ... 
que se auto-
dete rm in e m, 
senhor Lendoi-
ro, e já que logo ... Porque nao, 
outro na Galiza e na Catalun
ha ... No mesmo sentido. 

Quanto ao alcaide para que 
talar dele? Creio que tem um 
negro futuro. Os galegas bons 
e generosos do PSOE-Galega 
tolerarám um elemento de ta
manha catadura como presi
dente dos socialistas da Gali
za? • 

RAMOM QUEIXOMARIU 
(MArnun) 

AN 
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Nautilus, a crónica histórica 
dunha proeza dos Nasos 
Este ano cúmprese o centenário 
da volta ao mundo da fragata que partiu do Ferro! 
•LUPEGOMEZ 

O historiador galego 
Bernardo Máiz 
escrebeu a crónica 
dunha fazaña levada a 
cabo por galegos hai 
c n anos. Daquela a 
fragata Nautilus aiu do 
porto do Ferrol para 
cir unnav gar o globo 
terráqueo, cruzar o 
mundo. Tripulada por 
galegos, cántabros, 
ba co e asturianos, ian 
a bordo 200 homes. 

A obra Naurilus, que publicou Xe
rais en Crónica, comeza coa testi
m uña dunha persoa que lembra 
cando endo nena e coitaba do e
ñor Tomás Vila -aprendiz de ma
riñeiro e marmitón naquela viaxe
quen lle relataba así a sua aventu
ra: ... e na corbeta Nautilus, apa
rellada en fragata, fun eu a dar a 
volta ao mundo . 

Bernardo Maiz, con e ta obra, de
vólveno - e é que o perdemo to
talmente- o intere e a curiosida
de por aber do pa ado tempo do 
no o devanceiro . "Cambiaron o 
tempo e ó hai memória do inme
diato. a nen de cando a Guerra 
Civil meno de cando a Nauti
lus ... " denúncia o autor, e engade: 
"perdeu e a tradición ne ta fin de 
éc ulo ". D mon trando un bon 

e ercíci d precura de documen
taci n -da que fomia parte a me
mória d u própri vi iño e 
o e crito do capitán Villaamil- o 
autor recon trúe aqueta experién
cia.E faino con fachenda. 

"Ne a Nautilu e tiveron Os No
·os en lugares onde ninguén e ri 
vera ante" nel tra pa aron mare 
aínda non navegado por nin
guén, fondearon en porto desco
ñecido para o No o , contaron 
O No o interminabelmente a 
horas a bordo, pelexaron todos en 
representación do Noso ." O au
tor do libro reafirma ne! "Polos 
Nasos escribo". 

A viaxe da "Nautilus" durou 20 
m~ses, case dous anos. Maiz cón
tanos a história misturando có
pias de documentos reais como é 
o caso das crónicas do xornal 
"El Correo Gallego" coa narra
ción construida literariamente 
dos verdadeiros protagonistas da 
fazaña. "Que caralla pinto eu a 
bordo <leste caixón?", pergúntase 
un dos mariñeiros nas primeiras 
días da viaxe. O mesmo, máis 
adiante, ármase de valor e pensa 
"pero o mar é moi grande, me ca
go en diola, e el é un caguiñas e 
eu un home que é quen de verlle 
o sangue a calquera''. "Dilles aos 
pequenos que sexan bons e que 
!les traerei un mono, un loro e un 

A Nautilus no dique de San Xulián do Ferrol. Os oficiais e Gardas Mariñas no Niágara e a entrada da corbeta no Ferrol. 

canguro, por xogar', dille por 
carta á ua muller outro dos mari
ñeiro de pedíndo e do seus. 

Unha obra 
chea de literatura 

Bernardo Maíz e crebe a crónica 
en traicionar ao feito histórico, 

revivindoo e recriándoo literaria
mente, con estilo áxil e unha lin
guaxe moi directa. O resultado é 
unha novela sobre unha grande 
aventura pasada contada en pre
sente que enriquece non só o co
ñecimento da nosa história senón 
tamén a narra ti va galega. Coa 
forma de dicer que escolle Maíz 
fai unha obra para pasalo ben 
lendo ainda que tamén é certo 
que fai que o lector se pergunte a 
veces se o que está a ler pasou 
asi certamente ou pala contra é 
froito da invención do narrador. 
Alguns dos diálogos mantidos 
polos personaxes asi como as 
suas disercións nacen da inventi
va do autor do libro e poida que 
non se correspondan coas con
versas e reflexións que tiveron 
fai 100 anos os navegantes. Mes
mo asi é unha crónica que nos 
instala na viaxe. 

Para alguns dos galegas que foron 
no "Nautilus" esta era a sua pri
meira viaxe longa por mar. "Era
mos unha família 

ber... como australianos, arre cara
lla, que no que chaman pubs, e 
que veñen ser bares ben pastos , 

mariñeira, todos co 
obxectivo comun 'M 
de darlle a volta á udaron 

os tempos e 
xa non hai 
memoria do 
pasado, nen 
da Guerra 
Civil e menos 
da Nautilus, 
escrebe Máiz 

Terra", manifesta 
un deles na cróni
ca. Naquela volta 
ao mundo coñece
ron países moi di
ferentes a todo o 
que eles tiñan visto 
antes. Moitos po
vos recibíronos con 
festas e organiza
ron excursións nas 
que descubrian pai
saxes novas e ani
mais exóticos. En 
máis de un porto o 
mariñeirodaNauti- no SeU nOVO 
lus coñecia algunha • libro. 
muller que o cauti- • • 
vaba pero da que, 
sen outro remédio, 
se tiña que despe-
dir para sempre. 

"Éche moi boa 
xente esta do cabo 

trasfegan a cerve
xa a cuneas. Pero · 
nós non quedamos 
atrás, eu xa me en
ten do,_ que á hora 
de envorcar vasos · 
os de Ferrol non · 
ternos rival" <licia 
un dos viaxantes , 
estando na Austrá-
1 i a. A cidade de- -' 
Nova Iorque é qui
zais a que !)láis fai 
pensar aós tripu
lantes da fragata: 
sobre as desigual
dades sociais e 
económicas que 
xenera o capitalis
mo, a pesares da 
sua apariéncia ·po-
sitiva, nesta parte 
do mundo. 

Un mariñeiro con
táballe por carta a 
sua muller -que 
quedara na Gali
za- o que via nos 

do mundo, sen voltas, dos que van 
polo direito e dos que saben be-

Estados Unidos asi: "Pero este é 
tamén o país das desigualdades , 

- -..,,-_ ... -.-.-.-.... 

sexa para os negros, sexa para os 
emigrantes. Aquí pode abrirse ca-

. miño calquera con tal de ser abai
xado cos que teñen o mando ou 
con tal de ser quen de ir á terra 
dos índios e botarse ao pescozo 

·dos demais, p'ois neste país non 
hai lugar para os mansos, e fai 
falta un carácter rexo, e o que 
non teña esa. rexeza que non ve
ña, que vai dado". 

Tiveron que facer frente ao mar 
que moitas veces tQrnábase_inse
guro. "Houbo algun dia b9n pero 
a maior parte da travesía foi ben 
incómoda g non palas treboadas 
senón polas brétemas e pola in
certidume de non saber o que po
día haber detrás delas", conta es
ta crónica. E os mariñeiros agu
zaban o seu st;:ntido da coraxe: 
"pulados polo amor próprio reac
cionamos con forza, dispostos a 
loitar con temporais e con xeos". 
A-expresión mariñeira "non cabí
amos no mar" servíalles para co
municar aos que quedaran en te
rra os momentos nos que corre
ran maior perigro. 

Relación por carta 
coa Galiza 

Cartas dos mariñeiros ás suas mu
lleres ou aos seus país sérvenlle a 
Bernardo Maíz para fiar a crónica. 
A correspondéncia epistolar coa 
Galiza como destino constata que 
os galegos non por estar a moitas 
millas de distáncia da casa deixa
ban de ser uns viciños máis das 
suas áldeas ou vilas preocupados 
por todo o que nestas acontecía. 
En moitas das suas cartas aos res
pectivos familiares perguntában- . 

. Bes por todo sen poder esquecelo: 
"Por certo, deron algo os espiños 
que enxertara eu antes de mar
char? Armou alguén o pendello 
para que non murche o sol o se
menteiro do fonda!? Eu teño todo 
iso tan presente que mesmo é co
mo se o estivese vendo, a herbiña 
fresca, os gromos do peruqueiro, 
as roseiras ... " 

Tamén por carta eran mantidas 
no tempo as promesas dos em
barcados feitas ás suas donas de
non andar con outras mulleres. E 
contábanlles das moitas ganas 

- que tiñan de velas, preocupados 
. por se el as deixaran ou non de 
lembrar os seus homes: "Serán 
nada menos qu~ seiscentos dias 
sen te ver, case dous anos botán-

. dote de menos. E ti a min?'', dicí
alle un á sua muller. 

Os familiares e viciños na Galiza 
estaban ao tanto da viaxe da fra
gata Nautilus e recibían descrip
cións de lugares de moi lonxe. 
Aquelo que os mariñeiros dician 
ás suas mulleres de que: "é por 
poñerche no papel o que eu mari
no e para que llelo leas aos nenos 
e aprendan algo" confirma o en
riquecemento cultural que orixi
nou aquela volta ao mundo pro
tagonizada, entre outros, por ga
legos. + 
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• Fin de semana 
defolk 
na Poritecesb · 

O féstival da Ponteceso chega á 
sua decimocuarta edición, que se 
celebra desde o Venres 26 até o 
Domingo 28 de Agosto. A praza 
desta localidade acollerá os sons 
da música tradicional a partir das 
dez da noite. O primeiro día 
actuarán o grupo galego Albenda, 
o cantautor do noso país Cesar 
Morán e un duo de·violins, The 
Fiddle Ensemble, formado por un 
alemán e unha húngara. Pony
Express, de Castela, Tarai, da 
Ponteceso, e, para rematar, un 
conxunto de ciganos rusos, Os 
Arbar; con melodias típicas da sua 
cultura, no Sábado. 

O Domingo está considerado o dia 
forte, coa presenza da Qanda 
portuguesa Cantares do Minho, 
que xa visitaron anteriormente os 
cenários galegos. O seu repertório 
está composto por pezas 
populares portuguesas, 
fundamentalmente cantadas. 

O broche final porao o 
acordeonista irlandés, Mairtin 
O'Connor, que virá coa sua 
banda. O seu disco máis coñecido, 

Perpetua/ Motio·n, recolle estilos 
. variados, desde blues, fandango 

ou rock and roll. Con el 
poderanse bailar todo tipo de 
ritmos tradicionais. Ademais, o . 

. taller de danza Tarantela 
compartirá coa xente que o desexe 
a sua experiéncia de baile tras· os 
recitais. + 

• Prémios 
de· literatura 
en Vilalba 

Os pr~mios· da vixésim·a·edición 
do Ce~tame Literário do Concello 

·· de Vilalba foron concedidos a ' 
pasado fin de semana. O primeiro 
premio, dotado con medio millón 
de pesetas; recaiu no traballo 
narrativo Viaxe de volta, 
presentado co lema "Elvira Volta" 
de Xoan X. Piñeiro Cochón, 
colaborador habitual de A Nosa 
Terra. 

O premio á mellor poesía inédita, 
dotado con 150.000 pesetas, foi 
para Flz Vergara Vilariño por . 
Animal sen fe/.+ 

• Pronunciamentos 
sobre o topónimo 
coruñés 

O Consello d~ Cultura rexeitou 
públicamente a utilización do 
topónimo castellano La Coruña 
polo correcto A Coruña, laiánoose 
da actitude do alcalde da cidade 
Paco Vazquez. A Mesa pola 
Normalización Lingüística 
felicitou a esta institución por 
amosar a- sua finalidade de 
representar á cultura do pais ainda 
que espera que outras institucións 
como a Real Academia Galega e o 
Instituto Ramón Piñeiro se 

posicionen ante a ilegalidade na 
que está incorrendo o concello da 
Coruña. 

Por outra parte, a Asociación 
Socio-Pedagóxica Galega 
rhanifestou a sua reprobación ant~ 
a actitude de Paco Vazquez de 
vulnerar a legalidade en materia 
de normalización lingüística co 
apoio do PP da Coruña. Este 
colectivo reseña o incuprimento . 
·da Lei do uso do galego como 
língua oficial·polas entidades · 

.: locais· onde se indica que as 
redaccións dos documentos do 

. ~oncello~ debe estar en galego. 

:- A Dirección de Política 
L.iflgüística reafirmou que a 
'legalidade está para ser cumprida, 
e ofereceuse a facilitar cursiños 
para fncionáriós e· todo tipo de 
axuda que solicite o concello · 
'herculino. + 

• A Mesa denúncia 
a concesión de 
cursos de galega 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística ven de denunciar a 
arbitrariedade con que se 
conceden os cursos de galego 
organizados pola Dirección Xeral 
de Política Lingüística da Xunta. 
Segundo esta asociación, a 
impartición dos cursos concédese 
sen ter criterios obxectivos xa 
que se marxinan aos licenciados 
en Galego-Portugués en paro 
fronte a mestres con posto de 
traballo. Tamén se fai referéncia 
ao feito de seren concedidos a 
persoas afíns ao PP ou sen 
titulación universitária. A Mesa 
ere necesaria a eJaboración duns 
.baremos onde se va1oren as 
condicións, necesidades e méritos 
das persoas que queiran impartir 
estes cursos.+ 

• Protagonismo 
feminino 
no festival sefardí 
de Ribadavia 

O Festiva] de Música Sefardí, 
encadrado dentro do proxecto 
Sons da Matria, celebrouse en 
Ribadavia do dia 13 ao 21 de 
Agosto. Os encontros de música 
tradicional sefardí estiveron 
protagonizados por mulleres: 
Betty Klein, Rosa Zaragoza, que 
xa visitara a vila, Judith Cohen, 
etnomusicóloga canadiana que 
estudou profundamente o folclore 
galego, a bósnia Flory Jagoda e a 
arxentina, afincada en París, 
Jacinta. 

Ademais da música, o festival 
organizou duas mesas redondas 
sobre língua e literatura sefardí.• 

•Grande 
representación 
galega no festival 
de Lorient 

O festival de Lorient, na Bretaña 
francesa, celebrouse na primeira 
quincena deste mes e contou cunha 
importante presenza cultural galega 
por tratarse do "Ano da Galiza en 
Lorient". O encontro, ainda que 
esencialmente musical, ten cabida 
para outras actividades. Unha 
exposición artística de Maruxa 
Mallo, Laxeiro ou Paco Leiro, 
proxección de películas de Chano 
Piñeiro ou mostras turísticas e 
gastronómicas foron algunhas 
desas actividades. 

A noite da música da Gal iza subiu 
a máis cen persoas a un cenário. 
Matto Congrio actuou 
acompañado da Coral El Eco da 
Coruña, a máis antiga do Estado 
español, á banda de gaitas de Cea, 
ao grupo de danza do concello de 
Vigo e a outros músico so1iscas. 
O grupo de Carlos Nuñez 
conseguiu un grande exito no 
concerto, que foi grabado pota 
BBC, segunda cadea francesa e 
por unha productora alemana.+ 

•Finalistas 
do Concurso 
de Gaita do Ferrol 

O xurado do IV Concurso de 
Gaita Galega Constantino Bellón 
seleccionou aos dez finalistas do 
certame: Luis Sanguiao, Manuel 
Alberto Lago, Carlos Lorenzo, 
Pablo Carpintero, Pablo 
Femández, Xosé Ramón 
Vaamonde, Xoanxo Femández, 
Xosé ManueJ Budiño e Carlos 
Fandiño, este últtimode Bizkaia. + 



Viaxe á 
literatura 
africana 
Rosto Negro de 
Francisco Salinas 
Francisco Salinas Portugal, da man 
das edicións Laiovento, remata de 
tirar do prelo un interesante e im
portante volume: Rosto Negro. O 
contexto das literaturas africa
nas(!). Dividido en seis capítulos, 
o libro é antetodo unha introdución 
ao contexto das literaturas africa
nas en línguas europeas. Literatu
ras tan africanas como as escritas 
en línguas autóctonas da África. 
Lémbre e o que dicia o guadalupa
no René Menil (ca-director con 
Suzanne e Aimé Césaire da revista 
Tropiques): "Pretender que a litera
tura antillana non pode especificar-
e como literatura antillana polo 

feiro de que quen a veicula é a lín
gua fran e a, é un ab urdo tan fla
grante como o que con istiria en 
refu ar toda autenticidade ás litera
turas ulamericanas e caraibas (chi
lena, guatemalteca, mexicana, cu
bana, etc.) sob o pretexto de utili
zaren a língua e pañola". Quer di
cer, o e critores africano que es
creben en francés non pertencen á 
literatura francesa, como tampouco 
pertencen á literatura inglesa ou á 
portuguesa o africanos que se ex
presan enestes dous idiomas. Isto 
por outra banda, déixao ben claro 
Salinas Portugal. 

No segundo capítulo, "O contexto 
histórico ou "África arrebatada 
ao africanos , o estudoso galega 
fomece un cadro xeral do colonia
lismo europeu en África e analisa 
o discur o do colonialismo. En li
ñas xerais, Salinas Portugal ache
ga o leitor á problemática africana 
actual, bota por terra mitos e miti
ficacións e tenta entrar obxectiva
mente (pero con solidariedade e 
paixón) no obxecto do seu estudo. 

Deixando de lado escritos e e~-
c rito res precursores e outras 
problemáticas (o leitor intere
sado pode consultar a biblio
grafia que dá o estudoso galega 
ou ese espléndido libro que é 
Atenea Negra, de Martín Ber
na!, Crítica, Barcelona, 1993. 
Tamén, para incidir máis na 
problemática xeral africana e 
nas responsabilidades das cla
ses autóctonas dirixentes, reco
méndase U nidade e diversida-
de do terceiro mundo e mais 
Contra os anti-terceiromundis
tas e alguns terceiromundistas, 
de Yves Lacoste, É. de La De
couverte, 1980 e 1985 respecti
vamente). Diciamos que, dei
xando de lado escritos e escri
tores precursores, Salinas Por
tugal entra de cheo na descri
ción dos tres "movimentos" 
que recuperan a consciéncia 
africana: o Panafricanismo, a 
negritude e máis a "angolani
dade". A descrición <lestes tres 
tempos está feita con obxectivida
de e sabedoria. Non cai en papa
natismos de esquerda e fia moi fi
no, sobretodo no apartado dedica
do á angola-
nidade (páx . 
77 e ss.) en 
que o noso 
autor discute, 
e con razón, 
certas propos
tas que serian 
redutoras 
(propostas 
que, desde 
outro ponto 
de vista, to
mou Barbara 
Harlow nun 
volume, Lite
ratura de re
sistencia, pu
blicado pola 
mesma edito
ra). A discu-
sión céntrase 

Rostro 
Negro é un 
libro 
iluminador 
que chama 
a ler. Unhas 
literaturas 
coas que se 
adoita a usar 
un 
pate_rnalismo 
que mete 
medo. 

sobre a angolanidade, e Salinas 
avisa que esta non pode ser fecha
da e que non pode ser tomada no 
seu conxunto senón texto a texto, 
analisado estes libros, no que se 

Guieir 
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poda, de todo preconceito ideoló
xico e estético. 

Os dous capítulos seguintes tratan 
do mito e da oralidade, duas das 
máis importantes fontes das litera
turas africanas. Dous ricos capítu
los que, esperamos, en próximas 
entregas desenvolva, ainda, máis 
polo miúdo o escritor galego. So
bretodo para inteirármonos de se 
nos mitos africanos existe ese 
"buraco" ese "vacio" que se dá 
nos mitos ameríndios (Popol-Vuh, 
Os Libros de Chilan-Balam, etc.) 
entre a criazón do mundo e o co
mezo da história, quer dicer, a 
aparición do primeiro home. Nos 
mitos ameríndios o home considé
rase gardián do mundo, non pro
prietário da terra. Na mítica oci
dental non existe ese "vacío", ese 
"buraco", xa que este vacío é o 
signo de lexitimación da proprie
dade e da apropriación da terra. 
Para Ocidente, este elo é funda
mental: é a sua base societária. 
Tamén neste capítulo hai unhas 
interesantísimas páxinas dedica
das ao tema da iniciación. 

Verbo da oralidade, Salinas subli-

ña a sua importáncia. Aparte 
das declaracións dalguns escri
tores sobre a importáncia desta 
na sua obra, dá a impresión de 
que non reflectiron moito so
bre a economía da oralidade, 
sobre a sua redundáncia, sobre 
o seu valor de peneira. Nal
gunhas das declaracións trans
critas, chéirase o folclorismo, 
inirnigo feroz da oralidade, xa 
que é o seu enterrador. Só 
unindo a oralidade ás técnicas 
narrativas surxidas -maior
mente- en Ocidente pode 
criarse unha nova oralidade 
que non sexa resesa nen cheire 
a folclorismo. Unha oralidade 
que estexa impregnada de mo
dernidade. Esa modernidade 
que nace en Spinoza e conti
nua en Hegel até chegar ao seu 
ponto máis alto no pensamento 
de K. Marx. Quer dicer, unha 
oralidade histórica, impregna
da de pasado, pero que visa o 

presente e, sobretodo, o futuro. 
Polo que se deduce da leitura do 
autor do presente libro, parece ser 
que por aí van os "tiros". 

O último capítulo está dedicado a 
contextualizar os "outros textos'', 
quer dicer, as literaturas en lín
guas africanas. As grandes desco
ñecidas, as grandes menospreza
das. Saímos da sua leitura saben
do moito sobre elas. 

Rosto Negro é un libro ilumina
dor. Un traballo sério e responsá
bel co que o autor non só cumpre 
un acto de solidariedade, senón 
que chama a todos os seus leitores 
a contemplar ese acto, lendo e en
tendendo unhas literaturas tan 
descoñecidas por todos nós, cando 
non menosprezadas. Unhas litera
turas coas que se adoita a usar un 
paternalismo (de esquerdas ou di
reitas) descorazonador. Un pater
nalismo do que Salinas Portugal 
soubo fuxir a cada liña.+ 

XGG 

1) Edicións Laiovento núm. 41. San
tiago de Compostela, 1994. 136 páx. 

CRONICA 

Jorge Parada perfila documentadamente a biografía de Benito Soto, galego de Ponte
vedra e último pirata que sucou os mares, asolagando ó lector nas augas fermosas e 
sl'xerentes do que quizais non fo¡ do xeito narrado. 

NA MES/\M COLECCIÓN 

O PIRATA DA MOUREIRA X ERAIS 

Jorge Parada Meiuto ~~ 
~~ 

NAUTILUS 1892-1894 
Bernardo Máiz 

REPORTEIRO DE GUERRA EN IUGOSLAV!A 
Delmi Álvarez 
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canta de libros 

História 
iniciática 
Navia Franco ven de publicar en 
Edicións do Cumio a sua obra Histórias 
de Edel, un mangado de pensamentos 
cheos de idealismo, a cabalo entre a 
poesia e a narrativa, con moita 
introspección. Na !apela apreséntase 
"imaxes do mundo interior e exterior 
coas que debuxa funambulistas, tolos ou 
soñadores, con rasgos de humor e 
pegadas de lene ironia". + 

Benito Soto. 

Unha de piratas 
Benito Soto naceu nun arrabaldo da 
Moureira en Pontevedra a comezos do 
XIX e ten sido motivo de abondosa 
atención de investigadores e literatos. 
O pirata da Moureira, o libro que ven 
de editar Xé'rais en Cróaica, relata a 
parte máis atrainte da sua curta vida, a 
dos anos adicados á pirataria, o que lle 
serve ao autor, Xurxo Parada, para 
intercalar as andainas dos Drake, 
M?rgan ou Barbanegra. + 

A guerra na Coruña 
A investigación iniciouse na vila de 
Cedeira estendéndose despois a Cariño, 
Ortigueira e Mañón para construir unha 
crónica documentada da guerra no 
Norte de Coruña, mostrando alguns 
comportamentos individuais e de clase 
ainda que non de xeito sistemático. O 
autor de O alzamento de 1936 no 
Norte da Coruña é Xosé Manuel 
Suárez e pede a colaboración dos 
leitores para correxir erros e seguir a 
esbrozar a hístória daquel periodo de 
drama.+ 
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·odia 
despois do 
Revoltallo de 
Música 
Emerxente 

Cinco premiados 
e un certo 
esqueclmento 
do pop 
Se unha cousa quedou clara con 
este Primeiro revoltallo de Música 
Emerxente é que hai potencia] da-
bondo entre os grupos da terra. A 
cantidade de bandas e as posibili-
dades aponta-
das por elas 
son como para Hai ser optimistas. 
Alguns con potencial 
ofertas xa ma- abondo 
duradas e ou- entre os 
tros con boas grupos da ideas ainda 
por desenro- terra. A 
lar. E o feito cantidade 
de que até os de bandas 
veteranos se 

e as posibi-entusiasmen 
ante unha boa lidades 
iniciativa é un apontadas 
bon sinal. Ali dan certo estiveron ao 
pé do cañón optimismo. 
uns vellos co-
ñecidos Unión 
Penosa ou Killer Barbies, a nova 
banda con veteranos dos míticos 

Cada vez 
/ . . ma1s e p1or 

Publicidade sen 
control 
"Estás tolo?, inquiétavos o futu
ro?, xa estás morto?, de que vas?, 
que prefire: disfrutar do seu tempo 
libre ou ter que volver a abrillan
tar o coche?, pasa a noite dando 
voltas e máis voltas?". Estes son 
alguns dos intrincados interrogán
tes que formula a televisión có.mo 
contrapartida aos cartos invertidos 
por Pepsi, Rappel, Sprite, Kas, 
Auri ou Contour Pi11ow na sua 
promoción. A publicidade consti
tue a clave da financiación · da in
dústria comunicativa en xeral e da 
televisiva en particular. É máis, a 
publicidade é o xénero dominante 
das programacións televisivas. As 
suas variantes son inumerábeis: 
spots, patrocínios, venda directa, 
transparéncias, publicidade estáti
ca (valos, pancartas,-carteis ... ), pu
bli-reportaxes, demostracións, tes
tem uños dos consumidores, ho
mes-anúncio (deportistas, azafa
tas, mascotas ... ), prémios, agasa
llos ... Pode semellar unha retrans
misión deportiva, .. un concurso, 
unha reportaxe informativa, un 
acontecirnento público ... pero hai 
que saber que no fundo trátase 
dunha artimaña publicitária. 

Agardábase con esperanza a in
corporación ao ordenarnento xurí-

Unión Penosa. 

Cafres e de Aerolíneas Federales. 
E bandas que empezan a labrarse 
notoriedade. Como as selecciona
das e premiadas do revc;iltallo. 
Foggy Mental Breakdown á cabe
za, un grupo de clara vocación se
tenteira, rock vigoroso que seme-
11a ter todas as papeletas de favori
to da crítica. Unhallowed foron 
segundos clasificados, unha 'pro
mesa do Death que atopou pronta 
saída para a edición da sua recente 
maqueta pola editora independen
te Anaconda, teñen a sorte de cara 
(e merécena). Takadum, unha re-

dico da Directiva europea coñeci
da como Televisión sen fronteiras 
para convertela en atranco contra 
os abusos cometidos polas canles 
televisivas en matéria de publici
dade. Sen embargo, a adaptación 
das normas comunitárias feita po
las Cortes Xerais agrava conside
rabelmente a situación. Se antes 'o 
tempo de transmisión adicado á 
publicidade non podia ser superior 
ao 10% do total de horas de pro
gramación, agora estabelécese co
mo límite o 15%, ao que se pode 
engadir outro 5% para a publicida
de en forma de ofertas ao público 
realizadas para vender, mercar, 
alugar bens e produtos ou prestar 
servizos. Se antes a publicidade 
non podía superar os 1 O minutos 
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chamante oferta musical baseada 
na percusión, algo que sempre 
funciona ben na presenza en direc
to, ainda que é máis difícil darlle 
continuidade nun disco. 

Asfíxia é unha contundente banda 
de Thrash, outra boa mostra de 
sáude do xénero bruto da terra, 
sinxelo e potente. O segredo que 
fai funcionar con forza este tipo de 
música. 

Os Rastreros de Chantada, uns ve
llos coñecidos, moi chocalleiros 

por periodo de unha hora natural, 
agora poderán ser 12, 17 compu
tando os espazos dispostos para a 
promoción da própria programa
ción, e sen contar co tempo reser
vado ao patrocínio televisivo que 
non se cuantifica aos efeitos de 
tempo máximo de publicidade. 
Tampouco queda protexida cf inte
gridade das películas emitidas por 
televisión ao permitirse unha pau
sa cada 45 minutos e unha máis se 
a duración programada excede en 
outros 20, entendéndose como tal 
ao tempo de duración do progra
ma incluindo os blocos publicitá
rios. Deste xeito, por exemplo e 
seguindo a leí, unha obra cinema
tográfica de 59 minutos poderá in
terromperse tres veces e prolon-

no cenário e que xa gañaran unha 
praza destacada no Xacobeo Pop
rock. Agropunk con fortes referén
cias da terra, o que unido a esa 
simpatia e naturalidade non fai es
traño que teñan papeletas de favo
ritos. E moitas outras cousas non 
menos interesantes que ficaron fo
ra destas cinco seleccionadas, por 
iso son difíceis as escolmas. 

A asinatura pendente dos xurados 
<leste tipo de certame semella ser o 
pop, condenado ao ostracismo. 
LAM puxo en cena unha interesan
te opción surtida en referéncias. 
Moi cachon~ o rockabilly de 
Creepers, distinta a oferta de 
Pel' D'Toro, e moitas outras ban
das cáseque debutantes apontaron 
boas formas. Final feliz, porque ao 
final gañou quen tiña que gañar. 
Gañamos todos, e todos os grupos 
participantes. Que se repita.+ 

Unha escala 
desigual 
Recopilación de 
once grupos 
galegas de rock 
Cunha portada que é mellor non 
amosar, Gal&Cia pon na rua un 
rnáis ca modesto traballo. Coa 
pretensión de ser unha mostra do 
facer de bandas galegas con pou
ca ou nengunha experiéncia ante
rior en vinilo. O maior problema é 
o dispar do contido con grupos 
que non teñen nengunha .afinidade 
de estilo, ideas nen sequer ambi-

garse até os 11 O. 

Dentro ,da decepción sofrida, unha 
máis, surprende o priviléxio dis
pensado á publicidade directa a 
modo de ofertas ao público de 
produtos e servizos, á que o texto 
legal exclue explicitamente das li
mitacións estabelecidas para ou
tros xeitos de publicidade. Non se
ra estraño que xurda unha enxu
rrada de anúncios, mini-espázos 
ou programas 
que teñan co-
rno obxecto a 
venda a domi
cilio ou os ser
vizos por telé
fono. Real
mente, apare
cen a cada con 
máis frecuén
cia nos nosos 
televisores. 
Asi, levamos 
padecendo du
rante todo o 
verán unha 
persistente 
campaña de 
venda de al
mofadas cervi
cais: Contour 
Pillow, Cervi
natura, Cervi
tal, Therapy 
Pillow ... "es-

Antes, o 
tempo de 
transmisión 
dedicado á 
publicidade 
nonpodia 
ser superior 
ao 10% do 
total da pro
gramación, 
agora 
estabelécese 
o 15%, ªº 
que se pode 
engadir 
outro 5%. 

pértase coas costas e o pescozo 
magoado?" Pero, tamén podemos 
comprar o colchón Tachin, o abri
llantador Auri, o accesorio para a 
taza do baño Trono, o dosificador 
de xabrón lsigel... E se ainda non 
esgotamos os fundos da tarxeta de 

cións. Todos os ternas son cedidos 
polos grupos para participar e dar 
a coñecer o seu traballo, e algun
has das gravacións non deberían 
estar nun disco, por rnoi modesto 
que sexa. Son os grupos máis aga
rimosos co seu traballo os que 
apresentan rnellores temas e to
mas mais coidadas. Asi a diferén
cia de grupos como Korosi Dan
sas ou Nicho Varullo co resto é 
enorme. 

O feito de que calquera que se te
ña por simpá-
tico, comece a 
largar en cas
trapo e se crea 
os Diplomáti
co de Monte 
Alto (unha 
banda rnoi 
persoal e ima
xinati va, para 
nada ao alcan
ce de calque
ra) é un pro
blema para o 
rock feito en 
galego. A 
bandas con 
outras preten-

A 
difer ... ncia 
de grupos 
c01no 
Korosi 
Dansas ou 
Nicho 
Varullo co 
re to é 

norme. 

ión non o ven como ério. 

Hai cousas intere ante no di co, 
pero pouco mai que o comenta
do. Hai que coidar mái a grava
cións, para que go te e coitalo e 
non den noxo. Se o grupo non o 
saben apreciar, xa é cou a de quen 
quere sacar un bo di ca. 

Por isto entre outras cousas, non 
comparto a selección, sabendo al
gunha das outras bandas que envia
ron material e tendo escoitado as 
maquetas do que está extraído.• 

XURXOVAZ 

crédito poemo agardar até a ma
drugada de Antena 3 e Telecinco 
- que ca ualidade- para rematar 
ca aforros mercé a Televenda e 
Novidade lncríbei , programa 
no que e recupera a vella tradi
ción -en grande medida abando
nada- do charlatán de feira, do 
vendedor ambulante, que animado 
pola sua irrefréabel locuacidade 
abráiano con prodixio o utensí
lios a prezos de ganga. 

E te tipo de anúncio e programa · 
teñen caracterí tica comun que 
o enfrontan ao clá ico pot televi
sivo. A sua finalidade é completa
mente distinta. O spot con true un
ha imaxe seductora do obxecto ex
posto,. non vende produtos comer
ciais senón a sua representación 
como figura imaxinária do desexo 
do suxeito. A publicidade directa 
proponse (verdadeira ou finxida
mente) aportar información sobre 
os obxectos que o mercado oferece 
apelando ao sentido prático do es
pectador (utilidades do obxecto, 
avantaxes económicas da oferta re
alizada) para vendelos de seguido 
através dunha chamada telefónica. 
Non se empregan modelos publici
tários. Non se coidan os diálogos 
nen a estética. Non hai frases bri
llantes. Non hai unha música suxe
rente. Buscan a familiaridade, a na
tur_alidade, a espontaneidade, pero 
o que dan conseguido é moi dife
rente: a estratéxia servida vólvese 
vulgar, cómica, cutre. "E o mellor 
de todo é que o meu home ten dei
xado de roncar!"+ 

ANTÓN CORTEGOSO 
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Despois de vintecinco anos a mostra pontevedresa atópase nunha encrucillada 
• SEVERINO PENELAS 

"A Bienal de Arte de 
Pontevedra, auspiciada 
pola Deputación 
Provincial, ven 
celebrándose 
ininterrompidamente 
desde 1969. Con 
carácter anual até 1990, 
se ben con distintas 
modalidades (local nun 
princípio, provincial 
máis tarde, rexional 
despois, para acabar 
alternando as edicións 
nacional e 
internacional), e desde 
e e ano e en 
consonáncia co seu 
nome organizase cada 
dous anos. A edición do 
presente ano 1994 (a 
número XXIII) 
estrutúrase con cinco 
exposicións: Certame de 
Novas Valores. 
Exposición A ntolóxica 
de Virxílio Blanco-. 
Áreas de Siléncio. Oito 
artistas galegas 
eleccionados por 

Alberto González
Alegre· Novas Mestres 
Alemáns da Colección 
Grothe do 
Kunstmuseum de Bonn 

Expo ición 
Monográfica do pintor 
juan Ulé. O pre upo to 
apr ximado é de 38 
mill "n d pe eta ". 

Obviando o parágrafo que re u
men cada unha da cinco mo tras, 
a información anteriormente re
producida foi a remitida polo ga
binete de pren a da Deputac ión 
Provincial ao meio de comuni
cac ión en xera l. Unha primeira 
leitura fainos reparar na antigue
dade do evento. Case que vinte
cinco edi cións danlle a calquer 
acontecimento cultural un certo 
lustre de respeitabilidade, mais a 
dicer verdade vai sendo hora de 
sacudirlle o po de enriba, non vaia 
ser que non acertemos a mirar o 
que se acocha debaixo. 

A memória leve 

Ata finais dos anos 70 a Bienal foi 
un instrumento da cordialidade no 
que a amplitude da sua convocató
ria facia ás veces de comodin. 
Cinco portugueses, tres estranxei
ros residentes en Madrid e un xa
ponés de Muxia, convertían o cer
tame nunha edición internacional, 
no que os galegos emigrados á 
Suiza concursaban en calidade de 
ponte aérea. Segundo se fora re
ducindo o arco da convocatória a 
cousa era ainda máis cordial. 

Chegados aos oitenta a modemida
de ronda ás beiras. Dun xeito con
xuntural, ábrense as portas da luz. 
A cultura en xeral, e a arte en parti
cular, cobran un novo impulso, 
ainda que sexa a pelotazos. Coma 
no resto do mundo, ou case, as ex
posicións organízanse cunha pro
gramación prévia e respondendo a 
algun critério máis ou menos defi
nido. Hai ocasión de contrastar o 
que se fai en Galiza, no Estado e 
nalguns pontos do estranxeiro. 
Cando non é en directo, é a meio 
das diapositivas das conferéncias. 
Dun xeito ou doutro, irnos entran
do en matéria e baleirando comple
xos. Se cadra, ás veces pasámonos 
de modernos, a xente protesta e 
acadamos o estatudo da confusión. 

Bon sinal: as Bienais suscitan po
lémicas entre o público. A arte 
deixa de ser cordial. Despois de 
todo, cando se trata de concursos 
a xente aposta polos seus favoritos 
e xorden as rifas. 

De todos os xeitos, non sempre se 
estimula a competitividade. A par
tir do ano 82, as Bienais constitú
ense en distintos apartados segun-

O desencanto 
é xeralizado, 
tanto no público 
como no eido 
das artes. 
As inauguracións 
redúcense 
a festexos 
localistas 

do o critério do experto responsá
bel a quen se lle encomenda a or
ganización. En termos xerais: un
ha antolóxica coma homenaxe aos 
artistas galegos pensionados pola 
Deputaeión nos anos 20-30 (To
rres, Souto, Laxeiro, Colmeiro ... ); 
algunha monográfica dalgun egré
xi"o artista nacional (Millares, 
Gordillo, Picasso e a Escala de 
Paris ... ); unha mostra de síntese 
ou estado da cuestión; algun pro-

xecto anovador {Mail Art, Proxec
to Porriño nas ruas ... ); e o certa
me dei Novos Valores para que 
competisen os cachorros polas 
bolsas do médio millón. 

Foron bons tempos. A Bienal aca
dou_ sona e prestíxio no eido das ar
tes, e a xente ainda que seguía a 
protestar, tiña miga para todo o mes 
de Agosto. Tras o derroche e o es
pallamento fastuoso no ano 88, che
ga a desfeita paniaguda do 89, na 
que se fai revisión dos galardoados 
durante os vinte anos anteriores. 

No 1990 celébrase a última Bienal 
con carácter de concurso. A que fo
ra XXI edición non tiña denomina
ción territorial -esnaquizárase o 
muro de Berlin-, pero o feito é 
que participaban 113 artistas, deles 
58 galegas, moitos castellanos, e 
como non, un xaponés, esta vez de 
El Escorial. Sen embargo os pré
mios en metálico e as medallas fo
ron para: Manolo Moldes , Berta 
Cáccamo, Din Matamoro e Fran
cisco Pazos, catro galegas que se
guen dando que falar. Ainda que os 
premiados fosen da terra e a xente 
xa acadara unha certa familiaridade 

coa arte contemporáneo, as contro
vérsias seguían a envolver a Bienal. 

Do verxel 
ao invernadoiro 

Xa nesta década, mantéñense as An
tolóxicas dos pensionados e o certa
me de Novas Valores, mentres a ex
posición principal recóllese na se
guridade que outorgan loan Miró e 
Vieira da Silva, ou nas revisións do 
xa visto, na procura de Semellanzas 
e Contrastes, amparándose en co
leccións privadas de fundacións ga
legas, portuguesas e madrileñas. 

A falta dunha idea soterrada que 
percorra o artellamento das Bie
nais, fai que o critério se disolva 
nun eclecticismo fora do tempo, 
falto dun programa anovador que 
asuma riscos e aposte por outras 
olladas. Parece como se a Bienal 
non tivese máis cometido que en
cher a lagoa artística instaurada ao 
longo do tempo na axenda cultural 
oficialista. O protocolo e a diplo
mácia entre institucións convérten
se nunha norma que resolve os 
proxectos do mes de Agosto coa 
lambetada dun dóce. O desencanto 
é xeralizado, tanto no público co
mo no eido das artes. As inaugura
cións red~cense a festexos localis
tas cos invitados de compromiso. 

A transcendéncia no ámbito espe
cializado fica en anédota solapa
da. Para o grande público segue a 
funcionar a desorientación, o sen
timento de non mirarse represen
tados ("non entendo, mais isto 
non me parece grande cousa") se
nón mais ben indignados, entre 
outras cousas, polos orzamentos, 
pola falta de actividades para}elas, 
pola pouca significación que aca
da nunha cidade onde se conta 
cunha Faculdade de Belas Artes, 
unha Escola de Restauración e un
ha Escola de Canteiros. 

Esta é unha das teimas a resolver: 
unha Bienal que satisfaga ao mun
do artístico, ou unha Bienal ao 
gosto do público? Haberia unha 
terceira canle alternativa? 

Neste senso a resposta exixe tomar 
parte e definirse. O gosto do público 
ven dado pola produción e a cria
ción artística, pódese educar auto
nomamente, pero sempre dependerá 
do material existente. O devandito 
material é a obra dos artistas, e, ine
vitabelmente, trátase dun território 
definido no que non serven as mé
dias tintas nen a dobre linguaxe das 
aparéncias: Estar dentro, formar 
parte, son posturas, respeitábeis ou 
non, pero son as que dan pé para 
que o invento siga cara adiante. 

Non se pode sacar unha mostrado 
teléfono para epatar a catro afei
zoados, ir vendéndoa coma se fo
se o último e quedarse tan ancho. 
Unha mínima exixéncia pasa por 
artellar un discurso, argumentalo, 
acompañalo graficamente e estar á 
altura das circunstáncias do que se 
entende por unha Bienal. Despois 
deixarémolo medrar ao vento. 

En resumo, hai diferéncias entre 
traballar na xungla até convenela 
nun verxel, e coller as prantas do 
invemadoiro e poñelas nas mace
tas do salón. Asi están as cousas 
polo que se refire aos entramados, 
as liñas directrices e o ambiente 
xeral que suscita no contexto, tan
to artístico como cidadán a Bienal 
de Pontevedra. • 
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Abi Feijó, realizador portugués 
Por exemplo, "Os Salteadores" 
non ten nada a ver coa indústria, 
posto que · está elaborada desde o 

'O cinema de animación tamén é pa·ra _adultos': 

teadores" fixemos un curso de for
Plación para animadores para aper
feizoar as suas técnicas. Isto tennos 
parados outros proxectos, pasto 
que o curso durou 4 meses. Agora 
elaboramos un documental anima
do sobre Portugal de 4 minutos e · 
medio e un filme de 15 segundos 
sobre a SIDA. 

· artesanato e ten unha perspectiva 
de filme de animación para adul
tos , fara das imposicións das tele
v isións (formatos, temática, etc.) 
para o cinema dos cativos. 

Filmógrafo é un estudo de cinema de animación sito na cidade de Porto. Nel traballa 
o realizador Abi Feijó, que deu un curso sobre o cinema de animación dentro das 
actividades de "Cero en Conducta", organizadas recentemente polo CGAI e a Escola 
de Imaxe e Son. O director portugués ~presentou na Coruña a sua última obra "Os 
Salteadores", con música de M. Tentugal, o líder do grupo folk luso Vai de Roda. No 
filme nárrase a me1te duns fuxidos da Guerra civil española en chan portugués. 

A co-produdón pocie ser unha 
boa solución para afrontar os 
atr.ancos económicos? 

O curso de formación do que antes 
falei, fixémolo coa colaboración do 
Instituto Francés e foi unha boa ex
periéncia. Dentro do programa Car
toon existe un pro-

O proxecto Cartoon ten un espazo 
no que convida a todas as TV eu
ropeas e a todos os productores in
teresados en apresentar novas pro
xectos. Hai unha situación favorá
bel ,para que x.urdan as co-produ
cións que é ao que se debe tender. 
A animación europea, a xaponesa 
e a dos Estados Unidos posuen pe-

• ÓSCAR LOSADA 

Como naceu o proxecto de "Os 
Salteadores"? 

Naceu de várias situacións. Estra
gouse o meu televisor, ese apare
llo que escraviza ás persoas e fi
quei con moito tempo libre que 
aproveitei para ler libros de cine
ma, aspectos da sua montaxe, etc. 
"Os Salteadores", é un canto de _ 
Jorge de Sena do que gostei moi
to. Daí xurdiu a idea de poder rea
lizalo, xa que contaba cunha es
trutura moi cinematográfica. 

xecto para realizar 
algo con outros es
tudos de animación, 
da Bretaña e da 
Grécia. Tamén esta
mos a estudar unha 
co-produción coa 
Galiza. Nestes mo
mentos fixemo os 
contacto iniciai e 
veremos se se chega 
a concretar. O pro
xecto é moi ambi
cioso, elaborar unha 
longametraxe (A 
Flor da Auga) baixo 
o proxecto apresen
tado por Xosé Lois 
Cameiro. Para reali
za 1 a necesitáriase 
unha grande equipa. 
O facer o curso na 
Coruña serviume 
para ollar a situa-

As cu.rtametraxes 
de animación 
teñen un 
mercado moi 
pequeno. 
Só se 
conseguen 
rentabilizar 
os filmes 
moi bons 

ción na Galiza e valorar se algunha 
persoa poderia traballar, se ten inte
rese, no tema de animación. 

lículas de grande 
nível e outras dun
ha categoria bas
tante inferior. 

Nos países do Les
te, especialmente 
o que foi Checos
lováquia, babia 
unha grande tra
dición no eido da 
animación. Se
guen a tela? 

Todo o paí es 
ociali ta tiñan 

unha ituación en
vexábel ne te eido 
polo axuda que re
cebi an. Tanto o 
Canadá como os 
paí e ociali tas 
teñen unha tradi
ción de calidade 
ne e área. As con-

O proxecto estivo na gaveta desde 
o ano 1987. Dous anos máis tarde 
apresentei o proxecto nun festival e 
obtiven o prémio para proxectos de 
curtametraxes, e seguiu na gaveta 
sen se levar a cabo. Finalmente no 
91 a dirección do Instituto Portu
gués de Cinema mudou a este fil
me de animación foi un dos pri 
meiros en ser apoiado polo-Institu
to. Tivemos que formar unha equi
pa que non existía. Houbo que for
mar as persoas no eido da anima
ción, pouco espallado no meu país. 

En Portugal é bastante compli
cado facer cinema. Suponse que 
na animación as dificuldades 
duplícanse, non si? 

A dificuldade é, fundamentalmen
te, económica. As. curtametraxes 
de animación teñen un mercado 
moi pequeno. Só se conseguen ren
tabilizar os filmes moi bons, pois
que se non son bons non atopan 
mercaao. Ternos agora tres proxec
tos, mais vai ser difícil levalos a 

bon termo por mor dos atrancos 
que achamos. Non todos os filmes 
teñen a sorte de gañar prémios en 
festivais. As televisións pagan mal , 
algunhas ridículamente. Nestes in
tres para sobreviver ternos que fa
cer causas paralelas á produción de 
filmes. Cando rematamos "Os Sal-

Como resiste a animación euro
pea frente á xaponesa e a dos 
EEUU que teñen unha forte in
dústria que os respalda? 

O programa Cartoon está a dina
mizar moito a indústria en Europa. 

dicións oc1a1 fixeron que a pro
dución ne ta e pecialidade dentro 
dos países do Leste estexa a atra
vesar un mal momento. Terán que 
organizar unha reestruturación . 
Hai alguns indíces en Hungria de 
que recuperan o bon pulso ante
rior, esa identidade característica 
das producións do Leste arestora 
están condicionadas pola falta de 
meios e apoio. + 

INVENTARIO .EPISTOLAR DE GALEGOS 
. ,...._, 

CON TEIXEIRA DE PASCOAES 
XOSÉ Lms GARCIA 

''Teixeira de Pascoaes non está so
mentes dentro dos lindes da cultura 
portuguesa, tamén é naso". Así o 
reivindicaba Vicente Risco. O sen
timento que tiña Pascoaes por Gali
cia maniféstase en boa parte dos 
seus escritos, e sobre todo, pala 
amistade que mant-iña con boa parte 
dos intelectuais da xeneración Nós. 
Aínda que nunca estuvo no noso 
país hai unha serie de persoeiros ga
legas que desfilaron polo pa;z:o do 
saudosista, en Pasc.oaes. A amistade 
con protagonistas da cultura galega; · 
daquela época, faise patente coa vi
sita que realizou o poeta Antonio 
Noriega Varela que s~ lembra nun
ha placa que se· atopa na fonte dos 
Golfinlios, dentro do pazo e datada No Pazo de Pascoáes (Amarante): un sobri.ño do poeta portugués, Noriega Va-
en 1923. Daquela visita de Noriega, rela ~ Teixeira .de Pascoáes;. diante: M~ria Jo.sé Teixeira de v·asconcelos, Cándi-

dos cuais son de 32 ga-
1egos que mantuveron 
relacións permanente e 
esporádicas, segundo o 
casos, e que nos dán a 
medida de como se 
plantexaban varios te
mas da época e en di
versos eidos da política, 
soc ioloxía, literatura e 
arte; tamén hai unha e
ri e de cartas esc ueta
mente persoais ou de 
simples cortesía. Toda 
unha documentación 
que é necesario estudar 
e editar. Só .se teñeq pu
blicado as cartas de 
dous autores: as de Cas
telao e as de Álvaro Ce
breiro. Notamos a faltar acompañado da súa filia Candidiña, da (f111a:de Nonega) e unha fllla de Mana Jose 

aínda perduran dúas anédotas sobre os dous correspondéncia, efectuado pala sua sobriña 
poetas. O poeta brañego, cons.iderándose bon Dona Maria Joao Teixeira de Vasconcelos, 
bebedor do viño de Gatao, dá colleita de Pas- que abarca o período de 1896-1952 e que 
coaes, puxo _en guardia a súa filla: "Se a meia suma a cantidade de 4.544 documentos, 151 
tarde non estou de pé trata de despertarme pa
ra non deixarme quedar mal co poeta". Na
quda visita, dedicoulle Pascoaes unha lectura 
dos seus poemas a Noriega e apercebeuse que 
o galega ficou dormido e despertouno decín
dolle: "gasta tanto do meu vinho como dos 
meus versos". "Desculpe meu caro poeta -
respóndeulle. Noriegá- non hai en Portugal 
un confesor capaz de perdoarme este gravísi
mo pecado de descortesía". 

N unha visita de traballo que efectuamos á 
Biblioteca Nacional de Lisboa, encontrámo
nos co chamado "Espolio de Teixeira de 
Pascoaes" que trata do inventariado da súa 

••••••••••••••••••••• 

Só se publicaron as 
cartas de Castelao e 

Álvaro Cebreiro. 
Notamos a faltar aquí 

a D. Ramón Otero 
Pedrayo 

aquí, con certa sorpresa, a D. Ramón Otero 
Pedrayo. Veleiquí a nómina epistolar que 
intelectuais galegas mantuveron relacións 
con Teixeira de Pascoaes: 
Francisco Luis Bemárdez: 19 cartas, datadas 
entre 1919-1925, nas localidades de Dacón, 
Castro de Ouro e Vigo; con poesias de F.L.B., 
e "Glosario Valleinclanesco" firmado por R. 
Femández Mato, Roberto Blanco Torres: 4, 
1921-1928, Vigo. Xavier Bóveda: 6, 1920-
1929. Ramón Cabanillas: 1, 1920, Porriño. 
Eugenio Carballo: 1, 1921, Barcelona. Carba-'. 
llo González: 3, 1932, Buenos Aires. Julio J. 
Casal: 2, 1923, A Coruña. Víctor Casal: 3, 
1920-1921 , Ourense; cun recibo ·de "A Nosa 
Terra'-'. Álvaro Cebreiro: 23, 1920-1931, A 
Coruña, ·vilagarcía de Arousa; fragmento dun 
catálogo, 1 tarxeta de visita, 2 recortes con di- . 
buxos e 4 fotografías. Álvaro María de las Ca-

as: 7 1921 - 1929 Madrid Mon9ao, Porto. 
Enrique Dfez-Canedo: 3 1916- 1923 Madrid. 
Ramón Femández Mato: 1, J 923, Vigo; cunha 
noticia de "El Pueblo Gallego' . Roberto Gon
zález Pa toriza: 1, 1941 , Vigo. Aqui lino Igle-
ia A lvariño: 9, 1939-1950, Vil agarcía de 

Arou a, Mondoñedo e Abadín; ten 8 poemas 
"Nenia: finamento e natal de d u poeta na
morados"; "Panxoliña de Mogan e Aninovo 
Feliz" (1950). Franci co Leal In ua: 3, 1934-
1935, Viveiro; vario poema . Johan L i Ra
mo : 1 sen data, Ouren e; con propaganda do 
Partido Galegui ·ta. Ramón Martínez López: 
11 , 1934- 1954, Vilagarciá de Arou a, Mole
do, Porto; cunha tarxeta de vi ita de Ricardo 
Molinari. Alfonso V. Monjardín: 1, 1921 , Ou
rense; selado pola Mocedá Galegui ta. Euge
nio Montes: 2, 1923- 1924, Morn;ao; Vigo. 
Antonio Noriega V arela: 13, 1921-1924, Tra
salba-Ourense; incluie a poesía: "Cousa Boni
ta" e 2 sonetos. Valentín Paz Andrade: 4, 
1923-1926, Vigo. Felipe Pedreira Deibe: 3, 
1922, Ourense. Francisco Ponte y Blanco: 1, 
1951, A Coruña; cunha nota do Presidente da 
Real Academia Gallega. Vicente M. Risco y 
Agüero: 16, 1918-1927, Ourense, A Coruña e 
Castro Caldelas; con notas das Irmandades da 
Fala, Mocedá Galeguista e Boletín M. da Cul
tura Galega. Alfonso Daniel Rodríguez Caste
lao: 2, 1934-1935, Badajoz, Pontevedra; con 
"In Memoriam de A.D.R.C.", 1 fotografía e 1 
poema de Ramón Cabanillas. Francisco Sal
gado: 2, 1922, Ourense; ten "Cantares Líri
cos". Julio Siqueira: 1, 1934, Vigo. José B. 

' Valeiras de Mosq u era: 1, 1951, Carballiño. 
Bemardino Varela do Campo: 2, 1921, A Co
ruña; con noticias das Irmandades da Fala. 
Antonio Villar Ponte: 3, 1921-1924, A Coru
ña. Ramón Villar Ponte: 2, 1921, Viveiro. Xo
hán Vicente Viqueira: 1, 1921, A Coruña. t 
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A festa da Istória de Ribadávia, unha volta á Idade Média 
O 3 de Setembro, todos vestidos de época pola vila ourensá 
No casco vello de Ribadávia ubí
case o bairro xudeu que xustifica 
a importante presenza de hebreus 
na vila. O castelo fai lembrar as 
fazañas heróicas dos viláns nas 
suas loitas con mozárabes, ingle
ses, franceses e os seus próprios 
Señores. O Aljama ou Sinagoga 
xudea, a casa da inquisición e as 
igrexas dos seculos XII e XIII 
son, xunto cos soportais, ruas e 
prazas empedradas o cénario onde 
se representa a Festa da lstória de 
Ribadávia. 

"Os Señores Rexidores Maiores 
que son de esta vila de Ribadávia, 
Don Pedro e Dona Ana, mandaron 
que a ordenanza da Fe ta da Is
tória e apregoen publicamente 
polo oficial e pregoeiro desta vila, 
con alta e intelixíbeis voces e con 
caixa de tambor, que veñan a notí
cia de todo o víciños do Conda
do", di un documento redactado 
por un e cribano en nome da co
ordenadora desta festa. O texto re
colle outros mandatos como son 
'que nengun extranxeiro nen fo
rasteiro apareza neste dia na vila 
sen as vestiduras pertinentes e que 
ninguén ouse de traer armas de
fensivas". Por outra banda, ordena 
que " e canten e bailen as nosas 
canción e baile tradicionais do 
Condado". 

O incumprimento de tales ordes 
será penado, advirte o escribano, 
cun pagamento en maraveclis, mo
eda na que se realizarán o dia da 
festa todos os intercámbios econó
micos da vila. Non faltarán traxes 
medievais para arrendar, a prezos 
baixos e con roupaxes de calida
de. Para acadar unha maior rique
za de ambientación, a Coordena
dora deste fe texo ven desenvol
ven do unha érie de cursiño , 
aberto a todo os viciño , nos que 
e fan e tandarte co escudos dos 

apelido dos viciños que queiran, 
córtan e e có en e roupaxes me
dievai e contrátan e carpinteiros 
que fan a me a e o cabalete 
para a montaxe do po to . 

Un dia repleto 
de actividades 
Chegado odia 3 de Setembro sai
rá de de a Igrexa de San Francis
co o desfile oficial da Fe ta da ls
tpria no que abrirán a marcha os 
Xigantes de Ribadávia e os Seño
re da vila Don Pedro e Dona 
Ana, acompañados dos seus caba
leiros e soldado a pé, clero, no
breza e povo en xeral. O número 
de persoas que acudiron ao desfile 
do ano anterior sobrepasou as tres 
mil vestidas de época sen ter en 
conta aos que se encontraban na 
rua vendo o paso do·cortexo. 

O pregoeiro oficial da pr~sente 
edición será o ribadaviense Valen
tin Lorenzo Fariñas, home presen
te nos· eventos culturais que desde 
hai tempo se suceden na Vila do 

. Ribeiro. Actualmente é o director 
do grupo dramático "Teatro do 
Vilar". Un xadrez xigante é outra 
das actividades previstas. Celébra
se na Praza Maior e nel participan 
un tota.1 de 32 persoas, todas elas 
rapaces. Os trinta e dous traxes 
que compoñen o xogo dividense 
en 16 brancos e 16 negros. O ta
boleiro píntase no chao, sobre a 
pedra e a duración das tres partí-

das é de 90 minutos. 

Organizada polo Centro de Estu
dos Medievais, a cerimónia do 
Sabbat celébrase por segunda vez 
na Festa da Istória, dentro dunha 
Sinagoga. Desta celebración des
taca a voda xudea, que pésia a que 
na tradición duraba de duas a tres 
semanas, nesta ocasión será de un 
dia. As diferentes partes que coin~ 
poñen a voda, a confección e lec
tura do contrato matrimonial ou 
Kettuba; a partida da comitiva da 
Sinagoga á casa da noiva e a con
dución da pretendente até a Sina
goga farán posíbel que sobre as 
seis e méia da tarde se celebre a 
referida voda xudea. 

· T eafro con actores 
ribadavienses 
A compañia "Teatro do Vilar", in-· 
tegrada por actore~ aficionados, 
interpretará "A Endiañada". Es
ta obra básease en feitos rell.is aca
ecidos en Ribadávia. O seu desen
ro lo acontece no ano de 1450, 
cando o Señor de 'Ribadávia e 

.Adiantado de Galicia, Diego Pé
rez de Sarmiento é feito prisionei
ro polo seu inimigo Alvaro Paez, 
na própria fortaleza da vila. A sua 
dona, Elvira Zúñiga, faise cas ren
das do poder e castiga ao povo po
lo seu desleigo ao non querer ar
mar un exército para liberar ao 
seu señor. 

As 1 O da noite, na igrexa da Ma
dalena, un máximo de 100 persoas 
participarán nunha Cea medieval 
á que terán que acudir obrigatoria
mente vestidos como na ldade 
Média e os utensilios para comer 
serán de barro e madeira. 

Ambiente do 
século XIV 
Un dos obxectivos que a Coorde
nadora se suscitou como prioritá
rio foi a presenza de artesáns para 
ambientar a Istória. Máis de co
renta artesáns estarán presentes o 
3 de Setembro en Ribadávia abar
cando unha monstra variada de 
actividades coñecidas na Galiza e 

'\-. vencelladas coa comarca do Ri-

' 

beiro en particular. Representarán, 
entre outras, as especialidades dos 
toneleiros, ferreiros, oleiros, tece
deiras, ere. Estes artesáns ademais 

< 

de expor os seus traballos demos
trarán na pr~tica a sua arte e res
postarán ás perguntas que o públi
co asistente que ira facer. • 
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Convocatórias 

Ámbitos marítimos. 
O Centro Unesco da Galiza organiza o 
I Certame Fotográfico-Visual Interna
cional sobre Ambitos Marítimo-Cos
teiros de Galicia. O concurso está 
aberto a producciones visuais (fotogra, 
fias en branco e negro e cor, electro
grafias e instalacións visuais), cun má
·ximo de 3 obras por autor, que poden 
acoller as modalidades: vexetacióh, 
fauna, práticas pesqueiras, paisaxe, fo
toperiodismo de aconteciment.os eco
sociais, desembocaduras e deltas, ou 
ao apartado Ria de Vigo. Hai 350.000 
pta . en prémios, que se dividen en 

· 50.000 pta. por autor e obra. Maís in
formación no Apartado de Correos 
824. 15780 Santiago. Ou no teléfono 
(981) 57 06 92. 

Concurso de · con tos 
fantásticos 
A asociación de amigos de Manzaneda 

-Xei:iciana c.onvoca a primeira edición 
do concurso Cantos fantásticos ao que 
dota con 150.000 pta. O concurso está 
· aberto a todos os que apresenten orixi
nais inéditos, escritos en normativa . 
oficial, sobre literat_ura fantástica. Para 
participar hai que remesar 6 cópias 
baixo plica, antes do 10 de .Decembro 
a: Xenciana. Estación de Manzaneda. 
Trives. Ourense. A obra non poderá 
exceder os 50 fólios nén quedar por 
baixo dos 20. 

E'scola de verao 
das áreas artísticas 
Organizadas pola Associac;áo. Sócio
pedagógic.a Galaico-portuguesa 
(ASPGP), do 5 ao 9 de Setembro na 
Escola de Artes e Ofícios de Verin, · 
preferentemente para os níveis de edu
cación infantÍl e primária, O-tema bá
sico será o ensino didáctico das áreas 
artísticas nas .escolas galaico-portu
guesas, e virá complementado por ofi
cinas de música,' fotografia, cerámica, 
cestaria, tear, teatro e plástica, amafa 
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 Ouren
se. Teléfono (988) 24 81 41, 21 56 20, 
e no fax 42 81 41. 

O universo de Chéjov 
O Instituto Galego das Artes Escéni
cas e Musicais (IGAEM), organiza un 
Seminário intensivo para actores pro
fesionais do 5 ao 25 de Setembro no 

· Centro Dramático Galego (Santiago). 
O IGAEM conta coa asisténcia d0s 
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 semi
nário 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 17 de Maio 
O Departamento de Filoloxia Gale
ga da Universidade de Santiago, en 

colabora_ción co vicerrectorado de in
vestigación convoca a sexta edición 
do prémio 17 de Maio de investiga
ción lingüística e literária dotado con 
100.000 pta. para o p-rimeiro, 60.000 
pta. para o segundo ·e-40.000 pta. para 
o. terceiro· prémio. Poden concorrer 
todos o~ estudantes de· primeiro e se
gundo 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. Pa
ra participar hai ·que mandar os orixi
nais por quintuplicado, en fól io ou 
holandesa , !11ecanografados a dobre 
espazo, antes do 9 de Setembro de 
1994 á Secretaria do Departamento 
de Filoloxia Galega (Facultade de Fi
loloxia-. Campus Norte. A venida, B1,1r
go das Nacións. 15705 Santiago de 
Compostela. A apresentación dos tra
ballos farase baixo lema, xunto cun · 
sobre pechado onde irá o nome com
pleto, enderezo e teléfono do autor, 
título da investigación e un documen
to que acredite estar matriculado no 
curso 1993-94. 

Concurso de gaitas 
O concello de Ponteareas convo a 
XVII edicion do seu -concurso 9e gai~as 
ao que poden concorrer todos os gru
pos de gaitas da Galiza e dos centros 
galegos do mundo, sempre que utilicen 
a gaita tradicional sen modificacións 
de nengun tipo. A inscrición ten que 
facerse antes do 5 de Setembro de 

-1994, no concello de Ponteareas. Para 
participar hai que xuntar no grupo duas 
gaitas, un bombo e un tamboril ,_ non 
admiten outra composición. A peza 
obrigatória do certame é Agach'adiño 
na Freixa, orixiilal ·de Moxenas. Os 
prémios: 1 ºdotado con 250.000 pta., 2º 
con 100.00 pta., 3º con 75.000 pta., 4º 
con 50.000 pta., amais dun 5º prémio 
Especial Orpheo á mellor parella de 
percusión. Maior información no Ccn
cello de Ponteareas: (986) 64 00 OO. 

Concurso de teatro 
O Pacho 
A Agrupación Cultural O Facho 
convoca a décima edición do seu Con-

. curso Nacional de Teatro infantil, ao 
que poden optar todos aqueles autores 
que non teñan publicada obra teatral 
en galego. Cada autor pode enviar to
das as obras que desexe, mecanografa
das a dobre espazo, sen limitación na 
extensión. Os orixinais enviaranse por 
triplicado, antes do 1 de Outubro de 
1994, ao enderezo da A.C. O Facho: 
Federico Tápla, 12-1 9C. A Coruña. O 
prémio ven dotado con 75.000 pta. pa
ra a obra gañadora, da que O Facho re
sérvase os dereitos de publicación du-

- rante un ario _a partir do fallo. 

Concurso de poesia 
·Rosalia de Castro 
A asociación cultural Rosalia de Cas
tro de Comella (Barcelona), convoca a 
VIII edición do seu concurso· de poe
sía. As bases do concurso estabelecen 
un máximo de 100 versos e un mínimo 
de 30, ainda que se poden enviar con-

axencta·· 
im1:Hos de poemas de temática comun, 
sempre que non excedan o máximo. Os 
traballos enviaranse en sobre sen- remi
te e baixo plica. A plica levará es.critci 
por fóra o primeiro verso do poema e 
portará os dados persoais (nome, ende
rezo, DNI e teléfono). Os poemas en
viaianse por triplicado antes do 30 de 
Setembro de ·1994, ao enderezo da aso
ciación: Federico Soler, 71. 08940 
.Cornella. Barcelona. Os prémios (1 º, 
80.000 pta.; 1.2 45.000 pta.; e 3º, 35.00 
pta.) fallaranse nas xornadas cu lturais a 
celebrar pola asociación no Outono de 
1994. Información no (93) 375 10 54. 

Certame de po~sia 
Fermin Bouza Brey 
Os concellos-' de Cortegada de Baños, 
Ponteareas e Vilagarcia convocan o 
terceiro certame de poesia Fermin 
Bouza Brey. Poden p-articipar todos os 
que o desexen, que non teñan publica
do nengun libro de poesia, coh obras 
orixinais e non premiadas noutro's cer
tames. Estabelécense duas categorías 
(al unos de EXB e poetas nóveis) .ás 
que poden concorrer obras de técnica e 
temática libre, apresentadas por quintu
plicado en folios DIN A4, cun mínimo 
de 300 versos no caso dos poetas nó
veis. Os textos pódense entregar, antes 
do 9 de ü'utubro 'de 1994, en calquer 
dos concellos convocantes, sempre 
baixo lema e plica que inclue os dados 
do autor (enderezo completo, teléfono 
e fotocópi·a do DNI). Os prémios: 
50.000 pta. na. categoría de EXB 
(25.000 pta. para o autor e 25.000 pta. 
para o centro de ensino), e 150.000 pta: 
para a categoría de poetas nóveis. Os 
poemários premiados pasarán a pro
priedade dos concellos convocantes e o 
traballo premiado na categoría de poe
tas noveis editarase na colección de 
poesía da editorial Espiral Maior. 

Prémio Vicente Risco 
O Concello de Castro Caldelas e máis 
a Fundación Sotelo Blanco convocan 
o 1 Prémio Vicente Risco de Antro
poloxia- e Ciéncias Sociais, dotado 
con 1.000.000 pta. Pode concorrer ao 
prémio calquer persoa sen distinción 
de idade ou nacionalidade, que apre
sente os seus textos na normativa ofi
cíal. Os textos, amais de inéditos e 
orixinais, h'an tratar do estudo do ám-

. beto rural' gal ego sempre desde o 
ponto · de vista da antropolox ia e das 
ci'éncias sociais (história, economi.a, 
sociolox¡'a, etc.). A extensión dos tra
ball9s vai dun mínimo de 150 páxinas 
a un máximo de 300 .páxinas tamaño 

<fólio mecanografadas a dobre espazo. 
Cada traballo apresentarase por sex
tuplicado antes do 31 de Agosto de 
1994, na Fu-ndación Sotelo Blanco 
(Apartado 2096 de Santiago), e pre
cedido polo título e o lema que tamén 
figurarán nun sobre pechado onde vi 
rán os dados do autor (nome, endere
zo, teléfono) e o título do libro. A 
fundación resérvase o dereito de pu
blicar o texto premiado sen limita
cións en número de exem·plares nen 
de edicións. Maior información na 
Fundación Sotelo Blanco: San Mar
cos s/n. 15820 Santiago 'de Compos
tela. (981) 58 25 71.• . . . . . . . . ~ .................... -............. ~ ......... . 

• .. 
• • • • • .. 
• • • • •Camiseta 

Sudadeira 
·ªºº p~ 

1.500 pta 
(Máis gastos de envio) 

Pedimentos a: 

A NOSA.TERRA 
Príncipe 22, baixo • ·36202 Vigo • 
através de cheque- • • 
-bancário e • 
especificando talla: • • 
pequena, mediana, ~ 

• 
grande óu cativos • • • • • • ................................................. .-..... . 

O trinque 

Libros 

Manual práctico 
para la 
qesobediencia ·civil 
(Pamiela, Saio eta 
Testigantza2 Nº 13) 

Anúncios' de balde 
• Licenciada bilingüe dá clases de ale: 
mán .. Todos os níveis. Conversacións e 
traducións. (986) 23 04 54. Vigo. 

• Alugo piso na Avenida de Castelao 
(Vigo). Para estudantes. (986) 23 60 17. 

• Aluga-se apartamento-estúdio 
com c.alefacc;om e agua quente. Da
lhe o sol, ideal para estudante. Gastos 
de comunidade incluídos, 36.000 pta. 
(986) 49 06 88. 

- • Afeccionado ao futbol .galego qui
xera conseguir gravacións das can
cións ¡Hala Celta!, O Celtiña e Folia
da do Celta, que cantan os grupos A 
Roda e Luada de Vigo. Escrevede a: 
Xabier Romero. O Lagar. Rua do Ulla, 
l -3ºA. 15940 Póvoa do Caramiñal. A 
Coruña. (981) 83 06 77. 

• Alugo casa con xardin en Moledo 
(Vigo). (986) 41 30 03. 

• In Proxecto literário. Unha revista 
artístico-literária a partir dun grupo so
cial-alternativo. Comprende un mono-

- gráfico A crónica dunha xeración per
plexa, amais dun Contido aberto para 
amosar as diferentes manifestacións 
artísticas das colaboracións. Racha co 
tabu e colabora connosco. Apartado 
44. 36930 Bueu. 

• Home de 41 anos. Boa preséncia. 
Oferécese como cuidador, chófer e 
acompañ-ante. Tamén traballo diurno, 
noutumo ou rotativo, como recepcio
nista, conserxe ou vixiante. Toda Gali
za. Seriedade e honradez . Apartado 
521. 15080 A Coruña. 

• Gostaria de receber corresponden
cia de mo~as e moc;os galegos para 
iniciar amizade e ínter-cambiar pon- . 
tos de vista sobre temas de actualidade 
(cultural, social, política ... ) e outro . 
Joám Carlos Miranda Carro . Rua de 
Camota, 15-1 º· 15680 Ordes. 

• Oferécense pintores con experién
cia para traballar os fins de semana 
na província de Ourense. Frezo eco
nómico. Os interesados poden chamar 
ao teléfono (988) 24 61 15. 

• Véndense auto-colantes Self-deter
minator (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 en
vio. Pedidos a: S.S. Creasións. Penedo, 
3. 36930 Bueu . 

• Alugase en Samieira-Praia de ·Co
velo, a 30 metros da liña de praia, pre
cioso apartamento c.on praza de gara~e 
para a 2ª quincena de Agosto e o mes 
de Setembro completo. (986) 73 17 55 . 

• Vendo guitarra. Marca Alhambra, 
modelo 3 F. (986) 85 81 74 . 

• Aulas de Francés e de Bretón • 
Traducións galego ou castellano . 
Profesora nativa, licenciada en filo
loxia con ampla experiéncia. Isabel; 
Casas Reais, 4-2º. Santiago. (981) 57 . 
61 03. ' 

• Vendo esquis e fixacións, e tamén 
Scalextric con moitas pistas. (981) 23 
15 23. 

• Alugo piso con móveis, garaxe e 
tres dormitórios. Frente Xesuitas (Vi-. 
go). (986) 22 79 62. 

• Busco rapaces de 20 a 30. anos, in
teresados nimba viaxe a Escócia e 
Irlanda en Setembro. Chamar de 2 a 

do periodista e 
editor José Antonio 
Pérez. Case 
imprescindíbel para 
plantar frente ao · 
Sistema org~nizado • 

3 pola semana ao (986) 41 93 55 (Vi
go).1 e perguntar por Fito. 

•Ocasión. Véndese Dyane-6, amare
lo, descapotábel. P0-0114-L. Prezo: 
75.000 pta. Chamar de tarde e noite ao 

. (986) 49 07 34. 

• Vendo Volkswagen Golf CL (die
se!). Magnífico e tado. Matrícula PO
AK. Cor branca. (986) 4 1 73 21. 

• Vendo camión. LU-C. 3.500 e.e. 
Caixa de poliester. Ci terna de acei
ro (6.000 l.). Chamar á noite ao 
(981) 24 02 96. 

• As Juntas Galegas pola Amnistía 
(JUGA ), a través da sua revista A 
Treu, informa pontualmente da si
tuayom da pre as e preso indepen
dentistas galegos assim como das acti
v idade anti-repre sivas da organi
zayom. Ao mesmo tempo distribue 
material para a solidaridade. Solici
ta informayom no Apartado de Co
rreios 875 de Compostela. 

• Desexo comezar amizade a meio 
da correspondéncia con xente de 
calquer idade. Oreyne Michael Ramí
rez Medina. Frank Hidalgo Gato, 29 
A. Francisco Cadalia e Macedo. Trini.
dad, Sancti Spiritus. 6200 Cuba. 

• Grande oferta de discos e casetes. 
Evéncio Baños: (988) 21 05 85. 

•Vendo aparato de masaxe adelga
zante con cinta inter-cambiábel a bo
las_ 18.000 pta. (986) 21 06 69. 

• Fanse traballos en pedra (fonte , pe
tos de ánimas, relós de sol...). A persoas 
interesadas poden chamar ao (986) 43 87 
15, preguntar por Tolla ou Maribel. 

• Vendo máquina de co er indu trial . 
Marca Singer. Perguntar por Laura, de 
17 a 22 h., no (986) 22 62 28. 

• Ca a de repo o La Levada. E ' la
mo abertos todo o ano, oferecemos 
di tinta ·ac1ividade : cur os de foto
grafía, taller arte án e actividade de
portiva (descenso por corda, rota en 
bici e dacabalo, de cen o por ri ). Po
si bilidade de rea li zar curas de xexun , 
con ulta de médico hixieni ta. Teléfo
no e Fax: (986) 66 64 13. 

• Merco bicicleta estática para xim
násia. Perguntar por Mari ol a pár~ir 
das 3 da tarde no (986) 25 34 69. 

• Brigadas dé solidaridade a Centroa
mérica. Se te animas a botar unha man· 
aos esforzos das xentes que queren mu
dar por Si próprias as suas más condi
cmns de vida~ e-queren. facelo colectiva
mente, ponte en contacto: Comité de So
lidaridade '(COSAL): 63 71 75 e 23 60 
84 da Coruña. 74 70 92 da Costa da Mor
te, 24 83 48 de Ourense, 54 82 55 e 53 
74 97 de Santiago, ·e 20 48 03 de Vigo.+ 

Cinema 

Castrelos de cinema 
O programa Castrelos · de cinema do 
Concello de Vigo, ten nesta semana 
as suas catro últimas proxeccións: o 
Xoves 25, A lei do siléncio de Elia 
Kazan; o Venres 26, Tomates verdes 
fritos de Jon Mannet;_ o Sábado 27; O 
derradeiro emperador de Bernardo 
Bertolucci; e o Domingo 28, O Cami
ño das estrelas de <;:hano Piñeiro. To
dos os pases son_ ás 11 da noite no Au
ditório de Castrelos cunha entrada de 
300 pta. + 

.~ 
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Teatro 

As viaxes fantásticas 
Polos Quinquilláns teatro de rua; o 
Mércores 31 .en Cangas. O Xoves 1 en 
Sárria, poñen en cena Feira de lixos. 

Máquina Total 
A compañia Chévere Teatro repre
senta a sua obra Máquina Total o Ven
res 26 en Montederramo. A mesma 
compañia volta actuar, desta vez coa 
obra Cabaret Tan Tan, o Sábado 27 
en Monterroso. 

Mái teatro en Rianxo 
Coa compañia Teatro Fervellón e a 
obra O alcalde meLeu a pata, o Xoves 
25 ás 10 da noite no C.C.D. Taragoña., o 
Venres 26 á me ma hora no Centro Cul
tural Leiro, e o Sábado 27, tamén ás 10, 
no Parque de Isoma O Vemes 26, ás 10 
da noite, amais da actuación de Teatro 
FerveUón no Centro Cultural Leiro, Te
a t ro Airiños pon en cena A fraga 
(des)animadri no Parque de Isoma 

Cornrnedia 
Ollomoltranvia pon en cena o seu 
grande éxito Commedia, un xoguele 
para Goldoni o Xove l de Setembro 
en Lalin. 

Máquina Total 
A rnonLaxe de Chévere Teatro o Yen
re 26 en Mon1ederramo (Ouren e).• 

Música 

Clunia 

Santiago Feliu 
O Domingo 28 de Agosto, ás 12 da 
noite, no pub Tabasco de Serra de Ou
tes (981 -85 03 05), actua o represen
tante da Nova Trova Cubana, -Santiago 
Feliu. · 

Adalberto Álvarez 
Salsa cubana con Adalberto Alvarez y 
su son, os dias 30 e 31 de Agosto no 
Malecón de Vigo. 

Folk na Coruña 
Tres concertos de música folk na ci
dade da Coruña~ Dhais, o Xoves 25 
nos -Mallos (Praza .do Padre Rubi
ños); Luar na Lubre, que actua o 
Yenres 26 en Santa Margarida (no 
auditório do parque); e Calimbo~dio, 

Exposicións 

E uro americana 
de gravado 
Na Casa Charry de Oleiros, até o 6 de 
Setembro. 

Xaquin Carpinteiro 
Expón as suas pinturas no café Ardora 
(Afonso X O Sábio, 5. Vigo). Até o 10 
de Setem bro. 

Roberto Novo, 
Primitivo Lareu e 
Beatriz Palomero 
As tallas en raiz de Primitivo Lareu, os . 
augafortes, azúcares e vernices de Be
atriz Palomero, asi como a escultura 
en uz, chumbo, cimento, buxo e resina 
de Roberto Novo, na mostra aberta até 
o 31 de Agosto. na Casa da Cultura de ~ 
Chantada. Horário: de 12 a 14 h. e de 
17 a 22 h. os festivos, e só de tarde nos 
dias laborábeis. 

Montse Cea 
Expón. as suas pinturas até o 17 <:fe Se
tembro no pub Modus Vivendi (San
tiago). 

Fotopress-94 
O Kiosko Alfonso da Coruña, expón 
até o 5 de Setembro unha escolma das 
obras apresentadas · ao certame Foto
press-94. 

Luís Rapela 
Obra do pintor Luís Rapela, até o 31 de 
Ago to no pub Baobar do Grove, e do 1 
ao 20 de Setembro no Xentes de Vigo. 

A cor das vanguardas 
A Casa das Artes de \figo expón do l 
ao 18 de Setembro un ha panorámica 
da pintura contemporánea no Estado 
español, arneio do património da Fun
dación Argentaria, na mostra A cor 
dris vanguardas. Pintura contemporá
nea 1950-1990. Comprende obra de 
Eduardo Arroyo, Luís Gordillo, 
Guillermo Pérez Villalta, Antonio 
Saura e J.M. Sicilia entre outros. 

Pinceladas/94 
A asociación Alcoólicos Rehabilitados 
do Morra:o organiza a exposición do 
colectivo de pintores Kedis, aberta até 
o 30 de Agosto na Casa da Cultura de 
Cangas. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

o Martes 30 en Catro Camiños. To
dos ás 9 da noite. 

Polo espertar dun povo 
O Yenres 26 de Agosto, a partir das 
11,30 da noite, Vilanova de Lourenzá 
ceJebra o concerto de rock Polo esper
tar dun povo, no que concentra a tres 
dos -grupos máis arroutados da Mariña 
Luguesa: Necesidade de Parafusos, 
Gravilla e Skornabois, amais da 
compañia de gaiteiros Cen Pipers. 

Arco da Vella 
Actua o 26 de Agosto en Viana do 
Bolo. 

Xocaloma 
O 27 de Agosto en Mondoñedo. 

axenda 
Irrealidades 
Mostra fotográfica de Xoán Piñón, até 
o 5 de Setembro no centro comercial 
Catro Camiños da Coruña. 

Pintores rianxeiros 
Mostra aberta na Casá Coxo de Riañ
xo até o 4 de Setembro. 

Colectivo Espantallo 
Artesanía en cartón pedra no pub Tran
vía da Coruña. Até o 31 de Agosto. 

·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 2 l h. 

Luís Seoane e o libro 
galego na Arxentina 
X. L. Axeitos e máis X. Seoane coor
denan a mostra Luís Seoane e o libro 
galega na Arxentina, que expón o Mu-
seu Carlos Maside (Sada). · · 

·Para Joseph Beuys _ 
Oºra gráfica de trinta artistas interna
cionais 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. 

Bienal de Arte 
de Pontevedra 
A XXIII edición da Bienal de Arte de 
Pontevedra fica aberta no Pazo Provin
cial con obra de Juan Usle, Namste e 
de novas mestres alemáns da colección 
Grothe do Kunstmuseum de Bono; 
no Teatro Principal onde expoñen par
ticipantes no certame Novos Valores 
94; e no edificio Sarmiento do Museu 
Provincial, que acolle unha mostra de 
·Virxilio Blanco (1896-1948) . . 

A arte na rua 
Obra de artistas ourensáns, todos os 
Yenres do mes ·de Agosto na Ruado 
Paseo en Ourense. 

Retablos 
de Arturo Baltar 
No Mosteiro de Poio até finais de Agos
to. Abre de 1 O a 1 b., e de 18 a 21 h. 

Mestres 
da pintura galega . 
Até o 1 de Setembro na galeria Severo 
Pardo de Vigo.• 

A Roda 
En concerto o 27 de Agosto en Trives. 

Fernando Llorca e 
Nani García 
Concerto de jazz, o 27 de Agosto en 
Cangas._ 

CluniaJazz 
Actuan o Domingo 28 en Vilagarcia. 

Red Blues 
Band 
O Sábado 27, á 1 da mañá na Casa do 
Patín (Santiago). 

La banda 
Actua o 1 de Setembro,ás 12 da noite, 
na Praza do Toral (Santiago). 

Eva Rivera 
Oferece un concerto de arpa o día 27 
de Agosto, ás 8,30 do serán, na Igrexa 
de Rianxo. 

Praza Maior 
de Ourense 
Actuan na praza de Ourense os Coros 
e Ballet do Exército Ruso , o Yenres 
26 de Agosto ás 11 da noite; e o tenor 
Manuel Sirera con Manuel Mateos 
ao piano, o Venres 2 de Setembro ás 
10,30 da noite. · 

Pablo Bicho 
Concerto de rumba o Venres 26, a par
tir de méia noite no café Tabasco (Se
rra de Outes). • 

Lisboa/94 

Ex osicións . 

7 Olhares. Cem Anos na Vida de Urna 
Cidade, colectiva de fotografía, até o 30 · 
de Setembro no Arquivo Fotográfico · 
Municipal (07-351-1-886 23 32). Retra
ta Lisboa entre os finais do século XIX e 
do_s anos 50, através das fotografías de 
Francisco Rocchini, Augusto Bobone, 
José Arthur Leitao Bárcia, Joshua Beno
liel, Paulo Emídio Guedes, Eduardo Por
t.ugal e Armanado Seródio. Escultura 
Angolana, até o 30 de Setembro no Mu- -
seu de Etnologia (07-351-1-301 522 64). 
Monográfica sobre os povos escultorés 
de Angola con investigación e apresen
tación da esp(fCialista belga Marie-Lou
sie Bastin. d. Inftúencia Oriental na 
Ceramica Portuguesa do Século XVII, 
no Museu do Azulejo (07-351-1-814 77 
47). Lisboa en Movimento, até o 30 de 
Outubro no Museu da Cidade (07-351-
1-759 16 17). Lisboa Subterranea, até 
o 31 de Decembro no Museu de Arque-
ologia. Sobre as sucesivas cidades sob a 
actual Lisboa: os vestíxios arqueolóxi
cos, destaca espectacularmente os resul
tados recentes da arqueoloxia submari
na, e un catálogo onde se traza a história 
da capital, da pre-história ao Terramoto 
de 1755. Bom Dia Medo!, mostra di
dáctica dirixida a nenas e nenas de 4 a 
13 anos criada polo Musée des Enfants 
de Bruxeles, aberta até Marzo do 95 no 
Museu da Marinha (07-351-1 -362 00 
10). Anos de Ruptura. Urna Perspecti
va da Art.e Portuguesa nos Anos Ses
senta, até fin de Setembro no Palácio 
Galveias (07-351-1-797 13 26). Encon
tro de Culturas. Oito Séculos de Mis
siona~o Portuguesa, até o 31 de De
cembro no Mosteiro de S. Vicente de Fa
ra (07-351-1-888,56 52). Exposición da 
iniciativa da Conferencia Episcopal Por
tuguesa, integrada nas Comemoraroes 
dos cinco séculos de Evangeliza<;áo e 
Encontro de Culturas. Apresentan cerca 
de 600 obxectos provenientes de 140 co
leccións portuguesas e extranxeiras, en 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/9-l no telf. 

(07-351-1) 3-l6 06 50/-ll. 
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grande parte inéditas, e tamén· unha base 
de dados con imaxes dobre o património 
relixioso contruído a conta de evanxeli
zar en zonas de influéncia portuguesa. O 
Grande Teatro do Mundo ou os Clás
sicos em Lisboa, até o 30 de Setembro 
no Museu Nacional do· Teatro (07-351-
.1-757 25 47). Judeus Portugueses: as 
descobertas e a diáspora, até meados 
de Setembro na Fun~ao Calouste Gul
benkian. O Rostro da Máscara. Auto
representa~o na arte portuguesa, de 
Domingos António. Sequeira até á Con
temporaneidade, un traballo de pesquisa 
que resultou na selección de perto de 
cuarenta autores, alguns con representa
cións extensivas; até Outubro na Galeria 
das Descobertas, no Centro de Exposi
cións e no Centro Cultural Belém (07-
351-1-301 96 06). 

Teatro 

Nuno Miguel Henriques 

Resíduos, até o 4 de Setembro no Tea
tro do Século (07-351-1-34 99· 92). 
Con adaptación e encenación de José 
Meireles, que tarnén participa no repar
to xunto con Mário Timóteo." Ode Po
ética (A Solo) espectáculo de poemas 
de nomeadas figuras portuguesas diri
xido e interpretado por Nuno Miguel 
Henriques, ¡até Setembro no Antigo Pa
lácio Pina Manrique (información no 
07-351-1-452 59 89). Cismeninha é 
loes Pereira, de Gil Vicente, eocena-

. ción de Mário Jorge e o grupo Os Papa 
Léguas. Alguém Olhará por Min de 
Frenk McGuinness polo Novo Grupo 
de Teatro, no Teatro Aberto (07-351-1-
797 09 69). Babylonis, pólo Teatro do 
Tejo, no Teatro da Trinidade, até 18 de 
Setembro (07-351-1 -342 32 00).• 

• 



. '~ 

Director: 
Alfonso Eiré López . 
Presidente: 
Francisco Carballo 
Empresa Xornalfstica Editora: 
Promocións Culturais Galegas S.A. A·NOSATE 

· ANO XVII • 25 DE AGOSTO • 1994 

Xo.gahdo a -Ocidente axuda ao Terceiro mundo 

Manual de Solidariedade Profisional 
' •H. VIXANDE 

e asta do Sol. Duas modelos evo-
. luen pala pasarela a ritmo de 

música pop, baixo a mirada dunha multi- · 
tude integrada por membros da jet, que 
segue con atención os volteos dos vesti
dos. O desfile é en favor da solidariedade 
con Ruanda. As damas ·de boa família e 
os seus.abrigos de pel nas iiivernais xor
nadas petitórias do Domund déixaron pa
so ás ben intencionadas frivolidades dun- -
tia Clase meia que gasta de xogar a Oci
de_nte axuda a Terceiro mundo. 

Nos camerinos un funcionário dunha Or- · 
ganización Non Govemamental, un profi
sional da solidariedade, agarda a recada
ción par;a organizar .unha partida de .axu
da a·Ruanda. Con eses cartas, os apaña
dos através da canta bancária que publi
can os xornais e as subvencións públicas, 
a sua ONG quedará de perlas, ainda que 
a axuda sobra e o deficiente é a xestión. 

Ninguén dos presentes no desfile de mo
delos pon en dúbida as boas intencións 
da ONG en cuestión, ainda que pr'atica
mente todas ·as suas cantas correntes · 
saen nos xornais, quince sobre dezaoito, 
receben. subvencións do Estado e esas 
subvencións· están relacionadas coa inte
gración de prestacionistas do' Servizo Ci
vil substitutório á mili. De nengunha das 
ONGs partiu un comunicado criticando a 
actuación ocidental que provocou a situa
ción actual en Ruanda. 

Unha representación .da jet-set abando
ou o bote de vidro con al-canfor e outorga 
brillantez ao acto: máxima organización , 
colaboración ben entendida. Na mente 
de todo o público está un acontecimento 
que entrou en competéncia directa con 
ese e similares actos. Eis o imaxinativo 
estarzo dunhas monxiñas que confunden 
a candade coa limpeza das paredes dun 
convento: solidariedade si, pero non asi !, ' As ONGs mobilizaronse para enviar máis axuda que os Estados. Ruand"'a anegouse de recursos mal 

din todos. · 

· Mulata. para desfile galego 

A mil quilómetros de distáncia, Galiza. 
. Celébrase un acto semellant~. O público 

agólpase nun cenário praieiro, unha tari
ma fai de improvisada pasarela .e unha 
voz fiminina apresenta, en castellano, un 
desfile eri benefício de Ruanda através 
de Médicos sen Fronteiras. Unha coñeci
da tenda de artesania presta as prendas 
de vestir, de marcado carácter étnico. 

Duas modelos completan o seu percorri-
, do pola pasarela e son substituidas por 
outras tres, nesta ocasión unha delas é 

- xestionados e a povoación en Europa f_acia memoria das colectas do Domund. 

de tez escura é as outras duas están moi campaña 2.840 millóns de pesetas. Só 
bronceadas. Muda o ritmo e pasa a ser .Médicos sen Fron,teiras conseguiu 900 
músrca etno: a solidariedade con Ruanda millóns e o Estado español colocouse á 
obriga, nós tamén ternos mulatas. cabeza de Europa nas aportacións solidá

Momentos antes, nunha ~ubasta para reco
lleita de fundos, na que coiaboran pintores 
locais;-a presentadora dicia "veña, que nós 
estarnos tan ben e eles tan mal. .. " Poste-

. riormente, un integrante dunha asociación 
que prestou cblaboración, S.O.S. Racismo, 
avergoñado, desvencéllase do acto. 

Entre todas as Organizacións Non Gover
namentais que canalizan a axuda espa- · 
ñola a Ruanda, re~daron durante toda a 

rias. Por detrás de Médicos sen Frontei
ras están Cáritas Española e Unicef, con 
800 e 300 millóns respeitivamente. 

~ Médicos sen Fronteiras está composta 
por un exército de profísionais da solida
riedade e vai camiño de ser a terceira 

_ ONG do mundo, por detrás de Greenpe
ace e Amnistía Internacional. Da sua es
-trutu ra interna e o seu funcionamento 
pouco se sabe. Alguén coñece ao seu 
presidente e como .foi eleito? • 

Aquí atopará a seguridade que necesita: 

Sistemas de seguridade, roubo,Jncendio, detección, 
exl~ción, ignifUgados, portas de seguridade, caixas fortes, 

C.P. TV, central receptora de alarmas, etc. 

TODO EN SEGURIDADE 

República Arxentina, 291 Tel.: (981) 59 21 21* Santiago 
\, . 

Seguridade . A-1 

Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) . 
Tel. : Administración, Subséricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38-86 - 2224 05. 

Fax (986) 22 31 01 . 

TREs EN RAIA 

Sociedade 
civil , 
• G. LUCA DE TENA 

·e oñezo a mexicanos que ven 
ao seu país como unha so

ciedade anárquica, insolidária, incivil, 
que non se recoñece en autoridade 
nen lei de nengunha clase. Un corrido 
con pelexa de galos, amores contra
riados e pólvora para os cobradores 
de impostes. Xente coma Octavio Paz 
di que para compensar tanta falla de 
seriedade naceu un Estado forte. 

Outros mexicanos dinque o único des
pelote que hai é o famoso Estado for
te. A famosa sociedade civil feble de 
que fala Octávio Paz como causa de 
tantas .misérias, é de feíto un universo 
perseguido e roubado que despois do 
asasinato de Colosio e a revolta de 
Chiapas está disposto a -cambiar os 
adxectivos de lugar. Se por algo falla 
o pulso dese mundo é porque alguén 
lle chucha o sangue. Que se saiba, 
por exemplo, que México é- un dos 
paises do mundo máis rico en ricos (o 
cuarto do mundo) pero no que a me
tade da povoación vive na pobreza. O 
único flan desta película son o señor 
Paz e os seus amigos. 

Os amigos do PRI andan tolos porque 
non se lles desencole a maqueta da 
revolución domesticada. Terán que 
convencer a millóns de que é mellar 
subirse a un autobús co voto do caci
que na man e de que está antes o in
terese do Estado forte que o resultado 
dos votos, eses papeliños. 

Será por isa que para botarlle unha 
man aos do PRI en apuros Fernando 
Orgambides escrebe en El Pafs que 
"case todos os observadores con ex
cepción das organizacións afins á es
querd~ opinaron que os comícios fo
ron limpos". Que interesante: os do 
PRI consideran que a sua vitória foi 
sensacional pero todos os demáis 
chámanlle estafa. 

Sociedade civil, que non te enteras. • 

VoLVER AO REGo 

A cesión de competéncias de 
urbanismo aos concellos en

che de ledícia a moitos constructo
res. Guiña tamén está encantado: o 
risco. de ter que tomar decisións que 
contrarien aos votantes fica moi re
ducido. 

Delegar competéncias é sempre bon 
a condicíón ".de que a competéncia 
delegada se cumpra. Oovernar non é 
basoirar debaixo da alfombra.• · 




