
-AN_o_x_v,-11.-2-s-oE_x_u_LL_o_•_19-gs---------~•Aiú[.]•)tg.iffJ!Ja•i1!óf ·1:f.i·-· -----------------
Os mariñeiros obrigan -
á Ministra Europea de P~sca 
a recebilos 

Bonino tivo palabras diplo
máticas para explicar a redu
ción radical da frota pesquei
ra. Pediu aos mariñeiros ga
legas que desen bon exem
plo e cumprisen as normas 

· comunitári"as. Os pescado-
_res, que ocuparon en Vila
garcia o barco no que ia via
xa r a Ministra contestaron 
que "os galegas estamos far
tos de cumprir normas que 
outros impoñen". (Páx. 11 e 12) 

'Pretenden deixarnos sen asteleiros 
nun intre de auxe do sectór 
en todo o mundo', sinala a CIG 
- -------· + (Páx. 18) +--------

CiU non retira 
a inda 

. . 
o apo10 
ao governo 

O Pleno do Congreso cele
brado o Xoves 27 de Setem
bro non aclarou nada o pano
rama político. González non 
só se mostra contrário a con
vocar xa eleicións, senón que 
afirma que nunca ·O fará pre
sionado. CiU, pola sua banda, -

. non aclara a sua posición e, 
despois de afirmar que cree 
nas explicacións de Gonzá
lez, considera que se o presi
dente non convence á opinión 
pública non contará co seu 
apoio. Esta premisa, difí~il de 
medir, déixalle a de re ita cata
lana te>tal capacidade de ma
nobra. (Páx. 19) 

GUÍA DE ESPACIOS 
NATURAIS 

.DEGALICIA 
l. González, R. Fernández, 

R. Salvadores 

Descrición de 48 espacios naturais 
galegos, con fotografías, debuxos e 

mapas de detalle. Atención especial á 
súa flora, fauna e vexetación, así como ó 

seu estado de conservación. 

Cada comarca un país 

Os venezolanos 
da Graña 

-- + (Páx. 14 el 5) + --

Catro novas 
longametraxes 

. galegas estrearanse 
en 1996 

--+ (Páx. 23) + --

Os ~elatos eróticos 
· censurados 

do Prémio Máquina 
de Vapor 

--+ (Páx. 27) + --
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DIA DA PÁTRIA 
No 25 de Xullo má-is concurrido dos últimos anos 

' . 

O BNG chama á 
·mobilización 

Beiras critica a pasividade das institucións ante 
"o desmantelamento do país" 

ANXO IGLESIAS 

''Pasar á ofensiva" é a consigna q~e deu Beiras nunha Praza 
da .Oúintana ateigada e espectante. O lider ·nacionalista 

. proclamou, citando a Castelao, ~ue "estamos fartos de ser 
únha colónia" e tivo quras palabras · para os que observan 
pasivos ou cómplices ·o "desmantelamento peza a peza do país". 



A convocatória do BNG foi seguida por 16.000 persoas que rebor9aron a Quintana 

O nacionalismo abandeira a defensa 
de Galiza nun · i.ntre decisivo 

A. ~IRÉ - C. VIDAL - X. CARBALLA - H. VIXANDE 

O Bloque_ Nacionalista Galego aproveitou o 25 de XuJlo para dar un ·novo paso na sua estratéxia pol_ítica. 
Ante a .situación de ameaza para os principais sectores productivos, dá por finiquitada a sua etapa de 

acumulación ·de· forzase-decide pasará ofensiva .da mobilización, .tanto dentro como fóra d~s institl.Jcións, '. 
liderando as di.stintas reivindicació~s sociais. 

A ameaza dos sectores produ-
. tivos galegas e o crecimento 

do nacionalismo der.on lugar á 
mobilización máis numerosa e 
reivindicativa dos últimos anos 
no Dia da Pátria Galega. Un
has 16.000 persoas asistiroh á 
manifestación convocada polo 
BNG que considerou este acto 
como "o primeiro de cara a ob
ter preséncia no Parlamento 
español". · 

Ante unha praza da Quintana 
ateigada de xente, o líder do 
BNG Xosé Manuel Beiras de
nunciou a inoperáncia da admi
nistración autonómica e central 
á hora de combater o desman
telamento da economía galega 
para facer un chamamento de 
cara a "pasar á ofensiva en to
dos os eidos da base social e 
as institucións do país" no .que 
chamou "negociar combaten-

. do" : Beiras sinalou que cada 
vez son máis os que están "far
tos de aturar que destruan pa
so a paso a base material da 
nosa identidade colectiva, de 
que desmonten peza a peza o 
aparello produtivo da nosa 
economia". Como xa anuncia
ran representantes da fronte 
nacionalista, a grave crise eco
nómica que está a padecer Ga-

. liza con .pontos cruciais como a 
situación da frota pesqueira e o 
anúncio dunha nova reconver
sión naval corivertiron a con
m e mor ación nacionalista na 
máis numerosa dos últimos 

.anos. 

As pancartas portadas pofos 
manifestantes na sua marcha 
desde a Alameda compostela
na até a Quintana deixaban ver 
ás claras o forte caracter rei
vindicativo do dia. Desde os le
mas "Marrocos solución, Galiza 
na Negociación", "Con nego
ciación e mobilización, a pesca 
galega ten solución" até "Unión 
Europea, ruina da pesca gale:
ga" , o reclamo polo futuro dig
no para os traballadores gale
gas do mar repetiuse en toda a 
xornada lembrando as multitu
dinárias mobilizacións que se 
desenvolveron neste ano políti
co protagonizadas todas elas 

~ por forzas políticas e sindicais 
nacionalistas. 

O balance do an9 pasou polo 
recoñecemento da loita dos tra
balladores dos sectores produti
.vo s galegas por defender os 
seus dereitos fronte á inoperán
cia dos organismos públicos au
tonómicos e españois. Díxoo 
Beiras no seu discurso para 
quen Galiza é "un ·pavo que 
nunca na história emprendeu . 
campañas agresoras contra nin
g1.fm outro, máis que tamén nun-

"Se nos condean ao ostracismo, teremos _que. ocupar os conéellos". 

ca deixou de loitar pala conser
vación da sua identidade". Na 
memória tamén as últimas visi-

O dia convírtese nunha festa reivindicativa. 

tas de emisários europeos que, 
referíndose á comisária europea 
Enma Bonjno, "veñen ofender

nos na própria casa 
dicíndonos que ternos 
que millorar a imaxe 
europea do sector 
pesqueiro galega, 
que disque é ingover
nábel ( ... ), Tiña boa 
imaxe por: acaso Ca-

. ':(' . nadá na guerra do fle
tá n? Po!s. gañou a 
partida. E esa a boa 
imaxe que queren 
que te-ñamos os gale
gas para prosperar
mos en Europa, a da 
sobérbia política, -a pi
rateria nos mares, a 
violación do bireito in
ternacional?". A ima-· 
xe quedaba ben pa
tente na ecuación di
b u x ad a nunha pan
carta: unha vaca atar
eada máis un barco e 
unha fábrica tachados 
daban como resulta
do a estampa do 
chanciller alemán Hel
mut Khol dándolle es-

, ·.' ·A. 1. · mola a· unha muller 

vestida con traxe 
nacional galega 
de xionllos. Liase 
"non máis r~sig
nación" mentres o 
lema da convoca
tó ria escrito de
baixo servia de 
contraponto: Gali-

. za con decisión. 

O BNG non dei 
xou pasar a oca
sió.n para reafir
marse na sua 
convicción da ne- · 
cesária renego
ciación do Trata
do de Adhesión á 
Unión Europea. 

· Beiras definiuna 
como "Caníbal" e 
rexeitou a partici
pación na "Euro
pa da involución 
reaccionária, a 

· Europa do neo
fascismo e a tira
nía do grande ca
pital, a Europa 
que nos quer re-

As pancartas 
portadas polos 
manifestantes 
na sua marcha 
desde a 
Alameda 
compostelana 
até a Ül:Jintana 
deixaban ver ás 
claras o forte 
caracter 
reivindicativo. 

A. IGLESIAS 

delo insolidário e 
inxusto, o porta
voz nacionalista 
fixo un chama
mento públi co á 
necesidade de 
"negociar comba
tendo", a pasar á 
"ofensiva en to 
dos os eidos da 
base social e as 
institucións do 
país". 

· C)aliza -con 
preséncia 
na p~lítica 
estatal 

O forte incre
mento da base. 
eleitoral do na-· 
cionalismo gale-
ga e a maior pre
s é n c i a do 'BNG 
nas institucións 
autonómicas e 
locais a partires 
do 28 de Maio ti ~ 
xo que a deputa-

convertir en servos, .esa non é a 
nosa Europa". Fronte a ,un. mo-

da Olaia Fernández dixera que 
"o obxeativo está cumprido, o 
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nacionalismo entrou pra
ticamente en todos os . 

· concellos onde apresen
tou candidatura e sobre
todo ampliou a sua orga
nización". Como reclamo 
manifestou que Galiza 
precisa " para ser. un país 
con decisión própria, pa
ra que podamos decidir 
sobre os nasos sectores 
produtivos e desenvolver.· 
a nosa economía, con
querir a preséncia do na
cionalismo no Parlamento 
Español. Este, dalgunha 
maneira, é o primeiro ac
to onde todos os galegas 
e e galegas empezare
mos a traballar para que 
cando sexan as próximas 
eleicións xerais Galiza 
esté presente". 

A situación política pala 
que está a atravesar o Es
tado Español fai, segundo 
o BNG, máis urxente e 
necesária a defensa dos 
intereses e liberdades na
cionais e para a sua res
pon sábel de comunica
ción Encarna Otero, "o 
BNG é un aval na defensa 
das conquistas nacionais 
e fronte á regresión que 
está a amenazar as liber
dades adquiridas. Todo o 
que está hoxe a sair á luz 
pública ocultouse até ago
ra por un pacto de siléncio 
no Estado. Tanto o poder 
executivo como o lexislati
vo son cómplices dese si
léncio. A nosa preséncia 
no Parlamento Español 
servirá non só para a de
fensa dos direitos nacio
nais senón tamén para fa
cer que outras forzas polí
ticas ali representadas 
que até agora só fixeron 

Os_ emigrantes. 
din que 

· dades e que nos ten que facer 
reflexionar sobre a necesidade 
de potenciar a unión solidária 1 asi non poderán 

volver' 
entre os pavos". · 

Como cada ano a 
emigración estivo am-

Representantes de Eusko Alkar
tasuna, Partido Comunista Por
tugués, ·Uniao Democrática Po
pular e CIEMEN asistiron á ma-pi amente 

sentada 
na Quinta
na. A pre
séncia dos 
exilados 
Elíxio Ro
dríguez e 
Arturo 
Cuadrado 
portando a 
pancarta 
co lema 
"Solidarie
&ade in
ternacio
n.a 1 is ta" 
xunto con 
membros 
de .organi
zación s 
convidadas 
sumáronse
lle outras 
moitos nas 
que se dei- · 
xaba paten-_ 
te que cada 
vez son 
máis os 
emirantes 
que aco-

repre-

Por primeira 
vez as mulleres 
do BNG ·portaron 
coma grupo 
unha pancarta 
na que se podia 
lef 'sen mulleres 
emancipadas 
non hai 
soberania 
nacional'. 

. nifestac_ión 
que recibiu 
comunicados 
de apoio· de 
diversas ar
ganizacións 
mundiais na
cionalistas e 
·de esquer
das, entre 
elas o Sinn 
Féin que xus
tif ico u a sua 
auséncia por 
estar embui
dos no proce
so de paz pa
ra Irlanda. 

Contra a 
democracia 
secuestrada 

Os alcaldes 
nacionalistas 
e represen
tantes nas 
institucións 
públicas pre
sentes . no 
palco asenti-

calar non teñan máis re- Nesta ocasión sobranceou máis que nunca a xente nova._ 

den á manifesta
ción o Día da Pátria 
e expresan o seu de
sexo de voltar a Ga- . 
liza. O lema "Fletán. 
Cyotas. Fraguiza
ción. Asi non voltare
mos vivos" do BNG 
na emigración tiña 
como referéncia o 
manifesto do ano ·an
terior no que os na

A. IGLESIAS cionalistas reclama-

ron ás acusacións de Beiras do. 
"secuestro da democrácia". O 
portavoz do BNG lembrou a re
forma do regulamento do Parla- . 
mento que limitou o debate e 
tentou reducir o marco de ac
tuación da oposición. Ao tempo 
denunciou o "truque de regras" 
nos concellos unha vez que o 
nacionalismo acacia representa
ción. Beiras sinalou que, des
pois de se teren celebradas as 
eleicións !JlUnicipais cun notá
bel incremento de representan
tes do BNG, os governos rexi
dos polo PP "suprimen os ple
nos, exercen de policías, des
truen de facto as corporacións, 
queren voltar ao método da al
caldada como sistema de go
verno exemplar". 

médio que manifestarse". 

O Día da Pátria foi tamén lugar 
de encentro de reivindicacións 
xa históricas do nacionalismo 
galega. A loita contra as cuotas 
que minan o agro galega, o 
apoio aos in?ubmisos que están 
a padecer condea por non parti
cipar no exército español -cun 
saudo particular ao secretário 
de Galiza Nova Bieito Lobeira e 
a Miguel Anxo Abraira- e as 
consignas pola normalización li
güf stica e por \Jn ensino público 
de calidade xunguíronse para 
reclamar a soberania nacional 
do pavo galega. Ao remate da 
manifestación unha fileira de co
ches cun letreiro no que se lia 
OU na demanda do recoñece
mento a todos os niveis do-no
me da província ourensá -tal e 

A situación · política· 
pola que está a travesar 
o Estado Español fai, 
segundo o BNG, máis 
urxente e necesária 

cumprir de feíto. 

Po~ primeira vez 
as mulleres do 
BNG portaron co
mo grupo unha 
pancarta na que 
se queria deixar 
claro que "sen mu

ron o direito a. volver 
vivos á T erra. 

Lembranza para eles tivo asi 
mesmo o discurso de Beiras ao 
demandar plenos direitos labo
rais, sociais e políticos para os 
retornados. · 

Xunto a eles e fronte aos que 
"practican o racismo e o inte
grismo contra os imigrantes e 
heterodoxos" lanzouse tamén o 
recoñecemento dos direitos dos 
povos cun apelo á solidariedade 
manifestada nomeadamente en 
Cuba, Bosnia e Chechénia. 

A pesares de qu_e se estivera a 
tentar silénciar a vontade dos 
electores, o líder do BNG dixo 
que o nacionalismo seguía a 
medra·r como se via nos sucesi
vos comícios e que se continua
ban a "maniatar-ou condear ao 
ostracismo" aos representantes 
elexidos h8:berá que "ocupar os 
concellos para governalos por · 
democracia directa, restablecer
mos a lexitimidade e someter- . 
mos a ela aos que se aproveitan 
da democrácia". • 

a defensa dos intereses e 
liberdades nacionais. 

lleres emancipa
das non hai sobe
r a ni a nacional" 
nun ano especial-
mente cru para o 
movimento femi
nista ql.ie se ~iu 
abrigado a respon-

como xe se fixera o Día das Le
tras Galegas- daba conta da ne
cesidade de seguir a demandar 
causas xa recoñecidas por lei 
pero que aina ·non se estan a 

der unha e outra vez aos cons
tantes ataques á dignidade das 
mulleres promovidos moitos 
eles por organismos públicos re
xidos polo PP. 

No ar quedaba a alerta fronte ao 
neonazismo e fascismo que es

. tá a agramar en Europa e que 
supón en·palabras de En.cama 
Otero, "un perigo conra as liber-

O nacionalismo pasa á ofensiva· 
O 25 de Xullo, Dia da Pátria, myda o curso político 
para os nacionalistas galegas. E nesta data 
precisamente cando o BNG anúncia sempre os seus 
cámbios estratéxicos e tácticos. A participación !')as 
institucións, o proxecto comun, a políticcfde unidade, 
tiveron como ponto de partida habitual o discurso da 
Quintana. En 1995 o BNG dá outro paso máis na sua 
~stratéxia e anúncia un ha ofensiva política. Ao 
comezo da década dos oitenta os chamamentos eran 
a resistir. Pasou logo o BNG a unha etapa de 
acumulación de forzas que tivo como primeira· estadia 
o .propósito de ehtendimento coas distintas opcións 
nacionalistas e sectores sociais. A falta de resposta · 
levou á prioridade de ampliar a própria organización 
coa integración primeiro do PNG, lago de Ir.izar e máis 
tarde de UG e·de boa part·e dos militantes da FPG. 

O ano pasado daban esta acumulación de forzas por 
pechada. Agora,' a decisión é a de encabezar todas as 
reivindicacións sociais tanto nas institucións nas que. · 
xa está presente, como á marxe delas se lle taponan o 
funeionamehto democrático. Só agarda que os 

- ~ 

distintos sectores sociais en -crise secunden 
amplamente o seu chamamento_. A resposta que vai a 
ter esta estratéxia vai ser a incógnita política e o 
baremo pa·ra -medir o alcance deste novo rumbo no 
que ·se se adentra o nacio':lalismo. 

É a crise económica a que empuxa esta decisión. As 
análises e as predicións do BNG realizadas nos 
últimos anos non só se foron cumprindo unha a unha, 
até aquetas máis alcumadas de catastrofistas, senón 
que se pode dicer que foron amplamente superadas 
ante a pasividade das. institucións e o entreguismo das 
forzas políticas españolas. Cada vel- son máis 
sectores sociais os que perceben, non só físicamente, 
a crise, e sinalan á UE como causa causarum. 

ü mesmo Fraga, carente de discurso, que tan ben 
ensalza a CE ante a Bonina, como tala de 
imperialismo canadiano, ten que admitir, por primeira 
vez, a crise dos principais sectores productivos no 
acto institucional. A percepción s·ocial ·da crise lévao a 
reaccionar .con_ o¡;Jortunismo · eleitor~lista: O discurso .. 

cego de entrega á UE ten enfrente o nacionalista que 
se apresenta nídio nas suas formulacións e na sua 
estratéxia ante á sociedade, ainda que chegue 
cortocicuitada polos meios de comunica9ión e das 
próprias institucións. 

Unhas institllcións nas que o BNG apresentou 
m~didas concretas para atallar a situación sen atapar 
resposta axeitada por parte das demais forzas 
políticás. Idéntica foi tamén a atitude da maioria dos 
·sectores empresariais que siguen. sumidos na inacción 
e acobillados na dependéncia. Ante esta situación, · 
que o nacionalismo considera de emerxéncia para a 
mesma identidade colectiva,a frente ncionalista 
decidiu tirar en solitário polo carro da defensa colectiva 
mobilizándose con quen o secundé A . 
instrumentalización que faga o PP das institycións vai 
marcar tamén moi moito esta dinámica. O BNG afirma 
que está disposto a traballar nas institucións mentres 
poda, pero tamén que fará política cando sexa preciso 
por fóra delas.• 

ANOSA TERRA 



ARENGA DIRIXIDA POR XOSÉ MANUEL BEIRAS AOS MANIFESTANTES 

Compañeiras, compañeiros: 

Veleiqui estamos todos outravolta, nunha · 
nova etapa do proceso constituínte que., 
seguindo o regueiro. dos 25 de Xullo, ca
da ano nos xunta en Asemblea plenária o 
Día da Pátria Galega nesta Quintana de 
vivos e de mortos compostelán. Quintana 
de vivos que eiqui estamos, o presente 
cada volta máis vizoso do nacionalismo . 
popular, que cada ano somos máis· e 

· máis diversos sobar duns mesmos princí
pJos, leais a un mesmo proxecto común. 
Aínda hai poucos anos d_eramos a benvi
da ao PNG; máis lago a lnzar. Agora ta
mén están, integrados no Bloque; os 
compañeiros e compañeiras de EG-UG, 
e xa chegan de alén-mar as novas, e as 
embaixadas que 'eiquí están connosco, 
da constitución do Bloque en Latinoamé
rica e a reorganización progresista da 
emigración galega ultramariña. 

Quintana de vivos, dicia, e Quintana de 
mortos tamén. De martas avivecidos na 
nosa memória común, endexamáis es- . 
quecidos, endexamáis atreizoados polos 
que vivimos e loitamos rexamente. Histó
ria e devanceiros, mártires e guieiros 
deste pavo en pé nesta praza transmuta
da en recinto e xeografía do país enteiro 
a büligar ~ facer travesía no tempo cós
mico cara a sua d~finitiva alba de grória. 
Dende os lrmandiños aos mártires de 
Carral, dende os Ilustrados á xeración 
Nós, dende María Soliña ás mulleres do 
Morrazo que defenden Massó, dende 
Paio Gómez Chariño aos mariñeiros que . 
defenden a flota do fletán e do Gran Sol, 
dende Manoel-Antonio a Galiza Nova, 
dende Antolín Faraldo ao Bloque Nacio
nalista que ascende e remonta os cons 
como as vagas de fondo iradas co trebón 
en Corrubedo, Touriñán ou Prio'riño, e . 
que axiña lamberán os tesos cumes do 
Courel para acariñalos e fecundalos co 
salseiro e o argazo do mar de Niñóns 
pondalián. E voarán nos Aneares e o San 
Mamede os teros corvos de Xallas. E as 
badaladas da campá de Anllóns soarán. a . 
rebato nos horizontes -largacíos de Cos~ 
peito na Terra Chá. ·E Galiza será unha 
festa tenramente épica e rexamente lírica 
dende a carballeira de San Lourenzo ás 
praias de Reinante en Ribadeo. 

- Porque veleiquí estamos o pavo galega de 
hoxe e de tódolos tempos idos e ppr vir. 
Veleiquí estamos para dicer, nun só brado 
unánime: Abonda xa! A nosa pacéncia es
gotouse xa de vez!. Estamos tartas de ser 
unha colónia. Estamos tartas de aturar que 
destruan paso a . paso a base material da 
nosa identidade colectiva, de que d~smon
ten_ peza a peza o aparello produtivo da 

ABONDAXA! 
Non estamos nunha novela cabaleiresca 
do ciclo artúrico, non andamos nós nen 
andan os nasos adversários á procura 
do Santo Grial. Estamos enleados na 
crúa loita pala existéncia, pola nosa pró
pria existéncia qomo cidadáns traballa
dores, impensábel sen a existéncia da 
base material do noso país , que forxa
mos nós, non nola deron de balde. Non 
queremos vivir de esmolas. O pavo ga
lega nunca vivíu, nunca aceitou vivir de 
esmolas Cando non achou outra saída 
pra vivir do seu traballo na pátria, emi
grou . Xa o dixera Castelao, a quen tanto 
reverencian e falsean agora que está 
marta e, para iles, enterrado : "os gale
gas non piden nada, emigran". Pois ago
ra tampouco queremos emigrar ainda 
que puidésemos. O pavo galega quere 
vivir en paz con dignidade , quere vivir 
do seu traballo na própria Terra. O povo 
galega quere que os emigrados retor-

~ nen, e que os retornados teñan traballo 
fil eiquí, con plenos dereitos -laborais , so
Q ciais e políticos como. cidadáns que son 

--=-L----"" <i. ·da nación galega. Os emig<ados fan fal-

--------·------
'Non queremos vivir 
de esmolas. Ternos 
déreito á existéncia 

comp cidadáns 
traballadores" 

nosa economía, de que esbullen e ceguen 
as fontes nutrícias do noso benestar. Esta
mos fartos de ter que sermos nós, os 
obreiros nacionalistas, quen defendamos 
fábricas, estaleiros e obradoiros que non 
son propriedade nosa; tartas de ter que 

--------------
'Os emigrados fan 

falta eiqui, todos 
somos pouéos para 

tirar o barco das 
pedras" 

guen a acusarnos de actitudes e condutas 
disque contraproducentes para un suposto 
desenlace positivo dos litíxios planteados 
cos intereses e a estratéxia do gran capital 
transnacional , do Estado español e da 
Unión Europea. A quen ten alma de ser-

. vos sempre lles pare-s·ermos nós, os mari
ñeiros nacionalistas, 
quen defendamos a 
frota pesqueira indus
trial que non é proprie
dade nasa; tartas de 

______ cm1 ______ cerán contraprodu-

. ter que sermos nós, os 
labregos naeionalistas, 
quen defendamos un
h a agroindústria que 
non é propriedade na
sa. E estamos tartas 
tamén dé que, entra-
mentras, as orgaiza-
cións empresariais e 

'Tiña boa imaxe por 
acaso Canadá na 

guerra do flet~n? Pois 
gañou a partida" 

centes as actitudes de 
confrontación e revol
ta . Mal saben iles 
que, frente aos pode
res que nos agreden, 
a primeira condición 
para o trunfo consiste 
en facérmonos respei
tar : só cando un ad-
versário se fai respei
tar , dáselle catogoria 
de interlocutor nece-

. sário pra negociar so-
os poderes aut_onómicos palangane~n e 
capitulen -"sí bwana"- perante os agreso
res da nos.a economía, e que mesmo che-

1 ucións pactadas; en todo outro caso, im
póñenselle feítos consumados e rendi
ción sen condicións. 

ta eiquí: facedes falta eiquí, voltade de 
vez , homes e mulleres, país e tillos , e 
inundade de seiva nova un país que vos 
precisa porque todos somos poucos pa
ra tirar este carro cantareiro do lama
cento illó onde o meteron quen desco
ñecen os camiños e congostras do fer
moso labirinto que é a nasa Terra; por
que todos somos poucos para tirar o 
barco das pedras onde deron con il na
vegantes de sequeiro carpetovetónico 
que cojdan que as nasas rías son "ace-
quias" -nunca viran_ tal causa! 

Somos todos "galegas de nación", nós 
todos somos a nación galega, que non é 
un território, unha paisaxe natural , un ca
cho de xeografía. A nación galega somos 
nós, porque o sentimos, porque o sabe
mos e porque queremos que o sexa. E 
non hai nada no mundo nen na História 
que a vontade popular non poda conque
rir frente a calquer adversidade. Para 
canto máis algo tan normal e tan lexítimo 
coma sermos nós mesmos , traballar na 
nosa pátria, ter avenza de noso, exercer
mos os nasos dereitos, practicarmos a 
hospitalidade e a solidariedade, contri 
buírmos á paz entre os povos, vivirmos 
con dignidade. 

Son aqueles mesmos poderes que nos 
agreden a nós os que creban todos eses 
princípios elementais de existéncia e con
vivéncfa dos seres humáns e as nacións. 
Os que construen a sua Europa como un
ha cidadela medieval armada e fortificada 
polos catro costados frente a inimigos in
ventados ou provocados. Os que profe-
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san e pratican o racismo e o integrismo 
contra os inmigrantes e os heterodoxos e 
frente aes párias da terra. Os tartufos que 
provocan primeiro e manipulan despois a 
barbárie en Bósnia ou en Chechénia, e 
mesmo a· convirten en nauseabundo es
peitáculo televisivo servido en directo e a 
domicílio en todos os fogares europeus á 
hora de xantar. Os que pratican o etnocí

tamos dispostos a traballar, pen
sar e amar. Xa estamos a facelo 
cando loitamos e traballamos en 
Galiza e por Galiza coas fiesfras 
abertas ao ar limpo da cultura, a 
fraternidade e a solidariedade 
dos traballadores e os pavos que 
arelan a liberdade e defenden os 
dereitos fundamentais dos seres 

humáns todos dio cultural contra os 
pavos sen Estado da 
própria Comunidade 
Europea, mentres pa
gan enormes roialtis 
en dólares por difundi
ren a esgalla a anti
cultura da telebasura 
ianqui, da hambur
guesa e o MacDo
nalds. Os que até ve
n en ofendernos na 
própria casa dicíndo
nos que ternos que 
millorar a imaxe euro-

------------- do planeta. Mais a Europa 

pea do sector pes-
queiro galega, que 
disque é ingoverná-

'Europa caníbal/: 
cantádellelo, mozos e 

mozas galegas, aos 
e1:Jropeos eses que 

van de gringos pola 
vida" 

da involución · 
reaccionária, 
a Europa do 

· neofascismo e 
a ti rania do 
gran capital, a 
Europa que 
nos que.re re
convertir en 
servos, ésa 
non é a nasa 
Europa. Esa é 
a Europa ca
níbal que re-
torna aos 

seus máis tem íbeis e macabros 
atavismos. 

- A. IGLESIAS 

tar reducirvos a vós a xordomudos. 
Non Jles valeu: nas municipais se
·guintes, vós duplicáche~es a vasa 
representación nos concellos, e a 
província de Ourense, cava de caci
ques, vai xa camiño de chamarse 
Allariz toda ela. Pois tamén nos con
cellos trucan iles as ·regras, supri
men os plenos, exercen de policías, 
destruen de facto as corporacións, 
queren voltar. ao método da a/calda
-da como sistema de governo exem
plar. Só lles falta oevoraren as pe
dras das casas consistoriais: dentá
mia teñen abando pra scmellante 
reximc dietctico, moecroios que son. 
Manolo Pérez, en Vigo, seica quere 
montar a Géstapo, quen ó diría, il 
tan beato devoto do Opus Dei. 

Pois eu dígovos: se os vasos re
presentantes eleitos son expulsa
dos "de facto" dos concellos , ma
niatados ou condeados ao ostra-

bel. Queren imaxes de gilipollas maduri
tos, menestrais in-decentitos e petimetres 
de catón? Téñenos a eito na Xunta, nas 
Cortes españolas e no governo central. 
Tiña boa imaxe por acaso Canadá na 
guerra do fletán? Pois gañou a partida. É 
esa a boa imaxe que queren que teña
mos os galegas pra prosperarmos en Eu
ropa, a da sobérbia política, a pirateria 
nos mares, a violación do Dereito interna
cional? Convenzan a Fraga, non lies cus
tará moito, mais nen para isa lles vai ser
vir. Queren governar iles a nasa pesca, a 
nasa economía?. Alto aí: terán que pasar 
por riba de todos nós, desta muralla hu
mán que vota Bloque, loita co Bloque e 
governará Galiza co Benegá. 

-------------------

. cismo, os eleitores taremos que 
ocupar os concellos para governa
los por democrácia directa, resta
blecermos a lexitimidade e some
ternos a ela· aos que se aproveitan 
da democrácia pra reducila a cin
zas co exercício ditatorial dun po
der que non lles pertence, porque 
radica en todos os viciños, en to
dos os cidadáns , no· pavo inteiro. 

Europa canibal!: cantádellelo, mozos e 
mozas galegas, aos europeos eses que 
van de gringos pala vida. Non Galiza: Eu
ropa caníbal -cantádellelo a eses euró
cratas chungos e cenizos. Porque esa 

Pois saiban eses Míster Hyde eu
ropeus empoleirados n_as ameas 
dos casteles kafkiáns de Bruxe
las, saiban que este país non é 
unha necrópolis, non é o sartego 
dun mito cristianizado, non é un
ha coartada para neomedievais 
cruzadas antiislámicas, nen para 

'Se os vasos representantes son 
· maniatados ou condeados ao 

· ostracismo, ·os eleitores teremos 
que ocupar os concellos" -

Eu chámovos a soerguervos e -re
voltarvos; como traballadores, con
tra o expólio dos vasos meios de 
vida e da riqueza da nación gatega . . unha nova simboloxia totémica 

de ningún IVº Reich. É un pavo 
pacífico e emprendedor, con de
reitos económicos, sociais e cul-
turais irrenunciábeis, e cunha soberanía 
lnalienábel. Un povo que aprendeu a tra
ballar a natureza no neolítico e a fundir o 
bronce coa c tura castrexa. Un país que 
entrou na idade do ferro con tantos cas
tros habitados xa daquela como parró
quias ten hoxendia, e que. os romanos 
denominaban galega hai xa máis de 

dous mil anos. Un po-

Eu chámovos a soerguervos e re
voltarvos , como cidadáns libres, 
contra o secuestro da democrácia. 

xou pra trabaHar, só pescou para comer, Eu chámovos a soerguervos e revoltar-
só guerreou pra defenderse e liberarse. vos, como galegas, contra os ataques á 

Saiban tuda isa e sáibano ben. Mais sai
ban asimesmo que estamos fartos de que 

nasa idantidade, á nasa existéncia como 
pavo, que é matér.ia e esprito, economía 
e cultura. Para esa loita E:)stou disposto, e 

nesa loita verédesme 
__ - ·- _ _ _ _ _ _ _ _ _ na avangarda. Nego-

- - - - ---- - - - - - • va que nunca na his
'Eu chámovos a Europa é un enxen

dro; con- esa Europa 
non queremos ter re
lacións, porque é un- · 
ha seudo-Europa, un
ha anti-Europa: é o 
Mister Hyde do Dou
to r Jekill europeu . 
Nós queremos a Eu
ropa dos oestrímnios 
e os helenos, dos es
lavos e os celtas, dos 
lrmandiños e os 

'A província de 
Ourense, cova de 

tória emprendeu cam-
pañas agresoras con
tra ningún outro, mais 
que tamén nunca dei
xou de loitar pela con
servac ión da sua 
identidade e a defen
sa dos seus cómaros 
verdes, dende Ortegal 
ao Miño e dende o 

mallen en nós: abonda 
xa!. É hora de exetcer
mos a indignación ra
cionali¡ada frente ao 
despoxo dos nasos 
meios de vida e o se- · 
cuestro sucesivo das 
institucións democráti
cas ás que accede
mos. Hai dous anos di
cíavos eu literalmente 

revoltarvos., comó 
galegas, contra aos 

ataques á nosa 

crar é sempre nece
sário , máis negociar 
combatendo. Non me· 
pidades máis conten
ción, máis· modera
ción, máis contempla
cións . Exerz.amos ·a 
indignación intelixen
te: Falernos e actue
mos con transparente 
e.locuéncia no verbo e 
na loita. Pasemos a 
ofensiva en todos os 
eidos da base social -

caciques, vai xa 
camiño de chamarse 

Allariz toda ela" 

que os nasos inimigos 
políticos, "a forza de 
alcuñaren ao Bloque 
como unha Hidra, os 
seus retortas pesade
los tornáranse realida-

· existéncia como 
povo. Pasemos á 

ofensiva" 
sans -culottes , dos 
que fixeron avanzar a 
história de todos e 
cada un dos pavos 
europeus. Nós queremos a Europa de 
Platón e de Sartre, de Galileu e de Eins
tein, de Resalía e Osear Wilde. Que é a 
mesma Europa de Novecento e de Outu
bro, de Bóveda e de Companys, de Vas
co Gongalves e Castelao. Por esa Euro
pa apostamos, por esa Europa loitare
mos, por esa Europa e nesa Europa es-

tempo do Medúlio ao 
do maquis antifascista 
dos Foucellas, o Fres:. 
co ou o Piloto. Unha 
cultura que forxou a 

primeira língua románica da Península e 
nela escribiu a primeira lírica de amor e 
de amigo, mentras de. matamouros exer
cian outros ben distintos dos paisáns de 
Santiago e de Pedro de Mezonzo. Este 
pavo nunca montou impérios espoliado-·· 
res, nunca empuñou a espada para im
poñer ideoloxías nen reJixións, e só via-

de, e o Bloque dera en 
rexenerar cabezas, e 

. no outono terían que 
aturar a máis dunha dúcia delas". Trece 
foron exactamente, unha máis 'da dúcia, 
as cabezas de deputadas e deputados do 
BNG que accederon aquel Outono ao Par
lamento de Galiza para transmitiren o pen
samento e a voz de todos vós. Mais os de 
sempre trucaron as regras de xogo . e se
cuestraron a megafonía pública para ten-

e as institucións do 
país. E baterémolos, 

· podedes estar certos. 
Lembrade Alexander 

Nevski: as armaduras de aceiro dos ca
- baleiros teutóns non valeron frente ás 

lanzas irmandiñas da infanteria popular. 
E por riba teremos música de Prokofiev! 

Adiante lago co BNG! 
Viva o Bloque Nacionalista! 
Viva Galiza Ceibe e Popular!+ 
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A xente nova protagonizou a celebraciqn 

A mesma Pátria, 
·cada un ao seu xeito .· 

"Xa ve·s, como todos os anos. 
Para non faltar. hai que apare
cer". Asi nos explicaba a sua 
preséncia na manifestación do 
Dia da Pátria Xosé Villar, labre
go da Arzua, xa xubilado, mane
te e agora . "con rrioi pouco vist~ 
,para a miña disgrá$ia, pero 
mentres teña folgos estarei en 
Santiago". 

Mauro, de catro anos, coa sua 
bandeira e o seu traxe típico xa 
é un vete.rano, ainda que se es
conde, pudoroso, de~rás da per
na do seu pai tan pronto como o 

. fotógrafo pretende retratalo. 
"Veu con 9 meses é desde 
aquelas non falta, comenta o 
seu proxenitor". 

Maria e Xosé, de Láncara, están 
ás 11 ,45 na Arzuana dando 
conta dunha ración de · cigalas. 
"Xa ves, estamos axudando aos 
mariñeiros. Agora irnos para a 
Alameda. Un dia é un ·dia e hai 
que ser solidários". Aloia,·de ci
to anos, o que máis gasta do 
Dia da Patria '·'é a testa e as 
bandeiras". Ela, nesta ocasión· 
non leva enseña, pero si unha 
grande vincha. !mediatamente 
detrás vai Sama. É unha cadela. 
Ven por primeira vez a manifes
tarse, pero síntese integrada. 
Marcha con paso firme xunto 
aos seus dQnos que me advirten 
que tamén debo de contala , 
"pois tenche máis sentidiño e é 
máis galega ca moitos garulos 
da Xunta". Queda anotada co
mo participante. 

Hai outros que non son quen da 
facer todo o recorrido da mani
festación, como Manuel Mén
dez, de Chantada. Leva sen fal
tar desde 1977. "O traballo agar
da e o 25 pasa", afirma sapien
tudo. Este ano .anda mal dunha 
p~rna e prefire· ir coller asento ás 
aseadas da Quintana, despois 
de pasar pala Alameda e tomar 
nota de quen está e quen non, 
a~i como do hu.mor dos dirixen
tes. "O Bautista este ano seme
lla que anda máis afoute que o 
ano pasado", afirma. 

Para · Lila, militante desde os 
anos setenta, traballador·a en 
Madrid, este ano foi algo espe
cial, "pois ao non ser festivo en 
España tiven que pedir dous 
dias para poder estar na mani
festación. Xa sabes, non a per
do por nada". Outro que non a 
perde é o Clavelitos, de Vigo. 
"Non faltei cando andaba traba
llando alá por Andorra (Teruel), 
nen cando me tun da AN-PG, 
no 81. A min, os problemas pe
quenos hunca me apartaron do 
Diada Pátria.", comenta. 

Outra das históricas é Paula Pé
rez, de Lugo. Cun chapeu- coa 
bandeira, coa camiseta coa 
bandeira, coa própria bandeira 
para ondear . ., Ela, cos seus 
moitos anos é tamén unha ban
deira. "Para min o ano pártese 
polo 25, antes e despois da Pá
tria. Nen cando estiven enferma 
faltei. Daste conta, cada vez hai 
máis· xente nova. Xa son n'laio
rfa. Ternos xa recámbio. Vémo
nos para o ano". 

Santiago, un· mozo de Campo 

Paula Pérez. 

Lam.eiro é o primeiro ano que 
ven. Organizouse . o grupo do 
BNG durante as últimas elei
cións e, nesta ocasión estrean 
pancarta. Santiago é-un dos que 
a leva fachendoso, como se por
tara unha mensaxe de identida
de: "Campo Lameiro está aqui". 

Pepe, do Morrazo, está fitando 
para a manifestación despois de 
facer a m.etade do percorrido: 
"estou agardando se vexo ao 
meu irmán que veu de Inglaterra 
e ainda non o mirei. Sei que es
t~. ese non falta". 

. Santiago, de Campolameiro. 

r-------------------------. . 

O .dep_utado 
gaiteiro 

Na praza de Fonseca un mani
festante dá canta dun bocadillo, 
envolto nunha bandeira patrióti
ca, a manduca nunha man e a . 
Coca-Cola na outra. "Hai que 
répoñer forzas, logo subirei es
co itar os discursos". E Olaia 
Fernández, a apresentádora do ~ . 
·acto, dálle que dalle que somos 
máis que outros anos. "Esta .vez M' do carmo Fidalgo. 
non hái dúbida", comenta Mano
lo, da Coruña, "non·fai falta con-

. tar para sabelo". 

. Un home achégase perto do 
palco da Quintana e comeza a 
despotricar: "se calar.as, se to-

Cosme Pombo. 

·ras traballar .... A ela é a primei
ra que a meteria do cárcere . 
Lástima que agora ~ policia non 
me faga xa caso. Hai como os 
disolvia dunha vez e os malla
ba ... " Ninguen lle fai caso e de-

cide retirarse ros
mando. Pergúntolle 
quen é, "son un 
franquista, non se 
me nota". Marcha. 

Nas Praterias , un 
matrimónio francés 
cámbialle o carrete 
á cámara. Pergún
tolle que lles pare
ce aquela manifes
tación : "un ha gran
de leición de demo
c ráci a. Uns gran
des loitadores. Non 
nos dLxeran que 
habia este acto no 
Dia de Santiago". 
"Xabarín, que es 
un Xabarín "!, unha 
dúcia de mozos de
cidiron dar por re
matad o o acto. 
"Despois copan os 
bares e non hai 
Dios que poda to
mar un caña. Euro
pa canibal. Beiras , 
Arsénio , os idolos 
do milénio!" + 

Desde hai catro anos abre a coral que máis que unh~ mar- Outro qu.e tal toca é Mariano 
manifestación do BNG o grupo cha, semellan chóronas. - Lema, tamén deputado pro-
Xarín, do lncio. Moi poucos sa- vincial por A Coruña. El ta-
ben que un dos gáteiros, o Pero.non só Cosme é deputa- mén é gaiteiro ainda que con-
máis alto e repoludo, Cosme. ·do e ·gaiteiro, tamén Manuer tesa que, "agora teño a gaita 
Pombo, é concelleiro e menos Doval, ex alcalde de Ares .e un pouco esqu~cida, estou 
ainda que é deputado provin- Deputado provincia} ten grupo . practicando máis coa requin-
cial do BNG.en LLigo. Os do In- de gaitas· próprio. E sonada a . ta". Advogado, dirixente do 
cio, cada ano, · semellan estar sua·primeira inaguración como SLG, conceJleiro en Vedra .. 
máis compenetrados coa ma- alcalde. To.dos · estaban . a organizador da festa da Au-
nifestación. Nesta ocasión agardar por el en Lubre, a sua gardente do Ulla ... 
houbo loubanzas a esgalla pa- parróquia, para cortar a cinta. -
ra o rítmo que lle imprimiron ao O alcalde non aparecía. Por ali Como afirma Xulio Varela, ta-
Himno Galego. Déronlle o tem- · andaban uns cabezudos, uns mén gaiteiro e músico de Luar 

r. po axeitsdo, tanto que nunca gaiteiros. Cando chegou a ho- na Lubre, "ser gaiteiro ~ moito 
l olláramos aos presentes aco- ra en punto, Doval sacou a ca- máis que tocar a gaita. E unha 
l meter as estrofas con tanto far- rauta grande .de cartón e, xa posición ante a vida, ante os 
1 za, decisión e ritmo. Atrás que- de alcalde comezou a cortar demáis e contigo mesmo. Ou 
l daron aqueles moderattos de na cinta. és ou non és".+ 

L_. ______ :_· ____ .:,._..:~_._.:., ~;¿·::_¿_:..'_:. ·..:~;~J-~·2:..::- ~:~~:-~.:-:- ~~~~--~---- :. -----------~----:-.-.-.-.-,-.-.:-J 
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EUxro Fernández estaba emo~ 
cronado. Tanto que "non son 
quen de responder". El que to
ra tres vec;:es condenado a 
marte, que despois de pasar 
polos campos de concentra~ 
clóns franceses refixo a sua 
vida en Méxi<x>. donde xa con 
oitenta anos de vida é un em
presário próspero e fiel a Gali
za (foj secretário da revista 
Vieíros), estaba titando cara o 
xentio da Quintana con bágo
as nos oHos. Achegábase á 
beira do palco como tratando 
de comprobar que non estaba 
a soñar e voltaba xunta á sua 
filfa e o neto, e diciános: "nun
ca pensei gozar tanto nun día 
como o de hoxe. Nunca pen
sei que voltarei a ver aquelo 
que nós construimos antes da 
Guerra pero con máís forza. 
Nestes momentos só me pode 
sair unha palabra: emoción". 

Os senUmentos da deputada 
brasileíra poto PSDB, Maria do 
Carmo FK:talgo, natural da Ca
ñiza, ian polo mesmo camiño: 
"para min é unha emoción moi 
grande que haxa tanta xente 
defendendo a Nosa Pátria. 
Ademais comprobar' como os 
que estamos lonxé somos reci
bidos polos que estadas acá..:·.· 
A sua emoción acrescentouse 
ao comezar o cántico do himno 
galego. Cando comezaron e le
vantarse os pufíos pechos, ccr 
mezáron a cair de novo. as bá~ 
goas, "tanta xente nacionalista, 
e de ésquerdas .. .'1• Cando todo 
estaba a rematar afirmou que 
"nunca agardel que este movi~ 
mento fose tan forte. E algo im .. 
presíonante''. 

T arnén o vedraio republicano 
Arturo Cuadrado, xa presente 
o úHimo ano oa Quintana, non 
fol quen de aturar a emoción. 
As Qágoas agromaban neses 
olio$ vivos p~ua contemplar 
máis de 90 primaveras, deste

, rros.,, mort~s e ooora ."este re-
' xur i ,,Jm · .. , ·él" . .,.. ,, . 

' . . . ,.¡; . J. ~ 
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Afirma· que.no PP hai_-quen non está de acordo cos seus chamamentos á unidade 
. ' . . 

Fraga recoñeceu por vez primeira 
as dificuldades polas que -pasa ·Galiza 
Fraga lribarne recoñeceu 
por vez primeira que 
Gal iza está a pasar por 
múltiples dificuldades, 
desde os caladoiros 
marítimos até á cuota 
láctea, pasando polas 
comunicacións e as 
enerxias, pero afirmou 
que "estamos a crecernos 
cara eles", destacando 
que "agora xa non rifamos 
tanto entre nós". 

O discurso institucional pronun
ciado polo presidente da Xunta, . 
Fraga lribarne, o 25 pola tarde 
no acto de entrega das Meda
llas de Galiza, foi , dalgun xeito, 
unha contestación ao pronun
ciado por Xosé Manuel Beiras 
na praza da Quintana ao me
diodía. Fraga abandonou por 
unha vez os discursos triunfa
listas aos que nos ten tan acos
tumados e, tentando a sintonía 
social (as manifestacións na
cionalistas tiñan a defensa dos 

O reitor, Cario Villanueva, diríxese a apresentar a Oferenda. A.N.T. 

sectores produtivos como eixo) 
recoñ·eceu que "problemas non 
nos faltan, hainos para todos". 
Pero fronte ás críticas recibidas 
pola mañán, afirmou que "nen 
esquecemos eses problemas 
nen nos estamos a enrugar 
diante deles". 

En idéntico senso que Beiras 

r------------------------------------------------, 
A lgrexa voltou a arremeter 
contra o Estado de direito 

O Reitor renunciou 
a facer un discurso próprio 
Dario Villanueva , Reit6r da 
Universidade de Compostela, 
realizou a Ofrenda ao Apósto
lo no nome do Rei e fixo o seu 
discurso como se fose o mo
narca, tanto que cando leeu 
as contadas frases que pro
nunciou en galego, semellaba 
que estaba o Borbón tatexan
do o discurso, tal era a defi 
ciéncia de pronúncia. 

Despois de lembrar, talando 
como o próprio Rei, que estivo 
apresentando a ofrenda en 
1993 "como un pelegrin máis". 
comezou un cántico á nación 
española, "na sua pluralidade", 
entrando nos tópicos sempre 
presentes nesta rutina: "crise 
de valores, de modelos, de ide
as e comportamentos". Refe
riuse logo á própria institución 
académica e ao papel da uni
versidade, pero sempre lonxe 
da idea que move á maioria 
dos universitários. Tamén a 
idea apresentada da xuventude 
estivo moito máis perta do 
opusdeista que da comunidade 
universitária, pedindo que non -
"cunda o desencanto naqueles 
que nasceron no ambiente 
acolledor da nasa democrácia". 

Por último referiuse aos- mari
ñeiros e aos emigrantes no 
anaco máis· real da sua diser
tación, demandando que 
"nengunha directriz guiada ex
clusivamente por critérios 
económicos coute a relación 
secular, levando a desespe
ranza ao corazón e a penúria 
aos fogares mariñeiros". Ao fi
nal fixo un canto non só da 
españolidade, senón eta euro-

peidade, renunciando sempre 
a falar con voz própria. 

Non fixo tal o bispo auxiliar 
Xulián Bárrio. Na vez de con
testarlle ao discurso do ofe
rente, como mandan os cáno
nes e a institucionalidade do 
acto, fixou os seus próprios 
contidos, aliñados coa lgrexa 
Católica de máis barolo, coa 
de Rauco e de Xoan Paulo 11. 
Asi, non tivo reparo algun, 
non só en arremeter contra o 
aborto e a eutanásia (desde 
hai anos esta está a ser unha 
tribuna previlixiada para estas 
ideas) senón que foi máis alá 
e realizou un chamamento á 
desobediéncia civil. 

Bárrio, Qomo o ano anterior 
Rouco, utilizou o acto institu
cional para arremeter contra o 
Governo, contra os lexislado
res e contra a própria lexitimida
de democrática, situándose ao 
marxe das vontades · maioritá
rias. Esta posición agrávase ao 
se facer senón coa anuéncia 
real, si baixo o manto protector 
institucional, cos meios públi
cos, sobre todo os galegas, 
destacar.do estas posicións an
tidemocráticas con especial re
leve. "Há.i que obedecer a Deus 
antes que aos homes... A pre-. 
tensión da lgrexa non pode de~ 

~ pender nen ser manipulada pa
la sociedade ... A mensaxe cris
tiana non pode quedar reducida · 
ao ámbito Individual ... " En su
ma, como hai catro anos, vol
tou se a pór o maxistério da 
lgrexa Católica por enrriba das · 
liberdades, conciéncia e institu
cións democráticas.• 

afirmou tamén que "xa non é 
tempo de chores", ainda que 
tamén precisou que "tampouco 

L.-;..;_-:_· ______ ,,;; _ - __ ;..;;.._-_____ --- -~- _ :,.-:_·_._._. __ -'----- :.. :...- ·- ·-..;...I ... 

de utopías. Xa non calamos e 
emigramos, senón que respos
tamos aos aldraxes e damos a 
cara nos conflitos que inevita
bel mente tachonan as rela
·cións políticas e económicas. 
Xa non suplicamos, senón que 

. esixímos o noso en pé de 
igualdade", facendo un chama
mento á unidade-de Galiza e 
dos galegas, "apartando provi
sóriamente a mirada do que 
nos pode desunir ou enfrontar". 
A mañán seguinte nunha entre- · 
vista concedida á Ser, recoñe
ceu que no PP "non todos es
tán de acorde cos meus cha
mamentos á unidade". 

Contestándolle ao BNG 

Ao final do discurso voltou 
aparecer o Fraga optimista va
léndose das palabras de Sixto 
Seco que postula que é preci-

so fortalecerse "co estímulo 
dos' éxitos que vimos acadan
do co esforzo de moitos". Des
pois de afimar que "o Fogar de 

. Breogán xa está en movemen
to. Xa espertou dun sano que 
era transitório", concluiu que 
"xa estamos apalpando a reali
dade de moitos dos soños dos 
nosos devanceiros". Tamén fi- . 
xo un chamamento a conquis
tar o futuro coa defensa a ul
tranza da nasa identidade", 
avogando polo "perfeiciona
mento da nos·a autonomía". 

Fraga tamén quixo deixar de 
manifesto este ano ,como até 
que el chegou á presidéncia da 
Xunta ·o . Día de Galiza carecía 
de contido institucional. Fraga 
gabouse de ser el quen lle deu 
realce a esta celebración e de 
non deixarlle o monopólio da 
data aos nacionalistas.• 
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A FPG, PCPG, ACPG e Comités Antirepressivos maniféstanse xuntos 

Chaman á criaciÍ>n. dunha ·frente de unidáde de esquerdas 
)_(osé Luís Méndez Fe~rin 
foi o encargado de ler 9 _ 
manifesto conxunto da .. 
mobilización do Dia da 
Pátria convocada pala 
FPG, Asociación para 
Ceibar os Presos Políticos, 
PCPG e Comités 
Antirrepresivos que · 
rematou na Praza do 
Toural. Unhas cinconcentas 
persoas desfilaron detrá9 
da consigna "Pala 
autodeterminación, a 
independéncia e o 
socialismo". 

''Ternos que seguir o exemplo dos 
r:Josos avós que en 1935 e 1936 
foron capaces de form?r a Frente 
Popular que só puido ser abaixa- -
da polas armas. Ternos que for
ma·r unha frente de unidade da 
esquerda para conseguir a creba 
democrática do sistema monár- · 

. quico e avantar na dirección dun
ha república popular", afirmou 

. Méndez Ferrin que insistiu tamén 
·que só nesas circunstáncias se 
poderia coneguir o recoñecimento ~ 
do direito da autodeterminación e 
a independéncia e a consecución 
.dunha amnistia total". Ferrin con-

. éluiu. o seu chamamento afirman-
º do ~que esa ·frente é necesária 
·"p.orque xa vemos como Fraga, 
imaxe viva de Franco, foi capaz 

' de unificar á dereita, que gaña 
. porque non é sectári.a". 

O manifesto unitário referius·e á . A fuobilización percorreu as 
actual situación de Galiza· _como' ' --:ruas ·compostelanas con berros 

· de "crise de supervivéncia, coa xa tradicionais ( Galici§l. Ceibe, 
língua en regresión e a pesea, a Poder Popular, lndependéncia, 
construcción naval e a agricultu- - Amnistía Tota~. con outras con
ra en debalo pola presión ·da signas adaptadas á actualidade 
Unión Europea", propoñendo.., a · co~o "PSOE, GAL, é todo 
creación dunha organiza-ción __ igual". No remate, antes da in-. 
unitária que enfrente a "aparí- f t~rvención de Ferrin,. recebeuse 
ción da direita pura e xenética · unha. mensaxe de solidariedade 
ante a caida du·n governo de la- de Xavier Filgueira, desde a pri-
dróns que fixo unha política con- sióo de Jaén, .fíxose un chama-
tra os traballadores". -. >,mento á liberdade dos presos 

enfermos de Sida e léronse 
mensaxes de solidariedade co · 
Sahara e co Kurdistán. 

Marcelo Álvarez! da Mesa Na-

EU-EG di : qúé 'é· precisó o consenso 

cional de Herri Batasuna, afir
mou nun breve parlamento so
bre a actualidade política do es
tad o que estamos "nuns mo
mentos nos que se está amasar. 

de todas aS fOrzas para. lograr un Estc;1do federal 
Aproximadamente 300 ·pers6as ' d~Linminéncia dun cámbio na 
participaron na manifestación que .. situación en todo o Estado, ha
convocou Esquerda Unida-Es- beria abrir unha nova etapa, 
querda Galega, que comezoü a , ,' como comeza a suceder no Pa
meiodia na praza do Toural e re- - ís Basca e Catalunya. "Na Gali
matou en San Domingos de Bo- · za, en .cámbio, a situación está 
naval, onde foi !ido un marll'festo -paralisada, pota prevaléncia de 
que contiña unha proposta federal duas- posicións tan . erróneas 
para a organiiación do Estadp. como estériles. Dunhq parte a 

. . direita conservadora e os so-
A maioria das pancartas e 'con_~ ~ éi_alistas que · asumen. a situa
signas presentes na maniJes.ta- ·_. clór:i actual como límite definiti- • 
ción facian referéncia á crise .eco- vo :do autogoverno galega. 
nómica e ao novo modelo' federal_,._-~ Dtiutra o nacional-populismo [a 
que ten EU-EG, que para lev~r a -·-.- alus·i(>n ao BNG nestes térmi
cabo necesitaría do concur~o de ._ . .,,nos_ foi'constanteJ que só ofere
todas as forzas políticas. · '. c~ t ni espazo para amalgamar 

Os máis dos presentes no acto 
procedian do entorno de Esquer: 
da Unida; este sector é maioritá
rio en EU-EG mentres· que a mi
litáncia que chegou através 'de 
Unidade ·da Esquerda Galega é 
menor pero con grande peso po-
1 ítico. "O que sucede é que entre 
os que proceden de EU non hai 
un grande hábito de vira Com
postela nesta data, pero esta
mos a comprobar que a xente 
está a comprender moi ben o 
feíto nacional", explicaba un dos 
militantes procedentes de U~G. 

Tanto o Coordenador de EU
EG, Anxel Guerreiro, como Ana 
Liñares, membra do Cons·ello 
Nacional que leu o manifesto, 
abordaron a propostr federalis
ta desta forza, que des.cansa 
na idea de que a crise econ6-
m ica e o problema do autogo
verno están íntimamente ven
cellados, e por esta razón ha
beria que abordar conxunta
mente a solución. Para EU-EG 
o Estaíuto foi un paso impor
tante, pero hoxe "o actual nível 
de autogoverno non é ·xa sufi-

. ciente para afrontar" os proble
m~s-~da .crise (lacional. Uiante 

sentimentos nacionais e frus
tracíóns populares, sen hori
zontes, nen alternativa política 
plausíbel". 

Frente a este panorama: EU-EG . 
oferece un ha ·fórmula federal 
que superaría o inmobilismo e o 
independentismo e que pasaría 
por fixar un estatuto federal para 
Galiza de·ntro dun Estado fede
.ral español ªº qu_e chegar 
meiante o consenso, para o que 
Esquerda Unida lanza unha 
oferta de diálogo ás demais for
zas políticas. 

Carlos Vázquez, membro da di
rección de EU-EG, que prese11-
tou o acto recalcou que esta 
forza representa a esquerda fe-
deral galega. -

A crise económica centrou o dis
curso do ·resto das persoas que 
interviron ao final da manifesta
ción. Tanto Pilar Oviedo, do Co
mité de Empresa do Hospital Mi
litar da Coruña, como Xúlio Abe
lleira, presidente do Comité de 
Empresa de Astano, denuncia
ron o desmantelamento de teci-

t-= dc;>s_ vitais para a supervivéncia z. 
económica e social do país; • < 

a verdadeira natureza terrorista 
e asesina do Estado, nunha es
tratéxia de represión que pre
tendia acabar co movimento de 
liberación nacional".+ 

Manifestación 
da AMI 

A derradeira manifesta
ción en sair da Alameda 
foi a convocada pola As
s amble i a da Mocid9de 
1 ndependendista, que 
convocou a unhas 150 
persoas que seguiron 
unha pancarta co lema 
de "Independencia". 
Nesta mobilización agru- . 
párense xentes que nou
trora nucleábanse arre
dor da autodisolta As
sambleia do Povo Unido 
(APU).. ... - I " •• ~ 
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DIAS 

•Peche dos 
. traballadores 
da navieira 
Molares 

Durante todo o Mércores 26 de 
Xullo os traballadores da 
Empresa Naviera J. Molares, 
S.A. permaneceron pechados 
no interior da Delegación 
Provincial do Ministerio de 
Agricultura en Pontevedra. A 
razón do acto reivindicativo era 
conquerir unha reunión coa 
Administración para darlle 
soluciónªº contencioso da 
adxudicación dos cupos de 
pesca do bacallao. A reunión 
producirase nos próximos dias, 
ainda que a data precisa está 
por determinar. t 

li o 13 
de Setembro 
asínase 
a autonomici 
palestina · 

O presidente da Autoridade 
Nacional Palestina, laser Arafat 

· e o presidente do governo de 
Israel, Isaac Rabin, asinarán en 
Washington .o acordo de 
autonomía para a beira 
esquerda do río Xordán, dous 
anos despois dos históricos 
acordes que puxeron fin aos 
enfrentamentos e que 
·rematarán coa ocupación 
destes territórios. Car:do ainda 
está a ser negociada.a 
auionomia doutras zonas de 
Palestina, continua peridente a 
fórmula para o financiamento 
do novo Estado. Por outra 
-banda, os sectores máis 
radicais dos colonos están a 
protagonizar protestas porque 
non queren abandonar os 
asentamentos ·nos terreas de 
l?alestina. A maiores, a solución 
do conflito·con Síria continua -
determinada polo destino final 
dos Altos do Galán, ocupados 
militar e ilexitimamente por 
Israel. As conversas entre Israel 
e Síria avanzan con 
diticuldades. + 

• Ocidente 
reactiva 
o conflito 
en Bósnia 

Despois de desprotexer os 
enclaves bósnios, a 
comunidade internacional e a 
ONU permitiron que os sérbios 
ocuparan a maior parte das 

· cidades bósnias, desde as que 
o exército bósnio operaba 
facendo ·contrabando de armas 
aproveitando a tutela 
internacional. Agora que os. 
sérbios comezaron a dominar a 
zona, agora que as 

XOSÉ LOIS· 

posibilidades de solución 
diplomática alónxanse pola 
vitória militar sérbia, é cando 
OCidente decide reactivar o 
conflito. Os Estados Unidos 
levantaron o embargo de armas 
a Bósnia e a ONU e a OTAN 
comezaron a engrasar as suas 
lilaquinárias bélicas para 
atacar aos sérbios. A 
prolongación do conflito ven 
asegurada por esta nova 
iniciativa e os vendedores de · 
armas preparan novas 
pedimentos. · 

•O Tribunal 
Superior falla 
en contra do 
alcalde do 
Porriño 

O Tribunal Superior de Xustiza 
ven de dictar un auto· polo que 
anula o decreto do alcalde 
Porriño, Xosé Manuel Barros, 
no que traslQ.daba á sua 

secretária de posta de 
traballo. Isabel Penedo 
Arauja interpuxera un recurso 
contencioso-administrativo, no 
pasado mes de Abril, contra a 
decisión de Barros de cesala 
como secretária da 2lcaldia e 
trasladala á cuarta planta do 
concello, poJo que perdeu o 
complemento específico no . 
salário ademais de non se lle 
asignar nengunha tarefa. O 
alcalde tomou esta decisión 
despois de que Isabel Penedo 
participara nunha. asemblea -
de traballadores. Ao 
enteirarse, Xosé Manuel 
Barros agrediuna e ·decidiu 
desUnala a unha sá, que 
contaba só cunha máquina de 
escribir vella. 

Agora, ao quedar sen efecto a 
orde, Isabel Penedo pode 
reincoq;mrarse ao traballo na 
sua categoría, de administrativa, 
có salário que lle corresponde. 
A via penal, pola que se está a 
tramitar a denúncia por 
agresións do alcalde, segue en 
curso.+ 

XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO 

• Reunión entre a CIG e lndústria 
po~o desmantélamento do INI · 

O xoves 27 de Xullo reunironse en Madrid J. Ignacio Moltó, Secretá
rio de Estado do Ministério de lndú.stria e Enerxia, e os responsábeis 
da CIG das federacións afectadas pota disolución do Instituto Nacio
nal de lndústria e do Instituto Nacional de Hidrocarburos. A CIG. está 
a tratar de frear o desmantelamento do tNI e pretende exixir e reivin
dicar unha maior participación para as comunidades implicadas. "Non 
esquecemos que unha das suas actividades principais do INI é a 
«promoción industrial favorecer:ido o desenrolo dos ·territórios e áreas 
con menor dimensión económica relativa»"; dicia unha nota da OIG.+ · , 

. •Posturas 
enfrentadas 
no PSE pola 
negoeiación · 
coa ETA 

Dentro do Partido 
Socialista de Euskadi, as 
posturas enfrént~se 
respeito a unha solución 

· negociada para o conftito 
basco. Jesús Eguiguren, 
líder dos socialistas 
guipuzkoanos, declarou 
estar a favor de que o seu · 
partido entre no diálogo 
con HB, KAS e a ETA. A 
estratéxia deseñada,polp 
Governo basco parécelle 
unhá solución acertada 
para acadar solucións, xa 
que tenta implicar no 
proceso a todos os 

· partidos autonómicos. 
Mentres, o secretário do 
PSE, Ramón Jáuregui, 
segue negándose 
rotundamente a participar 
en calquera negociación 
na que estea presente 
Herri Batasuna, por 
considerala fóra do Pacto 
de Ajúria Enea:• 

• Instan á Xunta 
a intervir a prol 
daOU 
nas matriculas 
de Ourense 

Ante as repetidas multas 
impostas pola Dirección 
Xeral de Tráfico aos 
veículos de Ourense que 
na matrícula colocaron o 
distintivo OU, en lugar de 
OR, o deputado do BNG 
Francisco Rodríguez, 
através dunha pergunta 
parlamentária, interpelou 
á Xunta sobre a situación 
conflitivá criada e se 
pensa tomar algunha 
iniciativa perante Tráfico 
para paralisar os 
procesos punitivos en 
curso. O BNG recordou 
que hai trece anos que a 
Leí de Normalización 
Lingüística "estabelece 
que a única forma 
correcta e legal dos 
topónimos na Galiza é a 
forma g~lega", ai.nda que 
non foi tramitada no 
Congreso nen recoñecida 
na lei do Estado, daquela 
os topónimos usados polo 
Estado seguen a ser os · 
da forma castellanizada. 

. Farta de agardar os 
cámbios, a cidadania de 
Ourense pegou uns' 
autocolantes nas 
matrículas dos coches, 
sustituindo o OR por O_U, 

· pero foi multada. Para o 
·Bloque a Xunta é 
responsábel desta 
situación . Ao remate da 
manifestación do Día da 
Pátria, unha caravana de 
coches con esta matrícula 
percorreu as ruas de 
Compostela en atitude 
reivindicativa.·+ 

• A Xunta aparta 
a Beiras da tertúlia 
. de Onda Cero 

As presións da Xunta sobre a Dirección Xe
ral de Onda Cero Rádio, fixeron que esta . 
comunicase a Xúlia Otero que X.M. Beiras 
terá que deixar de participar na tertúlia que 
dirixe a xornalista galega. A amenaza da 
Xunta baseábase na próxima concesión de 
licéncias de emisión; se non desaparecia 
Beiras das tertúlias non haberia nengunha 
concesión. Non é a primeira vez na que 
Fraga impede a liberdade de expresión" de 
Beiras. Senda Ministro de Información e Tu
rismo proibiu a Revista de Economia Gale
ga que dirixia o próprio Beiras. O deputado 
~presentou unha iniciativa parlamentar para 
coñecer o nome da persoa da Xunta da que 
partiu a orde de expulsión desa tertúlia. • 

• Acordo ·secreto entre 
Caves Fin de Siglo e 
a Xunta 

O xestor financeiro do grupo Arnoia, Manuel 
Maneiro, asegurou diante dos xuíz que ins
true o caso das contraetiquetas falsas de Ri
beiro que habia un acordo segredo entre 

Caves Fin de Siglo € a Xunta para 
que esta institución subvencionase 
un crédito de mil millóns de pesetas 
á adega. Este acordo -cuxo do
cumento non foi entregado ao 
xuíz por Maneiro-- non incluía a 
adquisición de uva do Ribeiro. 
De comprobarse este extremo, 
a Xunta seria cómplice da falsi
ficación. Por outra banda, o Mi
nistério de Agricultura volveu 
a sinalar á Xunta como res-

ponsábel. de non ter evitado o fraude 
porque esta administración tiña desde 1983 
competéncias en matéria de Consellos Re
guladores, que eran os organismos encar
gados de ver pola Denominación de Orixe. • 

•Consulta 
internacional 
do Exército Zapatista 

O Exército Zapatista de Liberación Nacional 
e na Galiza a Comisión Galega de Enlace da 
Consulta do EZLN fixeron un referendo para 
avalar a demanda démocratizadora dos za
patistas. Celebrouse o pasado 25 de Xullo, 
ainda que a consulta estase realizando en 
todo o mundo desde o 7 de Xullo. O referen
do convocouse o pasado 8 de Xuño e parti
ciparon nela 1 .654 persoas. Os zapatistas 
teñen 13 demandas principais que son: terra, 
vivenda, traballo, alimentación, saude, edu
cación, cultura, información, independéncia, 
democrácia, liberdade, xustiza e paz; todas 
elas pontos básicos da Declaración Univer
sal de Direitos, ainda que a povoación mexi
cana non disfroita destes deles.+ 

• Petardo de xovenes 
· independentistas 

Na mañá do 25 de Xullo estoupou un ar
tefacto nun caixeiro de Caixagalícia na 
rua Forcarei da Coruña. Todo ·parece indi
car que a acción foi obra de xovenes inde
pendentistas, esta é polo menos a hipóte
se máis barallada pala Xefatura Superior 
de Policia. Nos días anteriores ao 25 de 
Xullo nos ambientes xuvenis de Compos
tela comentábase que a mañanciña do 25 
de Xullo "ia ser unha noite de. explosiór(. 
Desde sectores nacionalistas témese que, 
despois da disolución da APU, alguns gru
pos pretendan pór en marcha unha estra
téxia semellante á de Jarrai en Euskadi. 
Tamén se pensa que esta estratéxia pode 
ser :usada para desprestixiar ao naciona
lismo ante ás próximas eleicións xerais. + 



CRISE PESQUEIRA 

É a pr,imeira vez que unha ministra comunitária accede a re~nirse con traballadores 

Os ma~iñeiros cambiaron a visita protocolária 
de Emma Bonino nun xuízo á politica de pesca da UE 
• G. LUCA DE TENA 

Os mariñeiros cambiaron a 
visita protocolária da 
Comisária de Pesca da UE 
nun xuizo público da política 
pesqueira de Bruxelas . . 
Emma Bonina tiña prevista 
unha reunión de trámite coa 
Xunta pero as presións dos 
traballadores obrigárona a 
abrir o seu programa a 
sindicatos, parlamentários e 
armadores. Bonina excusou 
a marxinación da pesca 
dentro dunha UE dominada 
palas alianzas de intereses. 

"É a primeira vez que unha comi
sária da Unión Europea se reune 
con traballadores dun seitor en 
crise como consecuéncia de mo
bil izaci óns", sinala Xabier Aboi , 
secretario da CIG-Mar. A inten
ción de Emma Bonino era facer 
só un pé a terra en Santiago para 
se trasladar en helicóptero ao 
barco de vixiáncia comunitária e 
conceder despois unha roda de 
prensa centrada sobre a costeira 
do bonito. Pero a ocupación dos 
consulados de Vigo, na mañá do 
Xoves, dia 20, e a toma do barco 
Northern Horizon, que agardaba 
pala Comisária en Vilagarcia, pro
vocaron un completo cámbio de 
programa: a encargada de Pesca 
da UE manteria unah xuntanza 
cos represeñtantes sindicais. 

En loita pola pesca 

Para a Comisária, a pesca é un 
seitor en crise en todo o mundo 
pero o problema concreto da UE 
é "que non dispón de caladoiros 
prórios". A sua opción é conser
var recursos, buscar novas par
ques de pesca noutros mares, 
prescindir dos barcos que so
bran e modernizar a indústria 
comercializadora. · · 

Os mariñeiros advirte.n que Em
ma Bonina propón de feíto unha 
hova reconversión para toda un
ha economía pesqueira que ven 
de pagar un prezo altísimo por 
ingresar na UE. Bonina responde 
que Portugal sofre unha recon
version máis profunda que a dos 
galegos. Para iso invoca as ci
fras da frota bacalloeira lusa, que 
sobrepón ás amortizacións por 
seftores dos pesqueiros galegas. 

Xabier Aboi díxolle á Ministra de 
Pesca que Galicia non podía ser 
condenada a desguaces de mi
séria. "Ternos que saber se a 
Unión Europea quer tre fr:ota 

_ pesqueira ou non e se quer ter 
mriñeiros ou viver do subsidio". 
Referíndose ás condenas áocu
pación do Northern Horizon, Aboi 
sinalou que "sen meias tintas, 
cunha atitude consecuente, os 
mariñeiros demostraron que se 
poden lograr obxectivos en base 
á unidade e a non contentarse 
con migallas e golpes: no lombo. 
Esta- é a mellor demostracion de 
que vamos polo bon camiño. Os 
da liña oficial non fan nada". 

, 

Uns seiscentos traballadores do 
mar tomaron Xoves, día 20 as 
representacións de Portugal, 
Alemaña, Franza, Reino Unido 
e ltália en Vigo na véspera da 
chegada da ministra de Pesca. 
Os dirixentes da Confederación 
lntersindica/ Galega (CIG) de
nunciaron a responsabilidade 
da Unión Europea no retraso da 
negociación con Marrocos e na 
entrega dos caladoiros en au
gas internacionais. "Seguimos 
en loita pala defensa da .pesca 
galega", anunciaban as pancar
tas desde os balcóns dos con
sulados, durante as tres horas 
que durou a intervención. 

O secuestro do barco comunitárlo de inspección obrigou á Comisária de Pesca a reunirse cos mariñeiros. VÍTOR MEJUTO N.N. 

No seu encontro cos xornalistas, 
a Comisárfa referiuse á sobreca
pacide pesqueira pero cambiou 
este termo polo de conservación 
de recursos na xuntanza cos re
presentantes dos mariñeiros. 
Pala contra as suas condenas 
para Canadá foron moito. menos 
ambíguas que despois da devo
lucion do Estai . . "O Canadá fixo 
unha intelixente campáña de 
propaganda, preparada a xeito, 
para ampliar a sua zona econó
mica exclusiva a 250 millas. Pe
~o non lles interesa o fletán, por
que nen sequer sabe pe.scalo". 

Ás seis da tarde uns douscentos 
mariñeiros do Morrazo ocuparon 
o barco de apoio Northern Hori
zon, fletado pala UE, que estaba 

atracado no peirao de Vilagarcia. 
Esta segunda acción de protesta 
do Xoves provocou un tremar de 
terra que chegou a Bruxelas. 

Ainda que non trascenderon as 
condicións da negociación, que. 
durou desde a tarde do Xoves até 
o mencer de venres, sábese que 
o Presidente· da Xunt~ gastou o 
resto da pólvora para non apare
cer governado potas accións de 

protesta. A Comisária calificara de 
intolerables e contraproducentes 
as entradas dos mariñeiros nos 
consulados e no barco. Emma 
Bonina falou de chantaxe e califi
cou ae ingobernábel á pesca ga-· 
lega, o que encendeu ainda máis 
ao cúmio da Xunta, ante. o temor 
dos tttulares do día seguinte. 

"Eu non sou o inimigo dos mari
ñeiros". Con estas palabras apa-

receu a Comisária de Pesca no 
aeroporto de Alvedro. Emma Bo
nino insisteu desde a sua chega
da en que nos seus tempos de 
militantes radical tiña feito ben de 
ocupacións. Amáis desta chama
da á complicldade, e da procura 
dun ton informal, a Ministra da 
Pesca non dubidou en denunciar 
a prepoténcia dos poderes fácti
cos da .UE, capaces de impoñet
se ás decisipns comunitárias. 

Emma Bonina quer que os mari
ñeiros da UE asuman o papel 
de reformadores dos costumes 
pesqueiros en todo o mundo. 
Na beira das 200 millas vívese 
en todos os mares unha situa
ción de desconcerto legal e de 
falla de respeito pelas normas e 
os pescadores galegas terán 
que dar exemplo. • · 
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. QRISE PESQUEIRA 

Os mariñeiros maniféstanse ás portas de San cáetano durante a visita de Enma Bonino. ANT 

Bruxelas quer dar exemplo regulando por fóra das 200 millas 

A UE invoca a conservC1ción 
de . recursos para 
unha nova redución .da frota 
•G.LT. 

· A redución da capacidade 
estractiva, un dos 
obxectivos declarados da 
Comisária de Pesca da 
UE, converteuse en 
necesária conservación 
de Recursos durante as 
horas que durou a sua 
visita á Galiza. 

O discurso da sobre-dimensión 
da frota, tan repetido por Ma
.nuel Marin e por Paleokrasas 
desde a Comisaria da Pesca, · 

· aparece en boca de Emma Bo
n i no condicionado á critérios 
bioloxicistas. "Seguir reducindo 
tonelaxe dependerá da conser
vación de recursos e dos cala
doiros de que poidamos dispar 
tora da Unión Europea". 

Segundo O documento entrega
do polos armadores en Bruxelas 
tiai dous meses, a frota galega 
do Gran Sol experime·ntou des
de 1980 un recorte de capacida
de do 51 por cento, mentres a 
frota conxeladora amortizou 
desde a entrada na Europa 'co
munitária un setenta por cento 
da sua tonelaxe. Estes dados, 
sumados aos recortes drásticos 
da frota bacalloeira, refrexan un
ha redución global do 56 por 
cento da frota. 

Noxentas pero legais 

A posición con.servacionista da 
Comisária de Pesca tropeza 
coa defensa das volantas, im
posta polos bretóns nas pes
cas do bonito. Todo o sistema 
de vixiáncia ,disposto pala UE e 
os Estados membros non deu 
erradicado as redes de deriva 
maiores de dous quilómetros e 
meio. "Eu non estou a prol das 
vol~ntas -explicou en Santiago
pero se a leí as autoriza dentro 
de certa medida, hai _que acei-

talo. Eu comparo as artes de 
deriva e o curricán ao andar
mos a pé ou en coch.e. Pode
mos considerar que o motor de 
explosión é dañino, pero é tan 
legal como camiñar. Chegare
mos a proibir as redes de deri
va con información e debate 
prévios". 

De que servirá que os pesquei-. 
ros da UE, que forman a se
gunda frota do mundo grácias 
aos barcos galegas, cumpran 
escrupulosamente normas, tur
nos e vedas se outros non as 
observan? "Debemos adiantar
nos a regular e darmos exem
plo para que non valva a pasar · 
o do Canadá -propón a Comi
sária Bonino. A beiramar das 
duascentas millas é unha des
feita. Evitaremos que os paises 
ribeireños poidan ·facer campa
ñas publicitárias 

Norte, denunciou Trigo. 

Queimar as cadernas 

Nos encontros coa ministra da 
UE sinalouse outro contrasenti
do da política pesqueira comuni- · 
tária. O bloqueo das neg"ocia
cións con Rabat moveu a Bru
xelas a deitar na balanza das 
negociacións unha importánte 
franquícia para as conservas 
marroquinas. O acervo comuni- -
tário interprétase asi en senso 
contrário ao sacrifício dos em
presários da conserva que non 
só tiveron que pagar un arancel 
transitório (do que estiveron li
bres os conserveiros portugue
ses), senón que levan anos pa
gando unha carísima reconver
sión, esixida palas normas de 
calidade da UE. Cambiar agora
cuota pesqueira no Banco Sa- · 

hariano por outro 
en contra dos 
no sos barcos, 
como foi o caso. 
da NAFO, se re
gulamos antes 
ca eles". 

Dentro do seitor 
da pesca advir
ten que a exten
sión da lei por fó
ra das duascen
tas millas .acaba 
de feito coa liber
dade de navega
ción que cansa-· 
gra o direito inter
nacional. 

Dentro do seitor 
da pesca 
advirten que a 
extE?osión da lei 
por fóra das 
duascentas 
millas acaba de 
feito coa 
liberdade de 

dos pés do arte7 
Uo industrial da 
beiramar é como 
procurar salvar 
un barco dunha 
tempestado quei
m ando a tabla
zón da cuberta, 
denúncian sindi
catos, parlam~n
tários e empresá
rios. 

Durante a recen-
te visita de Hel
níut Kohl a San
tiago, com_entá
base o agrávio 
comparativo do · 
re-finanzamento 

navegación. 
Francisco Trigo, 
parlamentário 
do BNG, fixo ver 
a Emma Bonina 
a necesidade de 

·defender a pes
ca com·o parte 
da cadea de producción da 
beiramar, que é unha peza 
básica da economia do pais. 
A U E desprécia a importáncia 
relativa da pesca por- atender 
os interes~s dos paises do 

dos estaleiros 
. de Meklenburg . 
mentres Bruxe·
las esixia pechar 
as gradas das 
rias. Sorprende 

a todos que Bruxelas só com
prenda a recuperación pes
queira a canta. de novos recor
tes da frota, acompañados da 
amortización dos estaleiros e 
da conserva.~ 

Franqueira 
MANuEL CAO 

Alá polos anos 60 un mestre de escola chamado Eulóxio Gómez 
Franqueira púxóse a montar os alicerces do que hoxe é o grupo 
agroalimentar Coren, a única empresa de capital galega nun 
sector copado palas multinaci.onais. Eran as épocas do metílico, 
da leí .de Prensa de Manuel Fraga e da masiva emigración á Eu
ropa. O Franqueira pasou na cultura popular e nos partidos de 
esquerda e nacionalistas por ser o prototipo do empresário ex
poliador, ladrón, etc., posuidor, en fin , de case todas as malda
des que o marxismo atribue á burguesía. A própria ET A sentiuse 
lexitimada para atentar contra el, en plena transición política es
pañola, cando era deputado da UCD. Curiosamente Franqueira 
non foi só un empresário , senón que tentou liderar o único pro
xecto sério que hoxe -non daquela- poderiamos calificar de 
nacionalismo moderado tipo CiU, como foi a Coalición Galega. 
O actual PP, nado da cultura da AP, tardou en fagocitar os res
tos da CG na província de Ourense, véndase abrigado a certa~ 
concesións, demostrando con isa a sua sabedoria e amplitude 
de miras. Velaí onde nacen, comen e beben as maiorias esma
gadoras do actaul PP. 

Nas teorias do desenvolvimento cítase ás veces, en ton menor, a 
falta de espírito empresarial, a inexisténcia dun ambiente favorá
bel á inovación e aos emprendedores como un dos problemas 
clave: Sen pretensión de consideralo causa única e fundamental , 
parece claro que só un herói pode hoxe ser empresário na Gali
za, non senda que herdase a empresa e case se·vexa abrigado. 
Franqueira foi no seu momento -e ainda non foi reabilitado- o 
paradigma do piar cando simplesmente foi capaz de criar unha 
empresa no sector alimentar ponteira en Ourense e Europa, ca
paz de mantela frente ás tentadoras ofertas do capital foráneo e, 
mentres tanto, foi alcumado de cacique, explotador, destrutor do 
pequeno labrego, membro da burguesía ihtermediária, etc. ., 

X. MARRA I ARQUIVO 

----------------'A especial inquina contra 
Franque.ira non tiña 
explic;ación <loada" 

Mentres tanto, por Ourense pasaron Jefes Provinciales del Mo
vimento, Governadores civis, militares e outras castes de parási
tos várias que nunca foron molestados e que pasaron totalmen
te desapercebidos para a memória colectiva e para a maioria 
dos grupos políticos. A. inquina especial contra Franqueira non 
tiña fácil explicación: del receaban os colectivos nacionalistas, a 
esquerda, pero tamén a direita cavernícola, provincial e centra
lista española. En suma, a maioria da sociedade galega tiña un
ha coníplicida,de negativa sobre Franqueira. 

A sociedade galega parece ter enfilados aos poucos suxeitos ino
vadores que se aventuran nun proxcecto empresarial ou de cal
quer outro tipo e isto non teria. que ser asi -e ademais só depende 
de nós. Por exemplo, a sociedade catalana sempre foi comprensi
va cos seus empresários. En realidade, haberá que pensar se 
aqueles .que cando v.en un empresário só ven un explotador, un 

· competic;ior para o poder político caciquil, un proprietário de meios 
de produ.ción que conviria nacionalizar ou expropriar, un grupo 
multinacional imperialista, etc., poderán algunha vez xerar un cal
do de cultivo favorábel á inovación e ao investimento produtivo. 
Quitado modificacións futuras derivadas da enxeñaria xenética é 
posíbel pedir pero difícil ainda acadar peras de olmo.• 



, A NOSA TERRA 13 
Nº 684 -28 DE XULLO DE 1995 

---------------;·---------------

e o 
' , • •• 

1a e Cla. 

Da terra se fo ron 1<?nxe., repartirido fronteiras _ 
polo lllundo. . ·- · 

Xa saíu o sol no cullle do século. 

NTA 
DEGALICIA ¡ 

~ ' C'~ • ·- • ... ~. r • '" .,_ ' 1 • .. 



14-~º~~~~a~~woE rngs GALIZA E MUNDO-. 
--------------------j-1------------------

Na-parróquia da Graña, 
en Coveio, nove de cada · 

dez persoas son,emigrantes 
-_ ou fórono nalgun ·mQmento 

poderosos comerdantes. de hoxe, o único 
. . . . 

que noi1 varH.1 son as teas· e panos cos que 
levan trabaHando toda a vida1 primeiro, 
na Galiza e, despois, en Caracas, 

d~ _sua vi~a. Desde. os anti_gos paneiros até os onde asenta·ron no bairro da Candelária. 

Os paneiros .da Graña conyertiron a venda ambulante ·de teas nun. próspero 
negócio en Caracas _ 

@0 \\J@cru@2®D@cru®0 

Despois de quince quilómetros de 
subida pola serra do Suido, extén
dese a parróquia da Graña pola 
· sua. ladeira. Tras percorrer a acci
dentada estrada e non apreciar 
máis que monte a ambos lados, 
unha concentración de casas 
anúncia un cámbio na paisaxe que· 
non ten que ver co vacio anterior. 
Ao revés que a maioria das parró
q u ias galegas, A Graña mearou 
moito nos últimos anos, espallán
dose cara a viciña Avión. Embai
xo, na vila de Covelo, perguntar 
pola Graña e obter unha ollada in
crédula, é todo o mesmo. Ninguén 
ere que se poida 

tas aos .seus nove tillos, sete de
les na emigración. Non hai nen 
unha .soia .persoa que prefira es
tar en Caracas"; o máis destacá
bel do país americano é o seu cli-· 
ma, segundo os grañudos. 

Das mulas aos Mercedes 

Os habitantes da Graña son co:. 
merciantes desde sempre. A sua 
sena traspasa ·os límites do conce
llo de Covelo e chega ata a zona 
do Condado e o sul da província de 
Ourense. A xente coñéceos como 
paneiros ainda que a primeira mer-

caduria que mane
perder nada ali. 

Pero, a moitos Os habitantes 
xaron foi o sal, de 
xeito que a parró
quia era coñecida 
como A Graña do 
Sal. No pasado 
século, cando este 
producto era caro 
e escaso, os gra
ñudos traiano ile-

sorprendería ato
par máis de cen 
casas agrupadas 
e dúcias de Mer- . 
cedes ou BMW 
circulando · poi a 
parróquia . A 

: da Graña son 
1 

! comerciantes 
1 

! desde sempre. 

maioria das viven-
cias, fOnstruidas 
entre os anos 70 
e 80, amasan a 
boa posición .económica c;los seus 
danos. A transformación da: vila é 
producto do duro traballo dos 
seus habitantes e non é raro que 

galmente en sacos 
desde Portugal, 
atravesando o rio 
Miño e agachán-

. dose por montes 
para non ser vistos pola vixianza 
aduaneira. O libre comércio do sal 
rematou con este negócio. 

a nova casa estea situada xunto Apareceron antón os fardos de te-
á vella, de pedra, onde se viviu a as como maneira de sobrevivir. 
época da crianza. "Antes isto era "Primeiro comerciaban cos tecidos 
miséria. Esta terra é mala, aquí nas mulas e agora fano en Merce-
non se dá ningún cultivo", comen- . des", comenta un mozo de Cove-
ta un paisano, que retornou da lo. O certo é que os máis vellos do 
emigración hai dez anos. Hoxe, a lugar non lembran de bestas de 
construcción de casas está para- · axuda. "Sempre cargamos os far
da porque o cámbio de moeda . dos nós mesmos. Os homes, ao 
non favor.ece as inversións. lombo, e, as mulleres, na cabeza", 

· É dia de festa e reúnanse no to
rreiro perta de mil persoas. É 
tempo de reencontres. "E ti, can
do. chegaches?", pergúntanse 
uns a outros. Hai uns dias, bota-· 
ron unha parrafada nas ruas de 
Caracas e agora xa están na ca
sa. Na Graña, toda a xente vol
ta.°Unha muller reuniu pelas fes-

di Victórfa Fernández, unha muller 
. que traballou perante máis de trin
ta anos como paneira, primeiro en 
Oviedo e despois en Caracas. · 

Percorrian cos embrullos numero
sos lugares de todo o estado. 
Oviedo era parada obrigatoria na 
rota que comenzaba en Vigo, onde 
moitos dos grañudos mercaban o 

r-----------------------------------------------------

A .. lend·a e a realidade 
. . 

dos grañudos 

-. • ARANTXA ESTÉVEZ 

xénero: teas, cobertores, calcetins, 
etc en establecementos xa desa
parecidos como Almacéns Ferro. 
"Os das tendas e almacéns tamén 
nos protexian cando 1iñamos algon 
pr.oblema na venda ambulante'', 

· lembra Victória. Cun paquete, que 
sobrepasaba os vintecinco quilos, 
chegaban a f~cer trinta quilómetros 
diários por camiños que pouco te
ñen que ver coas estradas de ho
xe. "lbamos porta por porta, ven
ciendo e, ás.veces tiñamos.que oir 
o que non queríamos. Primeiro, 
por ser de fóra _e, despois, por adi
carnos á venda ambulante". 

Caracas, 
un destino transitório 

Pouco teñen que ver os primeiros 
emigrantes da Graña cos que 
agora celebran as festas de San 
Bernabé e chegan ao ·adro con 
automóbiles de luxo.· "Aquí houbo · 
duas emigracións; a que protago-

- nizaron os nasos pais e, despois, 
a da nosa xeración. Eles chega
ron a Caracas e adicábanse á 
venda ambulante. Tiraban uns 
doutros e chegou un momento en 
que na Graña só quedabamos os 

rapaces cos avós. Ali asociában
se e montaban negócios. Xa non 
nos adicamos só ·ás teas senón 
que vendemos roupa xa confec
cionada", conta Xosé Manuel Bar
cia, que é fillo de Victória. 

Moitos dos emigrantes máis ve
llos xa voltaron a Galiza. Cunha 
posición económica envexábel, 
pasan os invernes na cidade de 
Vigo ; onde esta-

Victória lembra como os seus dous 
tillos pasaron catro anos nunha ca
sa de Vigo, na que os coidaban, 
mentres non os puideron levar para 
Caracas. Agora, o seu fillo non po
de imaxihar a separación dos seus 
dous nenas, que ~a naceron en 
Venezuela. "O meu irmán tentou 
voltar hai un par de anos para que
darse definitivamente pero as suas 
tillas xa eran estudantes universitá-

rias e tiñan a vida 
beleceron novas 
negócios sen dei
xar os que xa ti
ñan no bairro ca
raqueño da Can
delária, dos que 
se fan cargo os fi
l los. O Calvário vi
gués encheuse 
de tendas de rou
pa e de zapate
rías dos grañu-

O Calvário vigués 
: encheuse de 

feita alá. Ao non 
querer quedar elas, 
el tivo que marchar 
con mágoa porque 
non era o seu de
sexo", canta Xosé 
Manuel, que quer 
tentar quedar ago
r a que os nenes 
son cativos para 
que hon s~xa un 

1 ¡ tandas de roupa e 
¡ de zapatarias dos 
! grañudos. 

dos. "Eu fun dos 
primeiros que vol-
tei, hai vinte anos. 
Pero dos primeiros aos que lle foi 
ben", canta un home no bar refe
ríndose á' mala fortuna que 
acompañou a outros ou da ina
daptación ao novo país. 

trauma cambialos 
de país. 

A sua dona pensa 
o mesmo. A seguridade que lles 
proporciona voltar a casa oponse 
á inestabilidade que sinten en 
América. A parella xa ten merca
d o un piso en Vigo de cara a 

Os máls vellos estabeleceron negóclos en Vigo. A. IGLESIAS 

Ainda sen cair nas lendas gratui- dos buscaron un xeito diferente escrito por Maximino Fernández mália vivir en Oviedo, é un na- dos, alguns dos cales manifestan 
tas, os habitantes da Graña for- de gañarse a vida que cultivar a Sendín, é vendido polos viciños, morado do estudo da antropolo- telo ouvido aos seus maiores e 
man un rico obxecto de estúdio terra. A sua fama de comercian- tanto ríos bares como nas viven- xia galega. do rriesmo xeito, a opinión que ti-
para calquer antropólogo ou per- tes exténdese por toda a zona. das particulares. Moitos deles vemos oportunidade de recoller 
soa interesada na etnografía e na vense retratados oeste estudo, A hipótese que se desprende dos dalguns viciños das a1deas próxi-
história da Galiza. Pela própria Eles séntense orgullosos de ser cuxo autor elaborou desde a ob- estudos feitos ate agora sobre a mas, ·que os consideran xudeus e 
ubicación da parróquia, afastada diferenciados e de ver reseña- servación -dos .costumes e a in- parróquiá é a da· orixe hebreo afirman tele escoitado aos seus 
da vila de Covelo e situada a un- das as suas características. O vestigación histórica. Fernández dos grañudos. "Igualmente, cin- avós", di o autor no libro "A Gra-
ha altura considerábel, os gr~ñu- libro "A Graña e os grañudos", Sendín ten famíl!~ _na_ Graña _e.... guíndonos á rnemória dos grañu- ña e os grañudos". 
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inxustos cos eles, que traballan 
para nós e !les esiximos máis do 
que poden. dar", di Xosé Manuel. 

Ao contrário que noutros paises e 
cidades ás que emigraron os ga
legos, Caracas non é o destino fi
nal dos grañudos. Ninguén quer . 
quedar ali e moito menos morrer. 
Cos negócios estabelecidos, ca
da vez rebáixanse máis as idades 
de retorno. Os primeiros que vol
taron tiñan entre cincuenta e se
senta anos, agora xa volven al
guns con corenta ou menos. 
Manteñen os seus negócios ali 
pero non aturan a idea de vivir o · 
retiro na emigración. · 

A inestabilidade económica de 
Venezuela é un factor importante 
para comprender o porqué do re
torno. "Póñennos un límite de dó
lares para sair do país e para fa
cer negócios. Nós precisamos da 
moeda norteamericana para mer
car xénero, xa que a maioria é 
importado. Esa situación obríga
nos a acudir ao m~rcado negro a 
mercar. dólares. E un mercado 
consentido polo governo que, le
galmente, dá os cartas a conta
gotas e, ilegalmente, abre a cho
rro", explica Xosé Manuel. 

Vitória Femández co seu filio Xosé Manuel que, coa sua familia, vive en Caracas. 

Os seus pais xa levan cinco anos 
na Galiza, entre Vigo e A Graña. 
Agás o clima, non botan de me
nl)s a vida na Candelária. Din que 
a tranquilidade é o máis importan
te para retirarse. "Non sei que é o 
que acontece coa xente da Qra
ña, que non pode deixar de vir á 
parróquia, polo menos, unha vez 
por ano", din. A imaxe da Graña 
no verán é aposta a do inverno, 
xa que só quedan catro famílias e 
o resto das casas están valeiras. 

asentar definitivamente na Galiza, 
como van facendo os maiores. 

Endogámia 
ou conservación do grupo 

Quizais unha das características 
dos grañudos paneiros, ademais 
da sua capacidade de estarzo e 
de traballo, é a relación que esta
belecen dentro do grupo. Non só 
é que se coñezan todos senón 
que, até hai ben pouco, só casa
ban entre eles polo que se acos
tumaba a dicir que "na Graña, son 
todos família". Esa relación trasla
douse na emigración e hoxe, na 
Candelária, un dos bairros máis 
céntricos de Caracas, viven máis 
de douscentos viciños da Graña. 

Os casos de grañudos que casa
ran con persoas venezolanas son 
contados cos dedos da man e moi 
comentados na parróquia. Estabe
lecen unha liña que non acostuman 
a sobrepasar porque o seu carác
ter choca co dos venezolanos. 
"Nós non os consideramos mala 
xente pero non lles importa o traba
llo como a nós, nen a seguridade, 
nen o diñeiro. Confórmanse con 
pouco e, ás veces, traballan uns 
meses para vivir o resto do ano", di 

Xosé Manuel, que ten unha empret 
sa de comércio textil, con vinte em
pregados. A sua muller relata o ca
so dun curmán seu, que casou 
cunha venezolana:, que buscaba 
conseguir a nacionalidade españo
la. Ela sinte desconfianza dos ve
nezolanos ainda que sabe que non 

Xosé Manuel Fernández asegura 
que en Caracas só se relacionan 
entre eles, extendendo o círculo de 
amistades cara outros galegas, pe
ro rara vez cos venezolanos. A in
seguridade nas ruas fai que as sai
das nocturnas se restrinxan e a 

se pode extrapolar 
e que os seus pró-
p ri os tillos van a E · 
unha esco1a cara- n Caracas 

sua vida defí nese 
como un ir e vir da 
casa ao traballo. A 
lrmandade Galega 
de Caracas é o 
ponto de reunión 
dos grañudos con 
outros paisanos. 
"Hai que recoñecer 
o mérito de moita 
xente por manter 
unidos aos gale
gas. A directiva da 
lrmandade fai ver
dadeiros esforzos 

queña, onde se re-
1 ac i o nan cos ou
tros cativos. 

"Eu coido que 
máis que de falar 
de nós coma os 
bós e deles coma 
os malos, hai que 
dicir que os nasos 
caracteres non se 
adaptan. Os no
s os país e, des
pois, nós, vivimos 
para traballar e ter 
seguridade. Moi-
tos da Graña fixé-
ronse millonários 

só se relacionan 
entre eles, 
extendendo o 
círculo de 
.amistades cara 
outros galegas, 
pero rara vez cos porque se mante-

ñan os costumes 
venezolanos e por dar a coñe

cer aos nasos fi
llos algo deste pa
ís. Ali, comemos 
cociña galega, ce-

atl pero sempre 
polo froito .do seu traballo. O qu'e 
pasa é que cando nos converti
mos en patróns, as veces somos_ 

lebramos bailes e 
actuacións e é unha maneira de 
poder talar cos viciños", canta 
Xosé Manuel.+ 
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Fernández Sendín non campar- . rábel, e por tan pouca povoa- con xente· que non fose da .pa- 1 

te a xustificación da emigración ción non pagaba a pena moles- rróquia. "A Graña ~egue parten- : 
pala mala calidade da terra, xa · tarse. Todo isto permitiu aos cendo enteiramente aos grañu- l 
que isto acontece tamén en pa- grañudos vivir perante séculas dos. Se marre un deles, todos • 
rróquias achegadas, que n.on nun guetto, xa que incluso as acuden ao enterro; se casa, é l 
rexistan índices tan altos de suas construcións e distribu- motivo de ledícia para todo o ·: 
emigración. "O grañudo foi e é ción, na zona vella da aldea, te- . grupo, que asiste á celebración; : 
comerciante por natureza. A ñen todas· as características do ·forman unha grande família on- : 
especial situación da Graña mesmo", afirma. de todos se coñecen e se rela- • 
permitiu aos seus habitantes vi- cionan. As festas son só para : 
vir , tal como querían e preser- O estudo fa·i un percotrido polos eles. Ainda que non impiden a : 
var costumes que chegan ate costumes dos viciños, tanto rias pr~sé~cia de extraños, n_on .as ~ 
hoxe. Ata a década dos 60 non celebracións como na vida cotiá. anuncian nas outras parroquias 1 

contou co"n estrada e a distán- O autor reseña o uso do baralle- · e hai algo que se percebe no : 
cia que a separaba d9 concello, te, unha xerga hoxe case esque- ambiente denotando certo her- l 
vinte quilómetros" como doutros . cida, polos paneiros e da proibi- metismo, polo que os forasteiros .: 

r---------------------------------------------.-----, 
Lembran a sua contribución á mellara de 
Galiza, nas xornadas da CIG 

Os_ emigran_tes reclaman 
unha conselleria exclusiva . 

•A. ESTÉVEZ 

A xornada de debate "Pasado, 
presente e futuro da emigración 
galega'', organizada pola CIG 
en Vigo o día 20 de Xullo, ser
viu para analisar a problemáti
ca do emigrante hoxe, dando 
un papel relevante á per. pecti
va histórica· de boca dos seus 
protagonistas. Os participantes 
pecharon a xornada coa propo
sición de diferentes iniciativas 
para mellorar a relaci"ón dos 
emigrantes co sua terra ·e rei
vindicar os seus dereitos por 

- ter nacido na Galiza. A criación 
da Conselleria da Emigración, 
co traspaso de competéncias 
estatáis á Xunta, a constitución 
dun banco galega, a reforl'!la 
da lei da galeguidade e unha 
maior atención das forzas so
ciais e políticas aos emigrantes 
foron as necesidades máis re
señadás polos participantes. 

Non hai un censo fiábel do nú
mero de emigrantes galegos· 
espallados polo mundo. Alguns 
participantes cifraron en dous 
millóns aos erl)igra.ntes e as 
suas famílias, o que daria unha 
idea da forza dos movimentos 
migratórios do país e as suas 
repercusións na actualidade. 
Os responsábeis de emigración 
da CIG querían subliñar a ne
cesidade de encentro entre a 
Galiza que quedou e .a que 
marchou. 

Os galegas en Suiza foron os 
protagonistas da primeira me
sa redonda da xornada. O que 
fora secretário da Federación 
de Sociedades Galegas na 
Suiza, Xosé Luis Leirós., puxo 
de manifesto a necesidade de 
cambiar a lei da galeguidade 
para que se garantan os -de
reitos dos em.igrantes. O coci
ñeiro e restaurador Paco Fei
xoo e Xosé Dominguez, vocei
ro da Ascociación polos Derei
tos do Emigrante Galego, fixe
ron fincapé na criación dun 
banco galega. "A maioria dos 
que marcharon a Suiza que
ren volver e se está dar un re
torno importante. Ao chegar 
podes comprobar como os 
teus aforras non serviron para 
invertir na Galiza e mellorala 
senón que se foron para ou
tros lugares", suliñou Domin
guez. Paco Feixoo voltou de 
Suiza hai menos dun ano gra
cias ao exito que tivo aquí o 
seu libro de cociña, escrito en 
galega. "A venda dos 1ibros 
animoume a poñer un negócio 
na Galiza e serveu para arras
trar conmigo a tres fam!lias 
máis", cémentou. ·. -

Os concellos, implicados 

A preséncia de Manuel Antonio 
Mosteiro,. concelleiro de Cultu
ra de Bueu, Xabier Abalo., al
calde de "Moaña, Xosé Maria 
Rivera Arnoso, alcalde de Fe
ne e Rafael Mouzo Lago, alcal
de de Corcubión puso de mani
festo a necesária implicación 
dos concellós no fenómeno da 
emigración. Todos os partici
pantes destacaron a grande 

contribución dos emigrantes ao 
desenvolvimento posteriór das 
vilas que abandoaron pola fa
lla de recursos. Xabier Abalo 
destacou que, hai uns anos, a 
vila de Moaña contaba con 
dezasete sücursais bancárias 
mália non ter máis de dez mil 
habitantes. Moitos dos .cartos 
que se manexaban procedian 
da emigración, maioritaria
mente a América. 

Mouzo Lago remontouse aos 
anps 30 para explicar a impor
táncia da emigración na zona 
da Costa da Morte que deixou 
a algunhas vilas con menos da 
terceira parte da sua povoa
ción. "A misériá era tanta que 
ainda hai familias enfrontadas 
polo sorteo dunha pasaxe de 
barco para emigrar. Ninguén 
quería quedar. Despois, os que 
tiveron fortuna non se esque
ceron da sua terra e houbos os 
que enviaban cartas para. facer 
escalas que ainda funcionan 
hoxe. Pero é erróneo pensar 
que todos se enriqu~ceron. 

· Cando fun a Venezuela, atopei 
colectivos de galegas esqueci
dos, pobres e desesperados", 
contou o alcalde de Corcubión, 
que axuda na xestión das pen
sió ns dos emigrantes da sua 
vila tras facer u.n censo dos 
que ainda está vivos. Os ou
·tros participantes sumáronse á · 
iniciativa proposta por Mouzo 
Lago de criar unha conselleria 
da emigración. 

Exilio e solidariedade 
na emigración 

A imp~rtáncia do asociacionis
mo entre galegas na emigra
ción de América foi o eixo 
doutra mesa · redonda as·í co
mo a situación dos galegas no 
estado brasileiro de Bahía, on
de se calcula que viven perta 
de setenta mil persoas entre 
emigrantes e os seus familia
res. Xavier Alfaya, concelleiro 
polo Partido Comunista do 
Brasil na cidade de Salvador e 
Maria de Carme Fidalgo, de
putada do estado de Bahia 
polo Partido Socialdemócrata, 
ambos emigrantes, reseñaron 
o conservadurismo da maioria · 
da colectividade galega en 
Bahía e o alonxamento das 
institucións respecto aos emi
grantes. "Moitos están en si
tuación difíci~ e non saben a 
que organismo dirixirse para 
solicitar axuda. Os consulados 
son para eles altas instáncias, 
non organismos ao seu servi
zo", comentou a deputada, na
cida na Cañiza. 

·Pecharon a xornada os testi
món.ios dos vedraños exiliados 
en América: Arturo Cuadrado, 
Elixio Ro·dríguez, a escritora Mª 
Victória Villaverde e o que fara 
presidente da lrmandade Gale
ga de Montevideo, Xosé Martí
nez Castro. Todos coincidiron 
en outorgar moha importáncia 
ás relacións de solidariedade 
entre os galegas da emigración 
e valoraron a xornada de deba
te como algO necesário, que se 
debe repetir ano tras ano.• 

órganos de control era conside- ción, tamén perdida, de casar non se atopan cómodos".• 1 
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A cadea púbHca celebra o décimo aniv~rsário . no m.eio dunha crise de credibilidid~de 

A TVG esmorece entre a falta 
de ~ei~ ~c.Qó·mic~s,t ;~ ;c;óntrol dQ ·Opus -0,ei ;:· 
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• PAULO RUBIDO 

O 24 de Xullo de 1985 a 
-.cadea pública da televisión 
galega con:iezaba a sua 
emisión, o que abría unha 
porta de esperanza a unha 
· sociedade con presenza . 
exclusiva até ese momento 
de meios de comunicación 
en lí ngua española. 
Contado, as expectativas 
de normalización cultural e 
social cesaron desqe o 
momento en que unha das 
faccións do Partido 
PopÚlar, o Opus Dei, 
asumiu alguns dos postas 
destacados da dirección 
da TVG. 

. ~ . 

1· e ·1 e 

o problema máis grave ·da tele-. - ' 
visión galega e orixe de mojtos~' 
dos seus male·s é pará Antón · 
Dobao, asesor lingüí_s1iqq n~ 
TVG, a "falta dun pro'XeGt~ de 
meios de comunicación públicos 
por parte do governo galega. 
Non se entende o ente ¡:Wblico 
como un instrumento ao servizo 

·· A maior parte das subve~ci6ns· van-=·parar ás'pr~~~iifs.P~iv~á~~~--i~ .. · >~~~ -
. _ .:;; .-. ..-r;.,• __ ~~---. _;¡~~-~- i _• -~;-~ -:.., ~. -~~ -

da sociedade e como eixo dun-
ha recuperacion da identidade 
cultural galega,, senón como un-
ha vitrina de propaga.nda políti-
ca na que os investimentos eco-

. nómicos se limitan a manter a 
sua sobrevivéncia". 

Para Antón Dobao, "mentres en 
Catalunya xa existe unha se:. . 
gunda canle p~blica e a televi
sión é motivo de orgullo, aqui 
nen se sabe canto tempo vai · 
durar, nen se adican cartas a 
mellorar a sua calidade de pro
gramación. A TVG funciona co
mo unha empresa de xestión, 

· xa que a maior parte das sub
vencións que recebe van parar 
ás produtoras privadas, o que 
imposibilita a existéncia dunha 
produción própria". 

Popular pasou a e~ _ercer un Cory_sellefri-~~~~$'.;~~ii!cos re- nias do pp:· Un redactor de in-
control exaustivo dos telexor- . da0tores·da LVG':-Os.xornalistas formati~0s .Comentaba os gran-
nais. Pero foi o Opus· Dei, cun- . ---~~l!f~- cobr~il~iis /p_éf~á~i ros des prOblemas que tivo para 
ha grande experiénci·a _neste ei- -~~-~n:r~1s:g~§t.~~ao,~:· -: ~~-(;,.~, .- . · · montar as ima-
da grazas á sua faculdade de~-~-. º'~W~~Q .. .@:n 4::1{:__ .~·~:': · .. "-~-~~~s ~dunha notí-
xornalisrn? de lruña, quen tq~ ----. a~"n~dq_~,~~~~ ··M .. :: :._ d t. , "> Gta.,lla que apare-
mou as redeas, marcando as.:~ "Prbpr}·os:\?~~.ft~e:; ~"' · . ..,.~~- ~?fllO en JO - eran:~ xuntos os 
directrice.s a seg.~ir no tr_~~- .. , l!,eir~s ~ A'~f_; 0--:~P~"-- 7l:rdo"".'s,.....~ Aí•tos cargos cons~l.l~iros de 
mento da mformac1on. Coa_{~- _;~<_ ff.allsNt.,.~AJberto =~~,..·<:. -~~ -Agriéultura, To-
ga~~ de Fraga i:i~ar~~· o~:CP~)f:R~1n·á~d~zh~~ ?-. -· !e(ja X.unta haL más Péreí Vidal, 
r-alellsmos co M1rnsteno da;Jn~·,p:-_.~gcar:n;rgado0: ef:!3 . :F~-~-.:..-~)<:z;.::·. _e o de Interior, 
for"2~ción .d~ franquismo ~erl?J1":.~-:,~.e9;1:11f todos ·9}·0:-.: ¡-¡qtJ(tlfCOnta cpn Xoán Diz Gue-

. notorios, v1vendose na T~G an- '· 'a.e-tos de Frag~...,.:.·· 1 ~~~- ~ . --'':-: · des.· As "instru-
ha . situación que Antón-,E>obao,C: lr-ibarne, -e Xosé. -: ~.alS peSO, e -cións'' -dadas re-
califica .c~r:rio "própria ~ütr e~ta.-.·:?~~- ,Maseda cobre a~ ·! on.lo'· ta- -n<"t-O comen daban 
dototahtano". .:.:~ - <"r-~· novas de Roma1 1 ~~ · -. ... -. amasar o máis 

.... '.·::· _ ~~-. ·~-, Beccaría e da l a~eeetá máiS posíbel a Diz 
O control da inforrnÉ!Ción come ... ~ Consellaria de ! : ,..: , ji.• •• .~, Guedes, mentres 
za coa selección :'Í~~;:,OoVas ·que - Sanidade. l veces na que Pérez Vidal 
entr~n a formar_J~-~~_::qlJ:f.l)ntor- . ¡ . t ·

11 
.: -:... . era substituíb.el 

mat1vo, proceso ~~rv~~o -por Pero mesmo 1 pan,,.é! /~ .? i! por calquer outro 
membros do 9pu$ "Co~o~'Afonso dentro dos altos · ,- · :_- ~,./- plano. As compli-
Cabaleiro, subdtrec.tór ·de lnfor- cargos da Xunta -., cacións xurdiron 
mativos. As nbÍiaías-de carácter hai quen canta ' " ., cando revisando 
insfitucionaf~q~~~ que ocupan con máis peso, e a tita con todas 
os primeirQs .·lügares e son ta- polo tanto apare- as imaxes grava-
mén as máisféxtensas, dándolle cerá máis veces , .;_ das, non habia 
asi prioridade.,.aos comunicados . na pantalla ca outros consellei- nen-Qu.nha na que aparecese 
.de pr~_Qp.a,.~a~$;. gabinetes das ros menos apoiados palas baro- ciarari1ente Diz Guedes, e ao fi-

~~- ~~( ~:Li'-~~y:·~-~ ·, ~-~~Y 

nal tivo que sair sempre acom
pañado polo conselleiro de 
Agricultura. o que non gostou 
ao titular de Interior. Tamén se 
comenta nsa TVG o pouco que · 
aparece o conselleiro de lndús
tria, António Couceiro, mentres 
que Romai Becaría e Xosé Cui
ña son rostas máis populares 
que Santiago Pemán , o home 
.do tempo. 

Pontos de lume 

Outro dos temas conflitivos para 
os periodistas dos telexornais , 
sobretodo nesta época do ano, 
son as nofícias sobre os incén
dios forestais. Na linguaxe ofi -

. cial a palabra incéndio substi 
tuiuse pala máis aséptica "ponto 
de lume", estando ademais 
completamente proibido emit ir 

· imaxes amplas do lume, sobre
todo se son de noite. Os planos 
recomendados adoitan a ser 
das equipas contraincéndios da 
Xunta, ou de fume. 

As novas sobre o aborto tam 
pouco escapan ao seguimento 
do Opus, é asi comentaba o 
montador de imaxes do telexor
nal que un dia no que aparecia 
unha notícia que trataba do nú
mero de abortos ilegais no Es
tad o español , obrigárono a 
montar as imaxes cunha única 
tita que cantiña imaxes dunha 
sala de maternidade dun hospi
tal, con mulleres embarazadas 
de nove meses . 

Para Antón Dobao, outro dos 
grandes problemas da TVG é 
o excesivo seguimento que se 
fai da cultura oficial do Estado 
español , xa que as notícias te 
ñen como centro preferente o 
que se fai en Madrid, obviando 
os problemas sociais e econó- · 
micos da Galiza. Asi, no últi 
mo programa de Informes 
TVG, adicouse unha reportaxe 
aos problemas da sequia e a 
vaga de calor en- Andalucía , 
mentres que a crise na pesca 
ou a reconversión nos estalei
ros pasaba totalmente desa
percebida. + A precariedade económica pa

race ser a nota predominante 
nas tarefas diárias dos trabalJa
dores da TVG. Os bons profisio
nais que neste intré hai na tele
visión non dubidan en manifes
tar a sua frustración- e a apatia 

.:..---+~~{~~;.: _____ ~ ~ ----------~-~----------------- -'-~\~:f.:-------------------------------------------, 
Cóñ=tratos ·de· artista ·,"·--~~t·i~~: 

. }.~ . ~ "-;,. 

que produce a falta de méios e A máis dos postas fixos que 
de interese pola c~lidade por conseguiron a sua praza via 
parte dos directivos. O novo di- oposié::ión, existen na actuali-
rector do ente público, Francis- dade máis de cen persoas 
co Campos, de recoñecida sana .nunh~· bol~a ,d~ contra_tación 
de "xes~or rigoroso", emprendeu 1· allea ao C?n~erno cole~t1vo, n? 
un duro plano de axuste econó- · : que a ma1ona, xornallstas, f1-
mico, chegarido mesmo a limitar.: · :- guran ,·con c~ntratos deartist~" 
as horas de cafetaria as fotocó- 1 e polo tanto 1sentos de segun
pias, as cham~das d~ teléfono e _. : · dad~. ~oci~! e. sen salário mí ni-. 
os bonos de comida, nuri afán: · ~ · mo canecido. 
de aforrar peseta a peseta,. O : . . 
conceito de televisión pública 1 En mo1to?, destes ·contratos, 
esvaeceuse asi na procura dun ·con dur~?1º.~ de tres meses, a 
mínimo gasto económico, como r~noyac1on f1xa_s,e e~ torno aos 
calquer canle privada "agás nive1s de aud1enc1a. Dada a 
cando se trata de asuntos que pouca ~i~~ilidade d_9 si_stema 
interesan politicamef'lte ao Parti- de med1c1on de aud1enc1as, na 
do Popular", como destacan· al- maioria dos casos é unha _cláu-
guns dos críticos da sua xes- sula que serve para presionar 
tión. ideolóxica e sindicalmente a 

Control institucional 
estes traballadaores, que sa
ben que se ocasionan algun 
"problema" teñen poucas espe-

ranzas de seguir a traballar. irregular constitúena os cha-
mados contratos de práticas e 

Oytra parte importante de tra- os convénios existentes coa fa-
balladores en situación precá- culdade de Xornalismo de 
riq ,son .os que pobren p_ostos . Compostela, na que é profesor 
por substitudóns, támén · suxer- o ,-ditector da RTVG Francisco 
tos a contratos temporais. Da- Campos. Os alunas deste cen-
.se o casp,de· xente que l~va tro ~ntr~n na TVG por períodos -
ñesta dihámiéa máis de 'cinco de ' tres meses,. através dun 
anos, traballando por período~ proceso de selección por expe-
de UR a seis meses, e ficando . dientes académicos do que se 
lago dous ou tres meses no encarrega o decanato da facul-

~ _, paro até- que os volten a cha- . dad~. Unh~ vez ch·egan á 
mar. Uh axudante de realiza- . · TVG ,' moitos deles descobren 
ción, por exemplo, pode ser que o seu _obxectivo inicial de 
contratado por quince dias, lo- faceren práticas na redacción 
go dos cales está sete no paro, vai ser substituído por outras 
pará renovar por outros oito tarefas ·próprias doutras cate-
dias, co fin d~ pagar menos á gorias profisionais, ocupando ' 
seguridad~?ocial. as! postas de traballo cun me~ 

:::~.-- · nor custo para a TVG. A este 
A última modalidade de contra- respeito · Francisco Campos co-
tación que pode axudar a per- mentaba o positivo da medida, 
petuar esta situación, laboral xa que asi "conseguirian unha 

formación máis completa e un 
mellar coñecimenfo do funcio
namento de todas as áreas da 
televisión". 

Menos serte ca os alunas de 
xornalismo teñen os que ve
ñen tlas Escolas de lmaxe e 
Son -de Ourense, da Forma
ción Profisional , e da_ Coruña, 
xa que ademais de seren máis 
confusas as tarefas que teñen 
de desempeñar, non receben · 
retribución salarial nengunha. 
A un aluno de Ourense ofere
céronlle pagar as horas extras 
que fixera a mil pesetas lago 
da sua xornada de traballo, 
polo cal o rapaz estivo no seu 
primeiro dja de traballo na 

. TVG desde as oito da mañá 
até a unha da madrugada. Ao 
dia seguinte despediuse e vol
tou para Ourense. • 

C0 flacimento da TVG o Partido --- - - ------ - - - - - ------- - - -- - --- - - _ ..;. ______ - - !.. ------- - _ _: ___ --- - ---1-____ :._ __ ---------.---------------------
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Mobilización dos traballadores do asteleiro Barreras a pa5ada semana~ A. IGLESIAS 

Os Estados Unídos manteñen a sua política prótecionista 
e pensan multiplicar por dez a fabricación de buques 

Galiza perde capacidade produtiva no naval; 
en canto medra a deinanda rlo resto do mu·ndo 
•M.V. 

A Cuarta Reconversión do 
sector naval, anunciada o 
pasado 16 de Xuño, non 
contén, segundo a 
Confederación 
· lntersindical GaJega, 
"nengunha medida para a 
mellora das empresas, 
centrándose 
excrusivamente nas 
medidas contra dos · 
traballadores". A CIG vén 
de dar a coñecer un 
amplo informe no que 
descalifica os argumentos 
técnicos oferecidos pola 
División da Construción 
Naval. 

gociación para a entrada do Es
tado español na CEE, sinalaran . 
o sector naval e a siderúrxia co
mo pontos a reducir, dado· o seu 
carácter .de competidores pode
rosos no marco europeo. · 

A central nacionalista lembra, 
polo contra, comó .en 1982, 
dous anos antes de que a re
conversión fincase o pe no sec
tor, a construc1ón naval pública 
reunia no conxunto do Estado a 
27 .300 traballadores, cunha 
marxe bruta positiva e unha 
marxe comercial equilibrada. 

Claro repunte 
na construción de buques 

Na mesma liña, _a CIG nega a 
afirmación de que non se ten 
producido un repunte na de
manda de construción de bu
·ques. Segundo a axenda de pe,. 
dimentos dos últimos catro anos 
"a demanda excede con rnoito á 

A central nacionalista considera oferta". De feito, o incremento 
"un sarcasmo" denominar Pla- da produción teriase producido 
no ·e8tratétixico de competitivi- tanto en Europa, coma no-resto 
dade a un proxecto que non do mundo, ficando á marxe da 
"define a carga de traballo á recuperación o Estado español 

. que poderia acceder o Estado e Galiza. Conviria ter en canta, 
español", ao tempo que esque- ·doutra parte, que moitos dos 
ce medidas .empresariais como · ' paises construtores de buques 

· a capitalización, a política fi- contan cunha demanda interna 
nanceira, a procura de merca- que apenas acada o 50% dos 
dos ou a xestión. O documento que fabrican, · quer dicer que a 
ministerial centrariase unica- metade da sua carga de ·traballo 
mente "na redución desorbitada dedícase ·á exportación. Non é · 
dos cadros _de persoal''. este o caso do Estado espanól, 

cun alta"demanda, e qu'e,_ s·e
Para a CIG o feíto de que hou- gundo un plano eláborado pola 
bese que· realizar xa · catro Pla- . _Mariña mercante; précisaFá nun 
·nos de C9mpetitividade indicaría -prazo de tres anos de nada me-
ou ben unha pésima xestióri por nos que 200 novqs buques. 
parte dos administradores deste 
r.amo público ou unha actitude "Estamos diante dun ciclo longo 
de desmantelamento a concién- · de auxe·, o que se está a tradu-· 
cia e aeorde-eoas dirnetrices co- cir en noves planos de expan ... 
mu~itári'as que·xa: ·dürante a ne- sión eri distintas partes _do mun-

do", sinala o ~ informe da CIG: 
"Medra o comércio de mercado
rias -engádese--: e o tráfico 
marítimo acada, ano a" ano, má
ximos históricos". Por outra par
te, o incremento de acidentes, 
de grande significado ecolóxico 
e económico, ·está a mostrar o 
envellecimento de moitos bu
ques a nível mundial e ~ necesi
dade dunha pronta renovación 
de flotas. 

O repunte na construción naval 
é notório. Así a contratación de 
toneladas brutas construidas ten 
aumentado· a nível europeo e 
mundial, en canto o Estado es
pañol, e nunha maior proporción 
Galiza, perde progresivamente 
cuota de mercado. 

Trinque ·de venda 

"Pola via deste Real Decreto -
aponta a CIG- marxínase o. ne
cesário debate político parla
mentar sobre unha cuestión ·de 
grande importáncia para os tra
balladores e para Galiza,· tal e 
como se fixo coas normas le
gais do-desmantelamento indus
trial do ano 84". 

O Real Dec~eto suporia ade
mais "instaurar un- instrumento 
xurídico que no fondo non con
siste- máis que na criación de 
dous escaparates para a posta . 
a venda do s·ector público em
presarial, prévio sanemento fi
nanceiro e de cadros de persoal 
que as faga apetecíbeis ou ben 
a desaparición sinxela dalgun
has das ~mpresas que non se 
poidan privatizar". 

Os Estados Unidos 
competidor principal 

A" CIG cuestiona tamén · a teoría 

da "eliminación de axudas a ní
vel mundial para este tipo de in
dústria", pois ocultaría a pervi
véncia de nornias protecionis
tas, como a nortemericana que 
abriga ás compañías de cabota
xe "a construir os seus buques 
nos asteleiros dos Estados Uni
dos", asi como a cobertura, no 
niesmo país, do 87 ,5% dos cré
ditos á construción naval duran
te 25 anos e que se concede 
tanto a armadores nacionais co
mo á exportación. 

Estados Unidos é hoxe un dos 
máis ambiciosos competidores 
do sector, pois ·aspira a "multipli
car por dez a sua fabricación de 
buques", como elemento básico 
da reconversión en civil da sua 
indústria militar que actualmente 
padece unha forte caída nos pe
didos do Ministério de Defensa. 

Vários países europeus conti
nuarán, ademais, por algun tem
po recebindo axudas significati
vas. Sobre Galiza gravita, en 
cámbio, desde 1984 unhas das 
máis altas porcentaxes de redu
ción d~ produción do continente. 

A CIG destaca, por último, a 
trasceridéncia que teria a perda 
deste sector, tanto polo volume 
de · pastos ·de traballo que alber
ga, directos e en empresas au
xiliares, como polo. tecido em
pres?rial que xera ao seu redor 
e pola alta capacidade tecnoló
xica que desenrola. Como dato 
signjficativo, cómpre lembrar 
que· se -en 1984 se recalcaba 
que a ·indústria naval era un ra
mo envellecido que pronto pa
saría ao terceiro mundo, hoxe 
son os Estados Unidos, Alema
ña e Xapón os que defenden o 
mar.tenemento, a elevadq ritmo 
de tratiallo, .dos-asteleiros .. + . • . . 

SANIDADE 

Manifestación 
en defensa 
do H·osp'ital Militár 
da·coruña 

• MARIA ALONSO 

O anúncio por parte do Minis
terio de Defensa do peche do 
Hospital Militar da Coruña pa
ra o vindeiro 31 de Decembro 
provocou a constitución dunha 
comisión cidadá en defensa do 
mantenimento da actividade 
sanitaria do centro, na que es
tán integradas numerosas aso
ciacións veciñais e sanitarias, 
asi como partidos políticos e 
organizacións sindicais . Ao 
tempo, o Xoves 27 unha mani
festación percorreu as ruas da 
cidade para defender a sua 
continuidade. 

O obxectivo desta comisión 
céntrase en exixir á Xunta unha 
maior implicación no problema e 
ao Governo central que non ne .. 
gocie cos edificios sanitários 

. que ten. Unha das primeiras ac
cións que levará a cabo esta 
comisión foi unha mobilizacíón 
cidadá o pasado 27 de Xullo. A 
manifestación partiu ás oito e 
media da tarde da praza da Pa-
11 o za da Coruña e rexistrou 
grande participación. 

A comisión considera que o pe
che do Hospital afecta e consti
túe unha agresión cara a todos 
os cidadáns, xa que as listas de 
espera existentes na área sani
taria -37 concellos- e no con
xunto da Galiza monstran a ne
cesidade dun centro que actual
mente dispón de medios huma
nos e técnicos para se converter 
nun hospitar máis da rede sani
taria do Sergas. 

Os representantes da comisión 
queren reunirse co ministro de 
Defensa e consideran positivo 
que se entablen negociacións 
entre as adminiBtracións central 
e autonómica, sempre e cando o 
trasppso do Hospital Militar non 

· sexa "motivo de especulación 
económica". 

A parte da manifestación cida
dá, a comisión está a repartir 
entre toda a povoación coruñe
sa lazos verdes para lograr a 
solidaridade dos usuários e pro
m ove cada semana marchas 
cara o Concello e cortes de trá
fico na cidade, nun intento de 
impedir o peche definitivo do 
Hospital. Na noite do 18 para o 
19, un grupo de traballadores 
do centro sanitário pecháronse 
na catédral de. Compostela para 
unha renión con Fraga. A cita 
será proximamente. 

A conmoción cidadá que provo
cou o anuncio do peche ponse 
de manifesto na presenza de 
todo tipo de colectivos na comi
sión en defensa. Forman parte 
da mesma a Federación de 
Asociacións de Viciños, asocia
cións veciñais como a de María 

· Pita, a do Ventorrillo e a Comu
nitaria. do Distrito Quinto, sindi-

·cato s como CC .00, UGT e 
CIG, partidos políticos como 
EU-UG.,· BNG, PSdeG-PSOE (o 
grupo' municipal do PP esta a 
debater a súa ·adesión á comi
sión), asociacións como a So
ciedade Galega de Xeriatria e a 
Asocia_ción para a Defensa da 
Sanidade Pública, os coléxios 
oficiais de Médicos e A TS e a 
Real Académia de Medicina e 

. C~rurxia~.• . . · ... . , , < • 
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CRISE DE ESTADO 

··c¡u afirma que ere ao Presidente · 
pero non compromete o seu apoio 

González .. móstrase disposto 
a seguir até a Primavera 
•A. EIRÉ 

O Pleno do Congreso celebrado 
o Xoves 27 de Setembro non 
aclarou nada o panorama políti
co. Gonzálei non só se mostra · 
contrário a convocar xa eleicións, 
senón que afirma que nunca o fa
rá presionado. CiU, pola sua 
banda, non aclara a sua posición 
e, despois de afirmar que acredi
ta nas explicacións de González, 
considera que se o presidente 
non convence á opinión pública 
non contará co seu apoio. Esta 
premisa, difícil de medir, deixalle 
á dereita nacionalista catalana to
tal capacidade de manobra. 

Felipe González afirmou que a 
sorprendente coincidéncia de di
versos encausados polo caso 
GAL "é un paso máis dentro 
dunha estratéxia para separar ao 
actual Governo do Poder", pero 
non foi máis alá na explicación 
de quen está detrás e o porque 
desta conspiración, limitándose a 
dicer que "co tempo todo queda
rá máis claro". Tentando dar un
ha posición de firmeza, afirmou 
que as presións polo tema GAL 

. non van facer que adiante as 
eleicións. Tamén mandou un 
aviso aos distintos inculpados 
que. andarian a percura dun in
dultou ou unha amnistía global : 
"nen eu nen ninguén do partido 
socialista vai apoiar unha saida 
de perdón ou ponto final. " Nes
tas palabras pode verse o pri
meiro anúncio de que non se vai 
apresentar como candidato ás 
próximas eleicións. 

Neste orde de causas, o voceiro 
socialista, Joaquín Almúnia fói 
mais alá e recordoulle ao PP 
que "existen hipotecas que non 
se borran con tanta facilidade. 
Convocar eleicións non resolve 
nada, pois estas hipotecas e 
presións vanas herdar os próxi
mos governos". González reafir
mouse unha vez máis en que se 
o Supremo pede o suplicatório 
non se vai opoñer e mostrouse 
disposto a instaur.ar unha c9mi
sión ,parlamentária para investi
gar aos GAL, segundo propuña 
Julio Anguita, "pero cando aca
ben as dilixéncias xudiciais". 

A liña de defensa de González fo
ron duas: A primeira desbaratar 

Felipe González. A. IGLESIAS 

as afirmacións de Dambonerea 
en tres afirmacións básicas: "nun
ca discutin con el sobre terrorismo 
e cando o recibin xa estaban en 
marcha os GAL; cando estes se 
puxeron en marcha xa tiñamos un 
acorde con Fráncia, polo que non 
nos íamos presionar e Marey foi 
secuestrado cando xa estaba 
morto Martín Bárrio". Todo envol
to na idea de que os GAL perxu
dicaron a loita antiterrorista. 

'Cando estaba operativo, 
ninguen falaba do GAL' 

A outra idea principal da sua de
fensa foi que el, desde un primei
ro momento, sempre condenara 
as acc_ións dos GAL, botándolle 
en cara na última intervención a 
Aznar que o seu partido non fixe
ra o mesmo. (Joaquín Molíns, de 
CiU, tora máis explícito neste as
pecto). O outra aspecto da mes
ma liña argµmental xa era máis 
feble ao afirmar que todas as in
vestigacións que se levaron a ca
bo neste tema as levaran os ser
vícios do Estado, deixando polo 
menos unha gran lagoa: por que 
non o fixeron até que Garzón vol
tou á xudicatura e Belloch ace
deu ao Ministério do Interior? 

Aznar repetiu a sua cantilena .de 
sempre. Reclamou eleicións 
imediatas, acusando ao presi
dente de estar baixo sospeita e 
de tentar permanecer na pr~si
déncia como baluarte e de preo
cuparlle unicamente a sua situa
cion persoal, algo que foi contes
tado enérxicamente por Gonzá
lez. Anguita, Molíns e González 

recordarianlle que o PP no seu 
dia non condenaba os atentados 
dos GAL, e até sa.iron· a relucir 
as palabras de Fraga afirmando 
que fixera que fixera o Governo 
,nos asuntos antiterroristas nun- . 
ca lle.ian sacar as cores. 

Anguita, que · tar:nén pediu elei
cions de contado, fixo un percorri
do polos GAL, acusou a Gonzá
lez de ser o responsábel, -"por ac
ción ou omisión", mostrouse _con
trário a toda amnistía ou ponto fi
nal, pero, despois de apresentar, 
como case sempre, un discurso 
moi ben construido, deu un chim
po, botándolle a culpa do Terroris
mo de Estado a alguns elementos 
inéontrolados non osando implicar 
ás institucións policiais e militares. -

O voceiro do PNV, lñaki Anasa
gasti foi sen dúbida o máis duro 
nas suas intervencións e o único 
·que emarcou o· problema políti
camente. Afirmo.u que detrás de 
todo está o c~amado problema 
basco e a mentalidade española 
de esquecerse do problema polí
tico e considerar só como xeito 
de acabar con ET A o método 
~policial. Asi, recordou que no 
pacto de Ajuri~ Enea se contem
plan 17 pontos, pero · só desen
volveu unicamente un, o policial. 
Posicionouse a prol da negocia
ción e, seguidamente, · anunciou 
que de non mudar as atitudes 
dos partidos españois non volta,
rán a asistir a.o Pacto de Madrid, 
co que as afirmacións de Goz- · 
nález de que este problema es
taba a dividir as forzas políticas 
quedaba f?atentizado. 

Anasagasti tamén anunciou que 
mentres Barrionuevo fose o pre
sidente da Comisión Institucio
nal non asistirian tampouco a 
esta. Pediu que se investigase 
dunha vez ao cuartel de lntxau
rrondo, criando unha comisión 
de investigación ao efecto. Por 
último mostrouse absolutamente 
contrário a calquer solución de 
ponto final-, afi~mando que xa 
existir"a unha no franquismo e 
que con esta ·abondaba. Alvisto 
de EA e Rahola de ERC, coinci
diron. con Anasagasti en que 
agora todos talan do GAL, pero 
cando estaba en plena activida
de só os. nacionalistas condena
ban o Terrorismo 'de Estado.• 

r---------------------------------------------------------------------------~ 

O BNG quer eleicións antecipadas 
A descoberta da relación do 
Governo central coa trama dos 
GAL, despois das decla~acións 

. de Ricardo Garcia Dambore
nea, motivou que o BNG esixi-

. se eleicións xerais antecipa
das. Para o Bloque "o Executi
vo está implicado en práticas 
represivas que nengun siste
ma democrático pode admitir", · 
ao tempo que considera que 
"todas as forzas políticas do 
Parlamento estatal son .res
ponsábeis, sabedoras e cóm
plices, desta situación e destes 
feitos, e non somente ago·ra 
senón desde a transición políti
ca, xustificando publicamente 
que ~s prát.icas violentas, moi 
especialme_nte dos carpos re-

presivos (oficiais ou paralelos), 
eran necesárias para manter o 
modelo de Estado centralista". 

O BNG confia en acadar repre
sentación nesas vindeiras elei
cións xerais; nesta tesitura es- . 
ta organización pretende ga
rantir a defensa dos intereses 
e direitos nacionais e plasmar 
a realidade p.lurinacional no 
Congreso dos De¡:>utaaos. 

"Nesta nova situación política, 
o .SNG exixirá a limpeza dos 
carpos repr~sivos -sinala 
unha nota desta forza-, o 
mantenimento dos dir.eitos· 
democráticos -individuais e 
colectivos- e o recoñecimen-

to da soberania nacional e da 
autodeterminación para todas 
as nacións que conipoñen o 
Estado" . 

Por outra banda, o BNG, apro
veitando o cúmio de Compos
tela, pe~_iu que a presidéncia 
española da UE servise para, -
a través de conversas bilate
rais e multilaterais en Europa, 
ir cara a modificación do Trata
do de Maastricht e a renego
ciación .do Tratado de Adesión 
para que as nacións podan 
exercer a sua soberania nacio
nal en Europa, algo que para o 
Bloque contribuiría a rematar 
co desmantelamento do técido · 
económico galega.• 

L-------------------~-~--·""'f----------.~~-... .:..;.,-~.;.---·----~-..,;-------~-----~·-i:-r- !---- .- ~-¡i=.I .. 

Unión-Penosa aposta 
· polas nucleares 
O conselleiro delegado da empresa Unión Fenosa, Vitoriano 
Reinqso coida que o futuro da enerxia está nas nucleares. 
Nunha entrevista que publica o FARO DE Vmo do dia 25, 
Reinoso anúncia que o gas natural serverá para producir . . 
electricidade nas térmicas "pero será só unha _ponte temporal, 
qt..ie non vai durar arriba de d~z anqs, até que sexa preciso . 
retomar as centrais nucleares''.. O Conselleiro Delegado 
considera que a moratória nuclear ''foi unha decisión política que 
éu non teria tomado, desde logo. Como tamén non teria parado 
a central de Valdecaballeros, sobre todo para vestir o parón.de 
Lemóniz: O erro non foi parar Lemóniz, senón parar 
Valdecaballeros". Perguntado sobre se a moratóriaseria posíbel 
hoxendia, Reinoso replica: "Non llo sei. Se cadra, a madurez que 
todos estes anos de governo dera:n ao PSOE, levariano a 
cambiar de opinión"·. Sobre a Sociedade Galega do Meio 
Ambiente, na que participa cun 49 por cento, o representante de 
Unión Fenosa, entende que o plano non ten complicación, agás 
"a aceitación social e os acordes cos grandes .c;:oncellos. Sogama 
é só o instrumento derradeiro para resolver un problema. A 
faciana política é asunto da Xunta e dos poderes l<;>cais".• 

Alonso Montero di 
q\1e rion hai política lingüística 
"Nunca se falou tanto Galega pero fálase a cada menos", explica 
Xesus Alonso Montero, nunha entrevista que lle fai lA Voz DE 
GAUCIA co gallo da concesión do Prémio Fernández La torre de 
xornalismo. "O poder político de hoxe, e antes o Tripartito, non se 
compromete co que se chama unha auténtica planificación 
lingüística, que sexa persuasiva e non coercitiva. Agora hai unha 
dirección xeral de Política Lingüística, pero non hai política 
lingüística,.no verdadeiro sentido da expresión". Alonso Montero 
entende que .non hai convivéncia en equilíbrio de línguas: "Haberia 
que favorecer á máis desfavorecida, sen ferir nen les_ionar aos que 
talan a máis aventaxada, para chegar no seu dia a unha situación 
aposta: aquela na que toda a sociedade respirara no idioma que 
ante era precário". O académico advirte·que non quer nesa teima 
atropelar ao castellano: "Eu non quem que se renúncie a esa · 
língua, pero se o galega non está instalado na sociedade será un 
latin artificial que acabará desaparecendo".• 

Acertos -dun nacionalismo centenário 
Javier Villanueva escrebe na revista IIIKA sobre o centenário do 
nacionalismo basc¡). "Unha das daves do éxito" do nacionalismo 
basca está eri que se formulou como intervención correctora da 
modernidade. A oposición ás tendéncias da hlodernidade, que 
condenaban ao basca a unha pervivéncia folclórica, e a oposición 
a un Estado (español) identificado con ese destino-folclórico do 
basca, foron pertinentes para unha parte da povoación. A 
segunda foi a de propor uns obxectivos, coma o autogoverno, a 
reforma descentraltzadora do Estado e a defensa da cultura 
euskaldun, por exemplo, atractivos para o conxunto da sociedade 
basca polo seu carácter constructivo, progresista e incluinte: A 
maioria entendeu que estas propostas era.n un ben para a 
sociedad e e para a sua maior integración. O éxito depende polo 
tanto dunha dobre e contraditória auto-definición: preservar o 
legado linguístico e cultural máis singularmente basca esixe e · 
xustifica que persista en ser un naGionalismo étnico, pero a 

-integráción -social e a democrácia, esixen un nacionalismo capaz 
de negociar cunha sociedade basca hetereoxénea que non 
comparte unánimemente os seus critérios". • 

,. 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Fraga non sabe 
alemán. Díxose no 
anterior número deste 
periódico. A anécdota é 
ilustrativa, . porque todos 
os méios de 
comunicación 

. destacaron a 
intervención nese idioma 
do Presidente da Xunta, 
cando o único que fixo 
foi discursear coma un 
loro, ou sexa sen saber 
o que decia, para: 
rematar caendo no 
ridículo ao chegar as 
cifras. Leunas eh 
castellano, porque de 
alemán non coñece nen 
os números. O ex
ministro d~ propaganda, 
máis unha vez, intentou 
dar o pego e 
fachendear do que non 
sabe. Qu~ pertin~z! 

O que si sabe alemán 
correctamente é Pujol: 
Outra diferéncia. Por se 
eran poucas. 

O presidente alemán, 
da sua parte, non se 
apeou da língua de 
Goethe. Non é que non 
dixera palabra en 
galega. É que 
mesmamente non dixo 
nen un monosílabo en 
castellano. Quen manda, 
m·anda. Heil, Kolh! 

Despois .da declaración 
de Sancristobal-, Alvarez 
e Damborenea, algo 
está claro: o GAL non 
existiu ·nunca. Era o 
Estado. Os que no seu 
dia foron tachados de 
radicaís -este 
periódico, por exemplo
tiñan razón, toda a razón 
e só eles a razón. Os 
demais d.isimulaban 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 .Pene (A C9ruña) 

Aborto gratuíto 
Ao igual ca neutros temas, en 
referéncia ao aborto, a muller 
convertérase nunha vítiina da 
moral hipócrita doutros tempos. 

O aborto é un trauma para cal
quer persoa que o sofre e frivoli
zar sobre iso 
par'éceme im
prensentábel. 

Creo que nen 
o PP nen o 
señor Aznar 
teñen direito a 
condenar a 
decisión dun
h a "nai" que 
non está pre
parad a para 
selo, . tanto 
economica-

Estou seguro de 
queunhafilla 
do señor Aznar 
non teria 
demasiados 
problemas para 
abortar 

mente como familiarmente. 

Apoio o aborto como un direito 
democrático de toda muller, e 
este ·debe ser gratuíto. 

Que se despenalice o feito de 
abortar p¡;iréceme positivo, pero 
quedaremos onde estabamos 
se non se fai gratuíto. Estou ~e
guro de que unha filla do señor 
Aznar non teria demasiados 
problemas para abortar ant.és 
da despenalización, porque teria 
suficientes cartas para viaxar, 
pero a unha rapaza que non ten 
meios e que se atopa na tesitu
ra de abortar ou manter e edu
car a un tillo, cando mesmo ela 
própria apenas está rematando 
a sua própria educación, non lle 
seria tan doado. 

Creo que xa basta de condenar. 
A sociedade civil o que pede é 
comprensión e máis educación 
sexual e familiar. 

Teño 18 anos e gostaria de 
aprender a ser un bon · pai. Pa
réceme deprimente que os po
deres públicos non se 'preocu
pen deste tema, e· que algun 
programa concreto da televi
sióñ considere "romper mitos" 
perguntarlle a uns anciáns y 
usted cómo lo hace?, para ven
der morbo. 

Debe ficar claro que nengunha 
muller aborta por pracer, e que 
na nosa vida cbtiá hai moitas ra
pazas que reclaman con bágoas 
que as comprendan (país, ami:
gos, compañeiros ... ) e que pre
cisan apoio e s~guiren medran
do en liberdade. • 

XosÉ LoRENzo PuIME 
(VIGO) 

Código penal e. -
separados 
A Asociación . Galega de País e 
Nais Separados quer facer ex
presa a sua repulsa pola nova 
redacción do Código Penal en 
matéria de família, receritemen-
te consensuada polas forzas po
líticas con representación parla-
mentar en Madrid. · 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 .25 81 
. 34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 

FRAU BONINO, 
DIE GALIZIESCHEN 
ESTAR CABREADOS 

Inda existindo un -consenso ini
cial entre ll.:J e PP para penali
zar o incumprimento por parte, 
do ·proxenitor que ostenta a 
custódia dos fillos das "visitas" 
que lle co-
rrespondesen 
ao outro pro- Co t "b 
xenitor (nor- n n ue 
malmente o aalentar 
pai J' final- estupidamente 
mente a re-
dacción pro- unha "guerra 
p o s ta 'p o 1 o de sexos" 
Congreso só 
contempla 
penalizar con 
arrestos de fin de- semana aos 
que se neguen a pagar a pen
sión alimentícia. 

lsto. supón unha medida discri
minatória por motivos de sexo 
(o 96% das custódias osténta
nas as nais), desatende reivindi
cacións dos distintos colectivos 
de separados do Estado e con
tribue a alentar estupidamente 
unha "guerra de sexos" dos que 
os primeiros prexudicados son 
os tillos de separados, en contra 
de todo ditado do sentido co
mun. Cando esta equidade re
clamada no tema pa§amento
acceso aos tillos non se conse
gue a dia de hoxe, que pensar 
de reivindicacións asumidas po
lo naso colectivo como a· custó
dia compartida dos tillos, reco
ñecida no direito anglosaxón 

10 NON SO PERQUÉ. 
.EUROPEOS NON DONIAMO 

PESC.A, NEN LATTE, PERO 
DONIAMOTOUR DE 

FRANCIA 

("joint custody"). Para o ·próximo 
milénio, señores Belloch , Sol
bes, De la Vega, ... ?• 

ANTONIO Mª DIAZ PIÑEIRO 

P RESIDENTE 

Cartas 
Espero que me disculpen por
que· ao mellor fágome aburrido 
cos meus escritos , pero o que 
acorre é que hai causas que 
non se poden pasar por alto, e 
menos ainda cando veñen de 

·boca de Carlos Luís Rodríguez, 
Mário Vargas Llosa ou dos xe
nocidas militares arxentinos. 

Espero que comprendan a miña 
postura e que 
coma latinoa-
mericano teñ.o Desde que 
todo o direito 
a manifestar- sacastes á rua o 
me no que se ·mairo 
refire ao caso pn ~ 

, arxentino. número, xamais 
Out ro dos deixei de lero 
motivos polos voso xomal 
que mando as 
miñas cartas 
ao vaso xor-
nal, e por que desde que sa
castes á rua o primeiro número 
de A Nosa Terra, que por certo 
era o número O, xamais deixei 

de ler o vaso xornal, e gárdoos 
con agarimo encadernados en 
tomos. Por outra banda debo 
subliñar ·que os meus escritos 
non son publicados por outros . 
xornais, descoñezo as causas, 
quizais sexa porque as miñas 
verbas son moi duras, pero an
te todo góstame chamarlle as 
causas polo seu nome. 

· Para non ser demasiado aburri
do vou deixar de mandar máis 
escritos . Polo menos até que 
pase un tempo. E xa para rema
tar mando unha aperta e un sa
údo de agradecí mento.• 

HUGO BENTANCOR 

(SEIXO-MARIN 

O pacto glo~al 
·Plantearse un pacto global co 
actual PSOE nos concellos é 
un erro que debe facer reca
pacitar. Saben do quen é o in
terlocutor , os casos de Arteixo 
e Redondela puderon multipli
carse e pro-
vocar unha 
tensa situa - Governar 
ción dentro 
do BNG . un concellosen 
pacto global · minoria e sen o 
que se que-
dou en ama- apoio na ruados 
ño provincial ' c1"dada' ns coas 
abocou a de-
misións, san- cousas claras 
cións e ca-
breos por f al- non conduce a 
ta dun debate nengures 
sério e am-
plo , prévio . 
Por riba, cha-
m arlle "pacto de progreso" é 
gaña de corromper o idioma e 
confundir ao cidadán. Fartos 
de berrar aquel eslógan que 
moi acertadamente s itua na 
mesmá coordenada ideolóxica 
e política aos dous partidos 
maioritários no estado é un 
oportunismo que denota présa 
por chegar. 

Governar concellos en minoría 
e sen o apoio na rua dos cida
dáns coas cousas claras non 
conduce a nengures. Aprofun-

• dar no traballo na casa, deba
ter e convencer seria o mellor 
camiño para acadar un poder 
real nunha democrácia repre
sentativa e, sobretodo, partici
pativa, para que dure. Os gale
gas teñen os ollos pastos no 
BNG e pronto isa vai dar unha 

FUTURIBLES 
XAN PIÑEIRO 

Díxomo un alto cargo con despacho en San 
Caetano, que é capaz de planificar calquer futu-

- Tampouco, se acaso poderíamolo facer de· xei
to quinquenal ou ... 

- ro botando rrian do software oficial: 
- Para o ·dous mil cinco, o Dia ·das Letras Ga-
legas vai estar adicado ao Manolo Rivas. 
- Pero se daquela terá só uns 45 anos. 
-'- · Xa pero1 para entón, non quedarán escri-
bintes morfos aos que lle adxudicar o Dia. E 
mira que cho digo contando con que Filgueira 
non chegue a centenário e que algun outro 
desapareza por simple estatística. Isto éche so~ 
ta, cabalo e rei, e non hai máis páus lite¡ário? 
soterrados dos que botar man. 
- E a<;licándollo a algun dos que escribiron 
en castelán pero teñen algun rípio _galega de 

·cando noviños . 
- Non podefl}-OS; poderla haber manifestacións 
en contra. E ~mpouco debemos facerlles a ho~ 
menaxe en vida; rompei:ia as normas. 
- Daquela compriría suprimir o tal día. 

-Ou? 
- Ou facer o que anda pensando un editor a 
piques de pechar. Cando lle deneguei a sub
vención, qíxome que SÓ poderia salvar a em
presa se lle morrese algún dos seus escritores 
para así, co tirón necrofílico, lanzar déz mil 
exemplares das suas obras. Non me pareceu 
ma ·solución. Hai moitos como o Ferrín, o 
Conde, ou o Casares que teñen o seu Dia das 
Letras asegurado. Algun· mesmo poderia in
molarse con tal de que non se perdera esea 
tradición tan nos a. 
Deume unha especie de calafrio palas costas. 
Despédinme a toda presa e sain aos corredo
res de San Caetano. 
- Esquecin dicircl:ie que che deneguei a axu
da que pedías -ouvin que me ·dicia o alto car
go cando xa o perdera de vista.+' 
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Invicto Caudillo. lso.en 
1973, cando Hitler e 
Mussolini levaban xa 
case trinta anos na 
tumba. E os insultos ao 
Cardeal Tarancón ao 

_ que acusaban de rojo. 

Por que tachar de 
esquerdismo- obsesivo a 
todo aquel que, no uso 
qa sua memória, teime 
en demostrar que 
Franco matou non só 
para vencer, serión para 
non deixar memória? Só 
o uso da memória-
perm iti rá que todo o 
mundo deixe de ser 
franquista. É dicer q~e 
deixe de recurrir ao 
GAL cada vez que ten 
ant~ si un separatista, 
un. masón,· un roxo ou un. 
da acera de enfrente. 

As privatizacións 
arxentinas deixaron un 
ron sel de paro do 14 % 
(apenas existe o seguro 
de desemprego): A . 
caida na venda de 
electrodomésticos foi, 
·segundo a última 
remesa estadística, do 
50%, a de coches do 
38% ·e a da medicina 

· privada do 97%. Menem 
dixo que a crise se 
superaría de contado e 
que virá unha primavera 
linda. -

As culpas do que 
sucede na Arxentina, 
-non as ten, segundo din 
os teletipos, · a política do 
Ministro -cavallo, 
partidário do 
ultraliberalismo, senón a 
caida da bolsa azte_ca. 
Pois que base máis 
sólida debe ter a 
economia da Arxentina 

-para que un soplido en 
México D.F. faga voar 
médio Buenos Aires! 

O Venres en 
Washington un nena de 
14 anos asaltou unha 
pizzeria cunha pistola de 
xoguete e foi morto pala 
policia. Outro, da mesma 
idade, finou por culpa 
dunha bala perdida que 
proviña dun tiroteo 
próximo,-mentres 
agardaba polo autobús. 
Asusta pensar que é o 
modelo de sociedade 
no que se mirar. estes 

•. governantes. + 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Galega no _Bier?o 
Desde hai anos _ os bercianos 
tamén loitamos polo recoñeci
mento da nosa língua galega 
.na comarca. E quero aproveitar 
estas· liñas para facer un cha
malTiento solidário aos nasos 
irmáns galegas. Trátase de que 
hogano ternos comezado unha 
campaña de cartas-queixa pe
rante o Proéurador do Comun 
(Valedor d_o Povo rexional) para 
demandar a protección e mais 

o fomento da língua .galega -no 
Bierzo. 

Con esta acción vindicativa que
remos reclamar ante as Cortes 
e Xunta de Castela-León o reco
ñécimento legal da nosa ·tala nai 
e, á vez, concienciar ao resto 
dos berciano da. necesidade de 
defender a nosa idiosincrásia 
cultural secular ante a pasivida
de administrativa castellano-leo
nesa. Porque este poder institu
cional alleo está xogando. cos 
nosos direitos lingüísticos nun 

tento por nos 
asoballar pa
sen i ñ o atra
vés da acultu
rización cas
tellana. -

Queremos 
reclamar ante 
as Cortes de 
Castela-León o -Os galegos e 

bercianos de
bemos mobili- recoñecimento 
zar as nosas legal 
forzas frente 
a semellante da nosafala. 
aldraxe, pois 
se esta co-

marca deixa de ser galega to
dos estragaremos moito da no
sa existéncia como povo. Asi 
pois, nesta xuntanza vindicativa, 

· O Bierzo pede axuda á Galiza. 
Manqade as vosas cart?s-quei
xa a Ma-nuel García Alvarez. 
Procurador del Común. Cortes 
de Castilla y León. 47194 Fuen
saldaña. Graciñas de parte dos 
que non podemos talar na nosa 
língua n·ai no noso terruño.• 

XAVIERLAGO 
(PONFERRADA) 
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O cine galego móvese con 

dificuldade por falta de 

cartos. Na imaxe, un 

momento da rodaxe do 

curto Tornabón. Nas fotos 

pequena.s os directores 

Héctor Carré, Eloi Lozano e 

Xabier Villaverde, de 

esquerda a direita. 

A Xunta ven de conceder as suas axudas ao 
audiovisual, subvencionando catro longametraxes. 

A xa filmada A lei da Fronteira de Aristarian 
sumaranse catro que agardan completar o 

orzamento para comezar a rodaxe: BlancaMadison 
?e Carlos Amil, A casq das velas durmintes 
de Eloi Lozano, .Dame Algo de Hector Carré 
e A A-lma da Cidade de Xavier Villaverde. 

Dame Algo) Blanca Madison) 
A Alma da Ciddde e A casa das velas durmintes son os títulos 

No 96 estrearanse catro longametraxes 
• ÓSCAR LOSADA 

A lei da fronteira de Aristariain, 
con parte de produción galega, 
e treara e po ibelmente dentro 
d te me mo ano. Mai da nova 
produción anunciada para o aho 
que ven era Blanca Madison, 
que dirixirá Carla Amil, a pri
meira en comezar a rodaxe, en 
Outubro próximo, poi xa recebe
ra da Xunta unha subvención an
terior. A novas películas teñen 
toda en comun estará espera do 
reparto de axuda do Ministério 
de Cultura español, t¡ue nunca 
apoiou o cine galego, -agá na 
película do vigué Xoán Pinzá . 
Tarnén e tan aberta a negocia
cións de direito de antena coas 
televisión . A Xunta rexeitou 
desta volta, por segunda vez sub
vencionar o proxecto de Ismael 
González para rodar Memorias 
dun neno labrego 

Eloi Lozano proxecta filmar A ca
sa das velas durmintes, cun guión 
baseado nunha obra do Nóbel xa
ponés Yasunari Kawabata. O or
zarnento andará nos 130 rni11óns 
de pesetas e recibiu 30 de subven
ción por parte do governo galega. 
Lozano quer rod.ar con maioria de 
técnicos galegas pero fala de pro
blemas cos actores galegas "p.or
que preciso un protagonista de 70 
anos e outros dous de bastante 
idade. Tarné a nível de estado hai 

· problemas ara atopalos fóra dos 
que están en todo.". . . 

O r-ealizador ourensán extén-de
se co problema actoral "os acto-

res galegos non están acostuma
dos a facer cinema e os bons es
tán agora na nómina do CDG, o 
que agrava o problema. Teria
mo que fomentar a escala acto
ral, facendo que traballasen a 
cotío, por exemplo, en traballos 
televi ivos". 

Lozano, cuxo último traballo foi a 
curtametraxe Entrevista basada 
nun texto brasileiro, decidiuse 
agora por esta novela xaponesa 
"porque e moi universal O pro
blema foi o custe dos dereitbs". A · 
infografia, presente nalguns mo
mento do filme, é outra das .dó.;
res de cabeza do director, pola 
sua dificuldade e o caro que re
sulta empregala. 

De Dame Algo 
a A Alma da Cidade 

Trinta foron tamén os mi116ns que 
custará a segunda produción de 
Hector Carré despois de Dame 
Lume . Carré conta con Nancho 
Novo para proragonizar a película, 
e mentres chega Decembro para 
iniciar a rodaxe, atópase traba11an
do de axudante de dirección no 
lanzamento cinematográfico d.o 
grupo infantil Boom Boom Chip. 

Carré apresenta o seu novo pro., 
xecto como "unha película difícil 
de catalogar nun xénero. É unha 

· história crítica coa sociedade en 
xeral na que se olla como unha 
persoa pode pasar da marxinalida- . 
de ao éxito se move os resortes 
axeitados". 

Pola sua banda outro dos pionei-
. ros da nova· fomada de cineastas, 
Xavier Villaverde (dirixira Cr;nti
nental), recebe 20 millóns para 
facer a sua película A alma da ci
dade. Será unha história da xu
ventude e as· suas relació.ns nun 
marco urbano. "Rodarase entre a 
Primavera e o verán do 1996. 
Parte en Gal"iza e o resto entre 
Lisboa e Madrid" . . 

Villaverde continua a facer pro
bas de actores para a escolla de 
protagonistas e negócia a posibi
lidade dunha co-produción, até 
completar un orzamento de 130 
mi11óns. Atópase nunha fase de 

retoque do guión "xa irnos pola 
cuarta versión". 

Go-producióq 
con Portugal 

Até catorce 'versións levan feito 
Daniel Domínguez e Carlos , 
Amil ao guión da sua Blanca 
Madison, unha produción galega 
na que haberá investimento por
tugués. Apesar de tantas voltas 
Amil reitera que "sigo aberto a 
novas aportacións se me parecen 
interesantes". 

Nancho Novo, tarnén está presen-

····················~·-~··············~···························· 

Reclaman máis presión . 
da Xunta en Madrid 
As axudas do Ministério de 
.Cultura son decisivas para sa
car adiante os proxectos cine
matográficos e os novas reali
zadores quéixanse da escasa 
presión do governo galego en 
Madrid, "dixémoslle ao Con
selleiro -afirma Lozano
que tiña que facer presión por-

·: que no Ministério non fan caso 
• ·dos proxectos galegos e bascas 

e cataláns . consEguen levantar 
o 30% das axudas. Desde aqui 
móvense por parbadas e ób
vian cousas importantes. Os 
cataláns conseguen que o pró
prio Miquel Roca se ocupe do 

asunto, e conseguen apoio para ·: 
pé1ículas que xa teñen axuda 
dá Generafüat, completando 
así o qrzarnento" 

Ami] fala da discriminación 
"nunca se apoiaron os pro
xectos que chegaron do noso 
país. Danlle cartos a cousas 
que non vai ver ninguén e te
ñen pouca difusión, sen me
ternos en calidades. Nós non 
somos tratados por igual. Q 

· noso proxecto está apoiado a 
nível europeu polo EA VE pe
ro non supuxo unha atención 
especial en Madrid."+ .. 

·························~·······~································· 

te nesta produción corno actor, 
xunto á belga Viktor Lazlo (pro
tagonista de Boom, Boom de Rosa 
Vergés) e Rector Altério; para <! 
·direción de fotografía fálase do 
nomeado Acácio de Almeida. Ou
tubro é a data sinalada para prin~ 
cipiar a rodaxe "que queremos 
que sexa de oito semanas, aparte 
os ensaios prévios. Ten moitos 
exteriores nocturnos e algun nú
mero . musical, o que vai compli-
car a rodaxe". · 

Carlos Amil, profesor na Escala 
de Imaxe e Son, ten claro que a 
sua obra sae dos parámetros habi
tuais do cine estatal, "o xerme do 
noso proxecto afástase do cotián, 
xa que entra de cheo dentro do xé
nero policiaco. É orixina1, non só 
polo que representa a história, se
nón porque o cine estatal non co
ne riscos e sernpre matina no 

. _mesmo tipo de histórias. Fóra do 
cine de . autor, semella que non 
existen outros xéneros cinemato-· 
gráficos cando, curiosamente, só 
funcionan un par de películas na 
billeteira ... É complicado facer 
unha opera prima, mentres os 
produtores sempre arriscan cos 
mesmos e non recadan un can". 

Arnil tamén se queixa do xeito no 
que está a rodar actualmente "o 
anqui1osarnento non só é dos pro
d utores, .tamén dos directores. 
Agora filman CQ _sistema estadou
nidense. Faise un plano master. e 
todas as angulacións posíbeis pa
ra se cubrir as-costas na sá de 
montaxe . . Isto uniformiza tamén 
os produtos". + 

• 
:.. 
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'~ inclinación . 

Calquer expresión de arte é 

unha interpretación da vida. 

A nasa arte está en 

reproducir, con_ audácia . 

e minúcia, ·todas as artes. 

No fundo, todas as formas de 

vida. É este o naso sentido. 

Esta é a nosa inclinación. 

do home 
.a 
·considerar 
importantes 
pe quenas 
cousas ten 
sido a causa 
de moitas 
cousas 
grandes'' 
Georg Lkbtenberg 
Plaleo """"" 1742-1799 

p T 

Norprint Artes Gráficas, S.A. 
Fontiscos 4780 Santo Tirso • Portugal 
Tel.(052)8592971859322 • Fax(052)858865 



Voltar 
á pedra 
Esculturas 
de F. Pazos 
Soreréndeunos a exposición que 
presentou Francisco Pazos no ·cen
tro "Caixavigo" o ano pasado. Ago
ra exíbese no mosteiro de San Mar
tiño Pinário unha completa visión 
da sua produción, máís de 30 obras, 
desde 1991 até o presente ano. 

Son pezas realizadas en diferentes 
materiais: madeira, granito . e co
bre, pero destaca o grande pro a
gonismo que ten a pedra que é o 
material que mellor domina. 

A pedra sempre tivo na Galiza un 
carácter mítico e asociase, a miudo, 
a diversas supersticións. Seguindo 
por e e vieiro, Francisco Pazos 
practica unha e pécie de exorcismo 
sobre as pedras coas que traballa 
para extraer do seu cerne todo o seu 
potencial e para mudar de forma un 
elemento tan natural e tan cheo de 
posibilidades renovadoras. · 

Foi a pedra o elemento ao redor 
do que xurdiu a arte en Galicia 
-petroglifos- e con ela fixéronse 
as primeiras construccións do pa
ís, os castros. 

Co paso dos anos, seguia sendo o 
elemento vital de numerosas obras 
tanto arquitectónicas como escul
tóricas. Velaí están os monumen
tos relixiosos, as casas, os hórre
os ... e a fermosa escultura popular: 
cruceiros, fontes, petos, portalóns. 
Obras realizadas por verdadeiros 
mestres no oficio de traballar a pe
dra, os canteiros, cos que estare
mos en eterna débeda polo valioso 
legado que nos transmitiron. 

Precisamente, na Escola de Cantei
ro de Poio é onde se formou e onde 

Ponla de trecha. Granito e cobre, 1991 

na actualidade dá clases este xove 
escultor (Meaño, Pontevedra, 1961). 

Desa tradición fornécese de vagar 
este artista que lle dá á pedra unha 
variada ringleira de formas ·e de vo
lumes. Sen dúbida, non hai dema
siada diferéncia entre o trabállo -dun 
devanceiro artesán e o duo artista 
do fin de milenio. As duas tendén
cias, fillas do seu tempo, vencéllan
se por un xeito de expresión que 
sae do máís fondo do peito. 

Os canteiros empr~gaban unha 
linguaxe moi persoal, "a verba 
dos arxinas", tamén Pazos comu
nícise co espectador dunha ma- • 
neira persoal, imaxinativa e pre
dominantemente material facendo 
que un sinta o desexo de palpar, 
de acariñar as suas obras. 

Viaxe espiral 

San Martiño Pinario é un espácio 
arquitectónico onde a pedra acom
paña aos desafiantes e neste caso 
dase unha fusión inevitábel entre a 
pedra milenária e a obra de Pazos. 

Unión entre arquitectura e escül~ 
tura que produce unha especial 
tensión, configurándose coma un 
santuário máxico. Viaxe espiral de 
ida e volta entre o pasado e o pre- _ 
sente que camiñan por un mesmo 
carreiro cara un futuro liberador. 

";t.. 
. ·.!' .• ,. ¡ 

Unir o pásadéi coás"" novas liiiguaxes 
escultórÍcas produce un efec:;to ex
plosivo e ricaz. Frnn.Cisco Pazos sa
be aproveitar ese pasado para criar 
unha arte viva con fin en .si mesma. 
É un retórho ,ás· orixes, á'.tradid.ó~. 
Obras coma "Machados", ' 'Pontitl~ 
frecha" "Pío= · 
féL'i_ mi;an ·di:-
rectamente aos 
réstos arqueo
lóxicos dunha 
nación chama- . 
da Galiza. 

Ademais desta 
tradición arte
sanal dos can
teiro s, hai en 
Pazos unha 
herdanza das 
grandes van
gardas que re
volucionaron 
o mundo da 
arte ·neste mi
lénio, espe
cialmente dun 
dos grandes 
pioneiros, 

.:; e º;¡.¡ s t a n t i n 
Brancusi, fnr
mulador ;iun-

Adémais 
da tradición 
dos 
canteiros, 
haien 
Pazos unha . 

.herdanza 
das 
v~ngardas 
que 
revolucíona 
ron a arte 
n_este 
milénio. 

ha arte que descansa no traballo 
artesanal. Tamén experimentador 
de formas libres coma Jean Arp 
ou ·o famoso grupo de Zurich. . 

Son as pezas de Pazos formas ele
mentais, sinxelas pero cheas de 
investigación, nas que sempre está 
presente a tradición popular, asa
biduria do povo. 

Arte rebelde que agroma do máís 
fondo das raíces galegas, realizada 
co mellor dos moldes posíbeis, o 

• J • 

sentimento. Dicia o vello Brancusi· 
que non son reais as formas exter
nfü¡, senón a eséncia das causas. -

En Francisco Pazos está presente 
aquilo que escribiu Luis Seoane 
para referirse ao que era un dos 
pontos fundamentais dun artista, é 
dice~, ser "un herdeiro daquelo 
que é indefiníbe1 e diferente do 

. .seu país. Tributário dos valores 
recibidos .e do costume. Mensa
xeiro da singularidade .. do seu po
vo . Através del, do seu xénio, 
transcéndese a tradición, modifi
cándoa e dando lugar ao nacemen-

. to de novas tradicións das que, á 
sua vez, óutros serán herdeiros". t 

PEDRO RIELO LAMELA 
.... -'!. 

, ~-

--Artistas 
-. que foxen 
, da cultura 
cümercial 
Desde Valencia 
"U nha arte desde Valencia" é unha 
exposición atrevida. Pódesé visitar 
na Casa das Artes de Vigo ata o 30-
.de Xullo. Todos os autores teñen 
vinculación coa cidade de Valen
cia. O seu proxecto naceu hai ago
ra ano e .medio. Son un grupo de 
persoas, entre -20 e 30 anos, que 
queren fuxir da forma en se formu
la moitas veces a arte. 

Fuxir das galerias, que máioritaria
mente "rexeitan instalacións por 
parecerlles arriscadas e tampouco 
aceitan a mestura de -xéneros como 
a pintura, a escultura e· a videocria
ción" segundo explica Carlos Tejo, 
autor incluido na mostra. Fmür ta
mén dos circuitos comerciais do ar- · 
te que tantas veces "subestiman 
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Estudo 
sobre Chiapas 
A editorial Txalaparta publica 
Chiapas insurxente, un conxunto de 
cinco ensaios que nos achegan á 
realidade mexicana. Os autores son 
Noam Chomsky, Sebastiiio Tiguera, 

. Roberto Díaz, Hector Díaz Polanco e 
Enrique Dussel. Este libro analisa as 
raices e o contexto que posibilitaron a 
explosión da revolta zapatista.' 
Chomski visiona a protesta dos 
campesiños indíxenas de Chiapas 
proxectándoa a nível planetário, como 
un prelúdio de,outras bombas íl piques 
de explotar en M~xico e outros lugares 
do mundo.+ 

· Novó relato 
de Martínez Oca 
Náufragos en terra é o sexto libro de 
relatos de Xosé Manuel Martínez Oca. 
o autor ten escrito unha extensa obra 
narrativa, que o conve~ nun dos 
autores máis !idos e mellar acollidos 
polo público e a érítica na Galiza. 
Mostra da sua fonna-de escreber pode 
ser un extracto dun relato que di asi: 
~·o meu beus é Cari. Ela representa o 
bo ·que pode haber no mundo. Todo o 
demais non me vale para nada. O Ben, 
o Mal. O Ceu, o lnfemo. Deus e o 
Demo ... Palabras. Palabras sen contido 
nengún". Publícáo a editorial Xe.rais. • 

Novela do fillo duns 
emigrantes galegas 
Edicios do Castro, na sua sección de 
narrativa, publica a obra "Tango del 
gallego hijo" de Rodolfo Alonso. A 
obra, ambientada en Bós Aires, foi 
gabada polo escritor Ernesto Sabato 
quen se interesou pola idea de recrear 
!iterariamente o seu país visto por un 
filio de inmigrantes galegas.+ · 

Guía prática 
para coñecer · Galiza 
en bicicleta· 
Rotas de bicicletas de montaÍia, 

· publicado pola editorial Xerais, 
oferece itinerários para recorrer Galiza 
en bicicleta ilustrados con mapas, 
esquemas, perfís, planos e fotografías. 
Este libro abre unha nova vía do naso 
panorama editorial . O autor Xosé 
Manuel Castaño, ensina os roteiros 
máis apetecíbeis, descobrendo 
peqmmas causas sobre a cultura e a 
história dos lugares que percorre. + 

Un novo clásico 
traducido a_o galega 
Da mán da colección Clásicos en 
Galega ven a luz en língua galega as 
pezas de Terencio, renovador da 
comédia latina e autor de grande 

. influéncia na evolución do teatro 
occidental. A obra de Terencio A 
sogra, Os irmáns é xa o vólume 
décimo segundo desta colección de 
Galaxia patrocinada pola Xunta. + 
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aventuras culturais que nacen trun
cadas". A este fato de mozos non 
Hes gosta o termo "arte alternati
va". Prefiren declararse esencial
mente 1ibertários. A sua. autonomía 
é total xa que non dependen de 
nengunha subvención nen axuda. 

Eles mesmos planearon toda a expo
sición, sen someterse a nengunha 
pendra. Neste aspecto radica funda
menta1mente ·a frescura .que poden 
oferecer. A sua propÜsta, por ser in
novadora, pode chocar co embota
mento do receptor. Neste senso unha 
moza despois de ollar a exposició~ 
comentaba á saída da Casa das Artes 
que "está ben pero ás veces non se 

· entenden moitas causas" e engade 
que "os autores podían explicar 
máis o que queren dicir". Pero se os 
autores explicasen a obra, esta volta
ria ao realismo e· a arte, como explo
ración e aventura, perderla senso. 

A exposición " .... Desde Va1enc1a" 
fai pensar, imaxinar, deter o pen
samento, cruzar fronteiras morais 
e reflexionar sobre a realidade. 
Fan aparecer conxuntamente tex
tos e imaxes. Esta mestura entre o 
impacto visual dirixido á vista e a 
metacomunicación da lectoescri
tura resulta unha proposta diverti
da. Hai obr.as que axudan ao in
consciente a reabilitarse, a pensar-. 
se, a reconstruirse. Outras obras 
son máis pla-
nas, no senso 
de que lanzan 
unha ménsaxe 
oferecendo o 
princípio e o 
final da re
flexión. Un 
exemplo do 
segundo é a 
recriación de 
Mar R. Cal
das sabor da 
muller e a 
maternidade. 

Mar R. Cal
das, explidta
mente, decla
ra que o ob
xecto da sua 
obra é defen-

A 
exposición 
fai pensar, 
imaxinar, 
deter o 
pensamento 
, cruzar 
fronteiras 
morais e 
reflexionar 
sobre a 
realidade. 

der que "o feito de ser nai é unha 
eleición da mullere non a sua fi
nalidade". Propugna tamén a 
"non estigmatización daquelas 
mulleres que non poden ou non 
queren ser nais". 

Ao visitante galego chamáralle es
pecial atención a obra artística na . 
que aparece a cara incomodada de 
Manuel Fraga, o titutar xornalístico 
no que o-presidente declara "Non 
firrnei penas de morte, pero estou 
disposto a firmar as que faga fal
ta". E unha crítica realizada dende 
parámetros moi cotidiáns e superfi
ciais: vemos un expositor de pos
tais e unha percha de camisetas c_oa 
mensaxe de Fraga. O autor é Xur
xo Estévez e atrévese a dicer de 
Manuel Fraga que "este individuo 
é un perlgo público". Outra mostra 
deste autor quizáis sexa a máis im
pactante de toda a exposición. Tra
ta sobre a educación como forma 
de censura da liberdade do indivf
duo para ser e falar. 

En xeral, o fondo das obras, o 
senso ou os conceitos que trans
miten non afogan a expresivida
de. Ainda asi poderiase pedir que 
a arte que contén esta exposición 
buscase máis forza, tensión, dra
matismo e compromiso, tanto no 
plano do significado como no do 
significante.+ · 

LUPE GÓMEZ 

G~~O 

CO CINE 4fAMÉ.N -SE GAÑAN AS BATALLAS 
DE RAMBO A :KEN LOACH 

O cine non documental, de fición, 
é un catalizador dos soños non re
alizados. Particularmente, o cine 
bélico ten_ axudado, non poucas 
veces, a gañar as batallas perdidas · 
na realidade. Rambo é· o arquetipo 
de heroi trunfador chamado a in
vertir, asi seña de modo imaxiná
rio, o trauma que supuxo para 
Norteamérica o desastre de Viet
nam. Várias décadas antes, os 

. mesmos Estados Unidos levaran a 
cabo o contrário: p,reséntarse como 
vítimas dun feito histórico no que 
foran os agresores. El Alamo retra
ta o ataque do xeneral Santa Ana 
aos gringos, episódio efímero dun
ha guerra que en realidade perde
ron os mexicanos. Neste caso, o 
heroismo numantino dos soldados 
ianquis escurecia a expoliación de 
Texas e Nuevo México levada a 
cabo polo seu exército. O filme lo
graba do espectador a compasión 
para cos agresores. Unha fantasia 
terxiversadora similar, polo tanto, 
á de Rambo, ainda que realizada 
desde o ángulo contrário. 

. Pero hon sempre é o heroismo o 
arquetipo artístico escollido polos 
Estados para recuperar na pantalla 
a dignidade perdida nas trinchei
ras. Fráncia recurriu ao humor pa
ra escusar a sua actitude pasiva, 
cando non cómplice, frente á in
vasión nazi. O feito histórito de 
que os tanques alemáns, no seu 
percorrido de Berlín a París, só re
alizaron as paradas necesárias pa
ra repostar foi reinterpn~tado ciil.e
matograficamente cunha xeira de 
filmes humorísticos, cuxa produ
ción se prolongou até os anos oi
tenta. Pero onde está a 7ª Compa
ñia? (1973) e Xa encontramos á 
7ª 'Compañia (1975), consecuén
cia do éxito da primeira; son dous 
sobranceiros exemplos desta ten
déncia. "A guerra, a loita de libe
ración -sinala Ignácio Ramo
net- quedan reducidas a episó
dios de títeres, sen má intención e 

· sen verdadeira bostilidade". O dis
tanciamento humorístico opera así 
como esterilizador político, con
forme agacha a complicidade real 
que os nazis encontraron nunha 
parte destacada da sociedade fran
cesa. O resultado final da guerra 
aconsellaba disfrazar ao colabora
cionista e dado que vestilo de he
roi resultaría desproporcionado, 
un papel de resistente escéptic.o, 
mundano e pillabán pareceu ·o 
máis oportuno. Tal arquetipo ten, 
por outra parte, a vantaxe de ofe
recer máis rexistros dramáticos 
que .º monocÓrde StaHone. 

O TRATAMENTO DA GUERRA 
CIVIL 

Até a morte do dictador, o cine es
pañol sobre a guerra civil consis
tía, sen máis, nunha apoloxja do 
franquismo da man dos vencedo
res. Desde 1977 ábrense duas li
ñas de tratamento, distintas mália 
que coincidentes no seu escapis
mo. A primeira delas é similar á 
francesa, e paradoxicamente en
contra o seu maior exponente nun 
filme levado a cabo por un direc
tor de esquerdas, Luis Garcia Ber
langa. En La Vaquilla, reune este 
o humor, o escepticismo e a frivo
lización que veñen de ser aplica
dos á análise do cine galo. A gue
rra ten. os set.is momentos de fol-

MANuEL VEIGA 

Cena de Terra e /iberdade. 

ganza, entre as persoaxes huma
nas concretas non existe un en
fren tam en to político real que, 
máis ben, se reciuciria ás cúp~las 
dirixentes. O colofón aférrase a un 

. t~n falso como previsibel tópico: 
Nas guerras sempre as pagan os 
mesmos, pero o povo en realidade 
o que quere é divertirse (tourean
do neste caso unha becerra), alleo 
como está aos absurdqs e preten
ciosos ideais dos seus dirixentes. 

Outra liña de filmes opta por asu
mir a realidade inxusta e cruel da 
guerra, pero desde o seu ángulo 
menos espiñento, sexa o ponto de 
vista da nostálx.ia ou da interioriza
ción psicolóxica. Cancións para 
despois dunha guerra e As longas 
vacacións do 36 son bos exemplos 
disto. Fúxese nestes casos da pré
sencia directa da guerra, das suas 
causas e dos seus efectos violentos 
máis visíbeis, para demorarse nun 

· costumismo individualista ubicado 
na retagarda. A este xénero de fil
mes débeselle a calificación, tan ao 
uso, das películas da guerra civil · 
como cargantes·e aburridas. A sua 
falta de dinamismo e o seu gosto 
pola abstración metafísica deu pe á 
idea de que era xa excesivo o trata
mento dado ao tema, algo ben falso 
a pouco que se faga reconto. 

A forma artística móstrase así, máis 
unha vez, como unha esco11a condi
cionada polo ponto de vista políti..: 
co, que neste caso encóntrase limi
tado _pola veda· que ainda existía, 
durante a transición, sobre a reali
dade da guerra civil. · En vida de 
moitos dos protagonistas do holo
causto e estando ainda. vixentes un
ha parte significativá dos seus prln
cípios políticos (o xener¡'.ilato non 
fora depurado e a Constitución ou
tórgalle aihda ao exército o papel 
de salvagarda da unida.de nacional) 
mostrar, coa viveza que depara o 
cine, unha posta en cena dos feítos 
históricos distjnta da oficial era 
considerado imposibei por directo
res e produtores. A pervivéncia 
<lestes factores política foi de faJ 
· magnitude que haberla que agardar 
até 1995, a vmte anos do pasamen
to do Xeneralísimo e a 59 do início 
da guerra, . para que un _filme amo
sase, por primeira vez, directamen
te as trincheiras. E para tal obra foi 
precisa a iniciativa dun extranxeiro: 
Ken Loach, un inglés cunha filmo
grafia esquerdista que en Terra e li-

berdade logrou demostrar que o da 
guerra civil era un tema vivo, a 
condición de que non se esco11ese 
para afrontalo unha óptica anodina. 

O NOVO SESGO DE LOACH 

Cabe, con todo, perguntarse que 
xiro político copemicano perrnitiu 
que un filme de tal carácter obtíve
se unha nada desdeñabel promo
ción oficial. Lamentabelmente, as 
óptimas cartas de presentación do 
director de Axenda oculta, non im
pediron que a guerra civil, máis 
unha vez tomase os rumbos do es
capismo. Pero desta volta por un 
carreiro diferente, mália que non 
moito menos distorsionado. A 
oportunidade xurdiu da equipara
ción que certa intelectualidade eu
ropea tenta realizar, un lustro des
pois da desaparición da URSS, en
tre estalinismo e nazismo. Como 
ber. descrebiu Maurice Agulhon 
para Le Monde Diplomatique (nun 
artigo que foi reproducido de for
ma resumida en ANT, número 

ponto de vista extrañamente para
lelo ao de certa ideoloxia vatica
nista aplicada aos pai es do socia
lismo real na época da guerra fria, 
debruzase neste caso no tema da 
guerra civil, con dous re ultados 
básicos: a redución ao mínimo do 
papel do bando fascista e a ampli
ficación das liortas intestinas no 
bando republicano, até finalizar na 
esrigmatización dos "stalinistas" e 
na defensa da tese de que "a ver
dadeira revolución fora esmagada 
polo Partido Comunista". Na mes
ma película realízase a afirmación 
de que a URSS foi tan culpabel do 
sucedido na 11 Guerra Mundial co
mo o bando burgués, do cal teria 
sido aliado até o último momento. 
Esta inusitada trangresión de feitos 
históricos tan imborrábeis como os 
20 millóns de mortos oviético na 
guerra mundial e tan entrañábei 
como a batana do Ebro, viu e rea
firmada por Ken Loach en vária 
rodas de prensa po teriores á e -
trea do filme, excepcionalmente 
concurridas para a aura de e quer

di ta que envolve 677) o antifascismo 
deixou de ser a peza 
que-unía aos aliados 
que na guerra se en
frentaron aos nazis. 
Por mor do sucedi
do en Rúsia e en tó
do o Leste nos últi
mos anos, as portas 
ficaron abertas para 
unha "banalización 
do nazismo" e para 
a su~ equiparación 
ao estalinismo. Em-

• • • • • • • • • • • • _• • ao director. 

'A oportunidade 
de Terra e 
liberdade 

xurdiu 

Segue faltando, 
polo tanto, un fil
me obre a guerra 
que aborde, en 
cen ura , o ocurri
do. Segue a faltar 
unha cinematogra
fía que describa a 
inmediata posgue
rra, os milleiros de 
fusilados por Fran
co anos despois xa 
de que finalizase a 
contenda. E moito 
máis .se extraña no 
caso galega, fonte ·. 

. pare11amento que se 
realizou grácias á 
fórmula conceptual 
do "totalitarismo". 
Tal proxecto viña 
senda ensaiado ·des-

da ofensiva 
intelectual 

por equiparar 
fascismo e 
stalinismo" 

. de n'!esmo antes -do 
início da 11 Guerra 
Mundial, pero non 
aéadóu o sea verda-
déiro apoxeo até agora, grácias ao 
'descrédito presente de todas as for
~as; socialistas e en virtude da . 
ofensiva ideoloxica que a direita 
está a acometer. 

Loách, que no seu penúltimo filme 
Lady Bird, Lady Bird, defendera, 
desde unha perspectiva progresis
ta, a tese de defensa da família, 
frente ao "estado que rouba os fi-
11os", ambientada na Inglaterra 
thatcheriana, pero adoptando un 

potencial dun xé
n ero que xiraria 
sobre a dramática 
experiéncia dos 
paseados e dunha 

guerrilla operativa durante moito 
máis tempo que en nengun outro 
lugar do Estado, consecuéncia c¡la 
c-olosal represión que sucedeu á su
blevación militar nunha área na que 
non existían fronteiras practicábeis. 
Todo o cal convertiu a milleiros de 
fuxidos e colaboradores humildes 
en anónimos herois. O povo gale
ga, coma calquer outro, necesita re
alizar o seu soño para sobrevivir e 
un dos lugares onde esa fición hoxe 
ten lugar é no cine.+ 
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·A asociación universitária Bis leva dous anos consecutivos 
organizando o único cettame literário adic~do á narrativa 

erótica co suxestivo título de Máquina de . Vapor. 

unha retención censora durante várias semanas 
na imprensa univ~rsitária de Santiago, encontrándose 
xa á venda nas librarías galegas. 

O libro que recolle os .rela~os gañadores este ano sofreu Publícamos un e)}tracto do relato gañador. 

G_añou o Prémio Máquina de Vapor de narrativa erótica 

·Katy, a portuguesa 
Katy aínda non tivera tempo de 
arrenda-la súa alma ó demo, 

· cando lle chegou o momento . 
de ter que · vende-lo seu carpo 
ós . homes naquela xórdida rúa 
de provincias, non sei por que 
chamada de Cervantes. 

- Se Padre, pode pfü a sotai
na, a mim nao me importa ... 

{ ) .... 
r f \ 

- Non, miña filla, nin o há
bito fai 6 monxe, nin o den
gue ou o bordón fan necesa
riamente ó peregrino. Eu non 
pertenzo 6 grupo dos setano
sa urios -dixo don Nicanor, 
párroco dun pequeno pobo da 
Limia Alta. 

{ \ 

i . } ' \ \ 

Don Nicanor acababa de cum
prir cincuenta, e oito anos, era 
máis ben baixiño e gordecho, 
xeneroso e compracente. Aquel 
día puxo o traxe escuro sobre un 
xersei de pico, unha bufanda con 
tlacos e as botas de· rebew que . 
estreara o día de Pascua. Tam
pouco esqueceu a dentadura 
postiza, que sempre quitaba para 
durmir e de¡}ositaba nun vaso de 
auga sobre a mesa de noite. 

- Katy, Deus, o naso Pai, pu
xo o se~o nos homes e nas mu
lleres para procrear. No dereito 
canónic~, o fin primario do 
matrimonio non é o amor, se
nón a procreación dos fillos; o 
amor é secundario. Todo o que se 
afasta desavía é pecado... · 

\ 
\ 

1 
~ _. 

- Sím, -Padre. Mas eu nñao estou 
zangada com Deus, nem com es~e 
canónico que v~e diz, nem por an-

FRANCISCO LoPEZ BARXAS · 

apetece ou quando tenho _fome. 

Katy, que en realidade chamá
base Maria Casais Gon\:al_vés, 
nacera en Portugal. Chegou a 
Esp""ña coa ilusión de bailar, 
pero acabou vendendo o seu 
corpo en cómodos prazos de 
felicidade, por "cinco mil ·e a 
~ama". Era unha nena. Unha 
mulata que parecía bañada en 
borra de turas e cunha pel máis 
doce que o chocolate suízo. 
Mentres falaba, don Nicanor 
estaba sentado a carón dela so
bre unha estreita cama de cole- . 
xial de internado, cuberta cun
ha desgastada colcha de cadros 
escoceses. Era a cama na que 
Katy comprada ós clientes 
que entraban naquel bar que 
estaba ó cabo da rúa, máis co
ñecido como "El Paraíso". 

- Importa-me lá que a gente 
olhe para íním na rua como se 
eu fosse urna zaina. A única 
c;oisa que me preocupa, Se Pa
dre, é a SIDA. Nao gostaria de 
ser a puta mais nov·a do cemit~-
rio com só vinte anos, Se Padre. 

- Non te preocupes. A lgrexa 
tenta axudar a resolver este 
mal con tódolos medios ó seu 
alcance. Hai uns días, un sacer
dote italiano atopou na Praza 

FRANC,::OIS MARÉCHAL Navona de Roma un mozo en-
dar no fanico, que coni muita honra 1 fermo da SIDA, levouno á súa ca-
ando nel. Só dou o bandeja com os sa para coidalo e inxectouse o vi-
homens por dinheiro, quando me rus para comparti-la súa·experien-

cia. Agora está en fase terminal. 

- ·Porque ·é que a Igreja nao faz 
mais nad~ que proíbir o uso das 
camisinhas? 

- Porque con etas non se chega 
á procreación no matrimonio, 
miña filia. 

- Claro, assim morre muita gente, 
e se as que andamos no fanico nao 
pomos remédio ... Bem, também 
nao podemos fiar-nos, mas é mel- . 
hor isso que nada. E o que nao 
queira que se liche ~fique na porta: 

- Mira Katy, a lgrexa quix_o de
mostrar que nos preservativos non 
está a solución; o único medio é a 
abstención. 

- Mas, Se Padre, nao ve que se 
os homens que sao a nossa clien
tela se privam, nos nao podemos 
comer? Além disso nao é a abs
ten\:ao outra manej.ra de nao pfü a 
barriga á boca? Se a gente nao 
desse a ca~ada também nao há
veria procria9ao. 

- Si, tes razón, pero é unha me
dida natural... 

-Eu diría que o mais contranatu
ral, Se Padre. Naó compreendo. 
Se ligamos á lgreja a ge.nte 
acusa-nos de ser a sede principal 
da SIDA, e se ligamos á gente e 
usamos protec\:ao, que é o que eu 
fa90, a Igreja manda-nos para o 
inferno. Entao como é que é? 

-Non esquezas, pequena, que 
non toda a sociedade é católica. 

Katy ergueuse da cama e,. lenta
mente, comewu a desprenderse da 
súa roupa. Con delicadeza desabo
toou primeiro a blusa, lago o sos
tén~ e acariñou brev~m.ente os pei
tos durmidos. Despois levou as sú
as mans cara atrás, soltou o prende
dor que suxeitaba a-saia e deixouna 
caer ata os pés. Os seus xestos eran 

·- sensuais e excitantes, e cada move
mento seu era unha clara invitación 
ó pecado. Por último baixou a bra
ga que ocultaba aquel mister!oso 
triángulo do desexo, levantando al
ternativamente as súas pernas de 
forma dócil e considerada. Sabía 
que a don Nicanor fervíallle o san
gue cando quedaba espida, deitada 
sobre o cobertor de cadros escoce
ses, coas pernas entreabertas e os 
xeonllos levantados, acariñando a 
trémula fenda do seu sexo. 

- Gasta de olhar para mim Se 
Padre? 

- Si, filia. O carpo é a ámboa da 
vida, e a vida é obra de Deus. Claro 
que me gusla -respondeu don Nica
nor; ó tempo que os seus ollos con
templaban a suave pel da moza, des
cendendo a mirada polo seu pescozo 
e os seus ombros, os peit~s breves e 
redondos, e aventurándose entre a 
peluxe escura que cubría a súa pube. 

- Apalpe-me se quer ... 

( ... )• 

,_ 
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CENTRÓ GALEGO 
DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 

Mario Airo 

Stephan Balkenhol 

Jorge Barbi 

Mark Dion 

P. Fischli/D. Weiss 

Katharina Fritsch 

Robert Gober 

Damien Hirst 

llya Kabakov 

Mike Kelley 

Karin Kneffel 

Jeff Koons 

Jean-Luc Mylayne · 

Carlos Nieto 

Tony Oursler 

Sigmar Polke 

Paul Ramírez:Jonas 

Pipilotti Rist 

Tim Rollins + K.O.S.-

K. Schillig~r e V. Maly 

Cindy Sherman_ 

Roman Signer · 

Lily van der Stokker 

20 xullo/.20 outubro 

Performance 
de KlARA SCHILLIGER 
e VALERIAN /'MLY 
21 xullo de 12 h. a 20.h. 

XUNTA DE GALICIA 
CONSEUfRÍA DE CULTURA 

DIAS 

• Asqciacións 
de bandas e 
gaiteiros contra 
un certame 
daTVG 

A Federación Galega de Bandas 
de Música Populares de Galiza 
expresou a sua disconformidade 
coas condicións do I Certame 
Galega de Bandas de Música 
Populares, que se está a gravar na 
TVG. A competitividade para 
conseguir os prémios concertados, 
segundo a Federación de Bandas, 
"levou a que várias bandas se 
reforzasen en demasia, 
apartándoas da sua calidade 
normal" e "fai que moitas non se 
atrevan ·a participar". A 
Federación declara que á hora de 
concebir esta iniciativa~ a 
Conséllaría de Cultura e a TVG~ 
non tiveron en conta o seu 
asesoramento. A Asociación de 
Gaiteiros· de Galiza tamén 
expreso u. o seu malestar polas 
formas de convocar o certame 

· musical da TVG. + 

• Karaoke 
en cata1án 

A Genetalitat de Catalunya ven de 
apresentar o prirneiro volume de 
karaoke en catalán. Son 
interpretadas melodias como "Al 
vent" de Raimon, "L'estaca" de 
Lluis LLach, "Paroules d'amor" 
de JOan Manuel Serrat. No 
karaoke soarán letras nostálxicas 
como "Que tinguem Sort" de 
Lluis LLach. Temas históricos 
como o famosísimo cuplet 
"Remena nena" de Guillermina 
. Mona. Tamén ínclúe cancíóns de 
moda entre as xeracións máis 
novas como Sopa de Cabra ou Els 
Pets.+ 

• Criación 
dun instituto da 

. língua portuguesa 
N un cumio institucional en . 
Lisboa, no_ que partidpou o 
presidente brasileño Fernando 
Henrique Cardoso, decidiuse crear 
o·Instituto Internacional da 
Língua Portuguesa. Os xefes de 
estado dos países luso-falantes -
Brasil, Portugal, Angola, 
Mozambique, Guinea Bisseau, 
Cabo Verde e Santo Tomé e · 
~ríncipe-, a mediados do ano 
vindeiro, deberá prqnunciarse a 
favor da criación dunha 
Comunidade de Países de Lingua 
Portuguesa, segundo se,acordou 
no encontro. + 

······························································~··· 

• A revista Arl, 
enfrontada 
ao militarismo 

Está nas librarías o terceiro 
exemplar da revista Ar!, galega 
e antimilitarista. Os tr~ba11os 
publicados teñen un tinte 

: marcadamente crítico. No seu 
editorial denúncia que "agora 
que as Cortes españolas están 
ultimando a aprobación do 
Novo Código Penal onde 
previsibelmente se moclificarán 
as penas de cadea por un feixe 
de medidas atentátorías contra 
os direitos civís e democráticos, 
téñense acelerado os xuizos en 
Galiza." E engade que "a vía . 
represiva continua a ser a 
empregada para ata llar o avance 
do antimilitarismo, facendo 
ouvidos xordos á única solución 
posíbel dun conflito desta 
natureza: a política. " No mesmo 
artigo da revista fan referéncia á 
situaGión política a nível do 
estado español. Di que "o novo 
escándalo das escoitas ilegais 
realizadas pola espionaxe 
militar, polo CESID, voltan a 
constatar o control que o 
exén;:íto segue a ter sabor do 
conxunto da sociedade". O 
terceiro número de Ar! inclue 
artigas de opinión, entre os que 
aparece unha disertac!ón sobor 

:- da literatura popular como fonte 
· • para ó estudo do 

antimilitarismo galego. Esta vez 
• os responsábeis desta iniciativa 

· • artellaron un dossier central que 
trata sobor a desobediéncia civil 
contra os axiomas da sociedadé, 

!lEVlSl i'. OAU~C.A 
Ai'<T l:\ru.JT,\lll.;1;\ 

da política e da socialización. 
Noutras seccións da revista 
aparece información sobor o 
antimilitarismo en Bélxica e 
Hondura . O leitore de te 
número tamén atoparán unha 
entreví ta feita a un 
representante do 36 
in ubmisos navarro que 
deciden desobedecer ao terceiro 
grao e non volverá cadea. Ar! 
abre as sua páxina tamén á 
cultura. Contén crítica de 
libros e manifestación 
literárias. Da poesía de Claudia 
Rodríguez Fer extraen un 
"Blue da insubmi ión" no que 
o escritor lugués di "Dende o 
princípio do estado e tiveron en 
loita a paixón e o poder: de 
amarme faino insubmisa". E tes 
versos ilustran a loita dos que 
botan a andar cada estación do 
ano unha revista antimilitarista 
feita para Galiza. + 

. 
'• 
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•O Centro 
Dramático Galega 
e o IGAEM 
ignoran a 
Mostra Ribadavia 

No remate da Mostra Teatral de 
Ribadavia, o balance dos 
organizadores é positivo. Pola 
mostra pasaron aproximadamente 
seis mil espectadores. 
Nembargantes a' organización 
quéixase de que .non acudisen ao 
certame o Centro Dramático 
Galego nen o Instituto Galega de 
Artes e Imaxe. Rubén García, 
organizador do festival manifesta 
que a mostra non tivo apoio 
suficiente por parte da xente do 
teatro galega.+ 

• Telefónica 
conectará a 
Internet 

O servício público de Telefónica 
oferecerá aos seus usuários nos 

~ ... próximos meses a conexión aos 
servícios telemáticos máis usados, 
entre eles a rede Internet. Até ago
ra a conexión a estes servicios fa
ciase mediante nodos territoriais 
xestionados por empresas 
privadas que encarecían o seu uso. 
En concreto Galiza non contaba . 
con nengunha destas conexións, 
polo que tiña que facelas todas 
elas através de Madrid no mellar 
dos casos. 

Telefónica anúncia que no mes de 
Setembro xa se poderá aceder 
através da Coruña, ampliándose · 

no futuro a outras cidades galegas. 
O custe abarátase radicalemente 
ao corresponder a tarifa á dunha 
chamada de carácter local.+ 

• Sae o número 
de verán 
da Trabe de Ouro 

A revista de pen amento crítico 
que dirixe Méndez Ferrin, publica 
no seu número de verán tre arti
gas extensos sobre outra tanta 
cuestións: Michel Vadée e crebe 
"Marx, pen ador po íbel"; Marga
rita ledo "A tecnoloxia como con
tido" e de Arturo Casas vai "Pe
rante o tempo escrito", unha pes
cuda literáría sobre a poesía . 

O número complétase con traba
llos de Paula Godinho, "O contra
bando como estratégia integrada 
nas aldeias da raia trnsmontana"; 
"Revoltas, motins e tumultos arre.:. 
distas na Galiza medieval" de 
X.A Teixeira e "A república en 
guerra: o goberno cardenista, Cas
telao, Soto e as comunidades gale
gas dos EUA e Cuba" ae Elixio 
Villaverde. 

Tamén se inclue un extracto do li
bro de Manuel Benavides, "La es
cuadra la mandan los cabos", nos 
qÚe o ponteareán ·exiliado en Mé
xiCo, e do que se celebra o cente
nário do seu nacimento, narraba 
importantes episó<;lios do comezo 
da guerra en 1936. A escolla da 
Trabe contríbue a saltar a lei de 
siléncío que se ten cernido desde 
1977 sobre a história de heroísmo 
que protagonizaron os galegas 
desde o mesmo instante do golpe 
militar fascista.+ 
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O folclore vivo nas festas galegas 
A primeira fin de semana de Agosto celébranse os festivais d·e Pardiñas e Ortigueira 
• LUPE GÓMEZ 

Dous dias en Agosto, . Sábado 5 e 
Domingo 6, son adicados en Gui
tiriz á Feira e Festa da Música e 
da Arte. A asociación cultural 
Xermolos incentiva ano tras ano 
esta reunión de músicos, artesáns, 
artistas de diversos eidos -pintura, 
escultura, fotografía e cerámica- e 
a xente que chegue até as carba
lleiras de Pardiñas para disfrutar. 

O ábado 5, expora e ao público a 
JI Mostra de Artesáns de música 
tradicional. Escomenzará co pre
gón ao cargo do gaiteiro de Fonsa
grada, Emilio Pando, un do máis 
coñecidos do país. O pasado ano 
pronunciou o pregón Xosé M. Sei
vane, quen dixo "Encóntrome con
tento de xuntarno neste sítio tan 
fermo o, por aquí paso eu moitos 
días no verán e teño comprobado o 
ben que soa a gaita entre estas car
balleira e piñeirais". O gaiteiro 
dixo, coma men axe, que "hai gai
teiros galega que e tán copiando 
do folclore de fóra e que non o fa
gan porque aqui témolo todo. O 
que no pasa aos galegos é que 
pen amo que a vaca do viciño da 
máis ca no a e é mentira, a nosa dá 
mellor Ieite que nengunha". 

E te ano abriranse as portas da 
mostra a artesáns de Navarra, 
Euskadi, Aragón, Asturias e Cata
luña. Serán mqitos artesáns gale
gos o que arnosen o eu traballo. 

Música para 
rematar ben o dia 

Para a noites agárdase que haxa 
festa rachada cos grupos galegas 
Brende-Folk , Os Carunchos, 
Chouteira e Y ellow Pixoliñas. De 
fóra da Gal iza veñen grupos de 
Portugal , Navarra, Eu kadi e Cuba. 
A portugue a Brigada Víctor Jara 
foi criada en 1975 por un grupo de 
mozo de Coimbra. Adicáron e á 
recolle ita e tratamento de temas de 
mú ica tradicional portuguesa. Pan 
unha reinterpretación da mú ica 
rural portugue a empregando cla
ve e tética , onoridade e trata
mento mu icai moderno e lon
xano á tradición oral. A través do 
eixo tradición-modemidade, o on 
da Brigada reflexa a tradición mü-
ical portugue a, a experiéncia e 

formación do eu elemento asi 

como as incursións polas experién
cias musicais e instrumentais da 
Europa máis próxima. 

O grupo cubano Chekeré estará 
cos ritmos, letras e músicas da sal
sa. Teñen letras divertidas e sen
suais dacordo coa espontaneidade 
dos que levados pola música bo
tan días e noites vibrando e bai
lando nun desafio const~nte co 
seu corpo . Chekeré foi fundado na 
provincia de Camaguey, Cuba, en 
1991. Ven aquí cunha forte expe
riéncia en cenários de todo o mun
do. Ainda que a salsa é a sua espe
cialidade, cultiva vários ritmos ar
tístico : merengue, cúmbias, te-

mas tradicionais, etc ... Os baila
rins e bailarinas teñen o seu lugar 
para achegar a función do público, 
co seu iñtrínseco atractivo visual. 
É en resumo unha festa tanto mu
sical como visual e corporal. 

A agrupación Txambela chega des
de Euskadi. Xurdeu en 1984. Nas 
suas actuacións pbdemos escoitar 
música de moitas comarcas de Eus
kadi. Música de diferentes estilos e 
para diferentes funcións: temas tris
tes, de humor, de amor, para as fes
tas, para as danzas. Todo interpreta
do cos instrumentos autóctonos co
mo a alboka, o txistu, a xirula .. xun
to con outros instrumentos popula-

..•..•••••......•.....•.......•.................................... . 
Feira de cabalas 

A Asociación de Viciños Vico da Forca de Ponte do Porto (Carnariñas) 
organiza a// Fe ir.a dos Cabalos o día 30 de Xullo no recinto feiral da Es
quipa. A partir das 10 da mañá haberá concursos morfolóxicos con 20 
premios e 10 medallas aos mellares cabalos da comarca e de fóra nas ra
zas percherón-bretón, país, pura raza árabe, pura raza española e poni ga
lego. A partir das 5 da tarde haberá un concurso de trote e andadura e a 
partir das 8 da tarde terá lugar a entrega de premios. Durante toda a mañá 
haberá gaitas, bombas de palenque e mercado de produtos variados.+ 

········································~························· 

res. Agora me8mo están a preparar o 
seu cuarto traballo discográfico. 

Desde Navarra chega Aitzíndari. 
Este grupo traballou sempre por e 
para a cultura basca. Desenvolve o 
seu labor tanto na aprendizaxe de 
danzas como na recuperación de 

. bailes e costumes. · Aitzindari fixo 
medrar o sentimento dos viciños 
dun val situado no Norte de Nafa~ 
rroa· a traveso dos seus bailes e · 
cost1,nnes. Este grupo entende a 
sua identidade como "o coñeci
mento dos costumes e · crenzas da 
tradición fainos achegar ós nosos 
devanceiros e axudara.Íl.os tamén a 
superar os difíciles tempos actuais 
porque esas tradicións e costumes 
forman unha identidade chamada 
folclore que consiste na recolleita 
da sabiduría popular". Interpreta
rán en Pardiñas 22 tipos ~iferentes 

· de danzas . Entre elas o "Saudo á 
bandeira", danza de presentación 
que se bailaba antes ao comezo 
das festas ou dunha celebración 
popular. O baile de Aitzindari 
"Axuri Beltza" é a danzadun pobo 
do val de Salazar, só para mulle
res. E de carácter social e bailase 
con recollemento e solemnidade. 

Os viquingos desembarcan en Catoira 
Romería viquinga en Catoira, do dia 28 de Xullo ao 6 de Agosto. Representación tea 
tral nas Torres do Oeste da obra "Sisnando II, quen con ferro anda, a ferro marre" coa 
participación de 200 actores, todos eles de Catoira. O domingo 6 é odia do desembarco.• 

_ .. ... ~-::.~~: 
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O grupo galego Os Carunchos, 
presente na festa, formouse a fi
nais do· pasado ano partindo da 
idea de conquerir unha formación 
distinta ós grupos de gaita.s e 
pandereteiras que ahondan por 
toda Galiza. O seu repertórió ba
séase en pezas de gaita solista, 
ca,ntigas populares de distintas 
zonas da nosa .terra ou temas de 
aut9r. Outra característica dos 
Carunchos podería ser o desénfa
do. Pretenden " recuperar a parte 
lúdica do folclore; a festa e tentar 
queªº mesmo tempo non dismi
nua a calidade á hora de interpre-
tar .os temas". 

6 grupo e houteii;a vai estrenar en 
Pardillas o seu primeiro disco pró
prio ·que nestes meses están a prepa
rar. Eles mesmos definen o seu esti- . 
lo dicindo que "o noso estilo é o da 
zona sur da Galiza,festeiro e feíto 
para bailar. Non nos considerarnos 
puristas no senso 'éstricto do termo. 
Na música popular endexamais se 
mesturaron unha zanfona cunha 
gaita, nen gaitas en distintas tonali
dades, cousa que nós facemos con 
moita frecuéncia". Os ritmos que 
trata Chouteira son bastante varia
dos: muiñeiras, pasacorredoiras, pa-

, sodobles, jotas, foiliadas e outios. 

O grupo Bren de Folk ven de ser 
formado en Fene. Ainpa que 'o co
lectivo está recén estrenado, os 
seus compoñentes teñen tras de si 
unha longa experiéncia musical. 
Veñen actuando tanto. en festivais 

- como en concertos organizados 
por asociadóns en todo o país.• 

................................ . . 
Festas gastronómicas : 

- Festa d<;> p~mento de . Herbón, 
Padrón. Primeiro Sábado de 
Agosto. 

• - Festa do albariño en Cambados. 
: · Primeiro domingo de Agosto. 

·-Festa do mexillón na illa de 
Arousa. Primeiro domingo de 
Agosto. 

- Festa do longueirón en Fisterra. 
Primeiro. domingo de Agosto. 

- Feira do bonito en Cervo, Lugo. 
Primeii:a fin de semana de Agosto. 

(Pódese.confinnar a data nos concellos) 

. 
. • 

Poáerá áegustar as rwsas variaáas tapas e áe[iciosos pfatos nun am6iente e~ 
cepcionaí. O e~ificio onáe se u6ica {faruíatfo rw século XI'll pofa no6reza} es· 
tá catafogaáo c011W patrimonio fustórico-artístico nacional. 'J{g. fadíaáa prin
cipal encontranse os escudos áe Júf ónái¡¡a qtie viron pasar estos cincocentos 
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Convocatórias 

Figuras de,area 
A Asociación Erguete Baixo Miño 
convoca o 30 de Xullo ás 12 da m~ñá 
un cencurso de construción de figuras 
de area na praia do Muiño (Campo
sancos), A Guarda, para nenos e ne
nas. Haberá catro éategorias e premia
rase unha figura por éada unha. Habe
rá tamén outros agasallos para todos. 

Divulgación feminista 
A Asociación de Estudios Históricos 
sobre a Muller da Universidade de Má
laga convoca o Premio Carmen Bur
gos de divulgación no campo da temá
tica feminista. Poden concorrer ao pre
mio os artículos publicados durante o 
ano 1995 e cunha extensión non supe- . 
rior ás 5.0QO palabras. O traballo debe 
remitirse por quintuplicado antes do 31 
de Xaneiro, en sobre pechado dirixido 
a "Premio Carmen Burgos" Asociación 
de Estudios Históricos sobre a Muller:, 
Faculdade de Filosofía e Letras, Cam-

.PUS de Teatinos-29071 Málaga, in
ciuindo dados p¡!rsoais e currículum. O 
premio é de 300.900 pesetas. 

Espiral Maior 
Edicións Espiral Maior convoca o Pre
mio de poesía "Espiral Maior" para tra
ballos dun mínimo de 400 versos. Os 
orixinais pódense enviar até o 30 de Se
tembro ao Apartado 15080 da Coruña. 

Curso de canto 
Do 29 de Xullo ao·6 de Agosto ten lu
gar no Colexio Maior Fonseca de San
tiago o 11 Curso Internacional de· 
Canto a cargo da Catedrática da Esco
la Superior de Música e Arte de Viena 

Po~tugal . 
Ex osicións 

No PORTO: 
Arte efémera na paisagem, mostra de 
espantallos no Parque de Serralves, até o 
12 de Outubro (07-351-2-6175124). Li- · 
miarestThreshold, dez.escultores ameri
canos, até o 20 de Agosto na Fundaiyao 
Serralves (07-351-2-6180057). Colecti
va de pintura e escultura, até o 3 l de 
Xullo na galería.Cuadrado Azul (07-351-
2-595195). Portugal e as telecomuni
ca~óes na Europa, até o 30 de Xullo no 
Museo de Transportes e Comunica96es, 
é unha monstra retros(,ectiva promovida 

· pola Fundaiyao das Comunicaiy6es . . 

EN LISBOA: . 
ó Museo nacional do traxe expón ba
tiks e cerámica de Maria Helena Pires, 
pinturas e tapices de Alves Dias e tra
xes míticos da cultura rexional portu
·guesa . .Até o 31 de Decembro. Horário 
de martes a domingo de 1 O a 18 horas. 
Teléfono 759 03 18. Trabalhadores de 
Lisboa, o Arquivo Fotográfico Munfoí
pal expón unha escolma de 60 obras de 
Joshua Benoil (1878-1932), fotógrafo 
por libre en várias publicacións da épo-

- ca. Imaxes sociais, retratos de vida diá
ria en Lisboa, ou incluso da monarquía 
e a instauración da República. Santo 
António, ou o Santo do Meninho Jesus 
en duas mostras conmemorativas do oi-

Helena Lazarska. O curso terá un ho~ 
rário de 10.30 a 13.30 horas da mañá e 
de 16.30 a 19.30 da tarde. 

Prémio de narración. 
xuvenil 
A Fundación Caixa Galicia organiza o 
IX Premio de Narracións Xuvenís 
Rúa Nova. Poden participar todos os 
xóvenes que non teñan cumpridos os 
18 anos o 1 de abril de 1996. A exten" 
sión mínima é de 25 folios mecano
grafados a doble espácio e a máxima 
de 125. Os traballos apreséntanse por 
quintuplicado e faranse constar todos 
os dados persoais. O prazo de apre
sentación remata o 1 de marzo de 
1996. Os traballos entréganse na Bi
blioteca Nova 33, Rua Nova nº33-2º, 
15705 Santiago; no Apartado de Co
rreos nº 637, 15780 Santiago; ou en 
calquer oficina de Obras Sociais de 
<;:'aixa Galicia na CQruña; Lugo, Ou
rense, Pontevedra, Ferro!, Vigo e San
tiago . Para consultar chamar ao 
(981 )58 44 36. O primeiro prémio é 
de 250.000 pesetas e a publicación do 
texto na colección Nova 33. Tamén 
·hai un áccesit que conleva a publica
ción do texto na mesma colección. 

Curso 
Commedia dell'Arte 
A Asociación de actores, ·directores e 
técnicos de escena organiza do 1 ao 31 
de agosto un curso de Commedia 
dell'arte, que estará dirixido por F~bio 
Mangolini. O número de prazas é de 
15 e o prezo da matrícula é de 40.000 
pesetas para os socios e de 50.000 pe
setas para os non socios, que se fará 

O camiño para Meca._ 

tavo centenário. Santo António, arte e 
história, no Museu Nacional de ,Arte 
Antiga (07-351-1-396 41 51), e Santo 
António, devor;áá e festa no Museu de 
Arte Popular. O Museu Antoniano 
aproveita a ocasión para reabrir as mos
tras O culto antoniano, Santo Antonin
/w, e Santo'solistícal. E para rematar no 

. Convento Palácio de Mafra expoñen 
Santo António, tradifáo erudita e ima
ginário popular. A idade do bronze 
em Portugal~ até Decembro no Museu 
Nacional de Arqueologia (07-351-1-
362 00 00). Formas únicas da co'nti
nuidade no espa~o. deseños de escul
tura até o 29 de Xullo na galeria Luis 
Serpa (07-351-1-397 77 94). Um gosto 
privado. Um olhar público, doacións 
ao Museu Nacional de Arqueolgia, até 
Dezembro (07-351-1 -362 00 00). Do. 
neolítico ao último imperador. A 
perspectiva dun coleccionador de .Ma
cau. Até Setembro no Palácio Nacional 

ax en da 
efectiva· na Asociación de actores, di
rectores e técnicos de escena ou na 
Caixa Galicia. O curso terá lugar no 
auditorio do Instituto Xelmirez I de 
Santiago. O horário será de luns a ven
res de 10.00h.a 15.00h. 

Premios de xornalismo 
A Xunta de Galicia vén de convocar a 
IX Edición de premios de xomalisrno 
sobre drogqdependencias nas modali
dades de prensa escrita, radio e televi
sión. A data tope de entrega dos traba-

· llos é o 31 .de Outubro. Pódense con- • 
sultar as bases na Conselleria de Sani
dade ou no teléfono (981) 54 54 OO. 

Certame 
de narrativa erótica 
A Asociación Universitaria EIS convo
ca o HI Certame de narrativa erótica 
Máquina de ·vapor. A extensión dos 
traballos será de tres a dez follas meca
nografadas a doble espácio. Apresenta
ranse por triplicado e con pseudónimo 
dentro dun sobre pecho cos dados per
soais do/a autor/a. Os traballos entre
garanse antes do 15 ~e Novembro no 
Colexio Maior Rodríguez Cadarso, 
Campus Universitario s/n,, 15706 San
tiago. O prémio será de 25.000 pesetas. 

.:-

Curso de Cartón-pedra 
Organizado pola A.C. AJexandre Bóve
da da Coruña, realizzarase.durante o 
mes de Agosto (marts, mércores, xoves, 
de 19 a 21 horas). Modelado en barro, 
realización de moldes de Jteso, recheo 
de moldes con cartón e decoración, Di
sintos prezos. Máis información no telé
fono 24 43 55 (de 17 a 21 horas).+ . 

de Queluz (07-35 1-1-435 00 39). 

Teatro 

No PORTO: 
Porto d'honra, textos de Norberto Ba
rroca, Benjamín Veludo e Manuel Días,_ 

. inteipretada pola Seiva Trupe. até o 30 
de Xullo de martes a sábado ás dez da 
noite, e domingos ás 16h., na Cadeia da 
Relayao (A Cordoaria). Joanica-PufJ, es
pectáculo infantil do Teatro de Marione
tas do Porto. No Teatro do Belmonte 
(07-351-1-208 33 41). 

EN LISBQA: 
O passeio de Buster Keatoo e outras 
histórias, de Federico García Lorca, 
pola Real Compánhia O Mosquito, 
no Palco·Oriental (07-351-1-757 40 
16). O camioho para Meca, de Athol 
Fugard, encenlficación de Joao Lou
ren~o con EUIJice Muñoz, ,Irene Cruz e 
Santos Manuel, nunha co-produción do 
Teatro Nacional D. Maria Il e o Novo 
Grupo. Até ·o 30. de Xullo no Teatro 
Nacional D. Maria II (07-351-1-342 22 
10). O beijo da mulher aranha, de 
Manuel de Puig,con Diogci Infante e 
Nuno Melo. Tradución de Fernanda 
Barao, cenografía de Juan Soutullo.Na 
Sala Estúdio Amélia Rey Colaiyo do 
Teatro Nacional D. Maria II (07-351-
1-342 22 10) até o 31 de Xullo.+ 

Q) escudo de Galiza, 

deseñad6 .por Castelao, 

. en insígnia. 

¿olicit~ a cantidade 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38-30 ou ben ao apartado. 
1371 36200 de Vigo.: 

Envia o importe total en selos de correos 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 
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O trinque 

Libros 
As editoriais galegas te

0
ñen xa 

no mercado un bon mangado 
de guias naturais e (\lrísticas. 
Cumio e Xerais son as que 
máis procuraron popularizar 

esta oferta. A primeira, 
ten os seus libros e mapas 
nas gasolineiras e Xerais 
diversifica o seu catálogo 
con traballos tan útiles como 
a Rota das bicicletas de 
montaña.+ 

Anúncios de .balde 
• V éndense canciños fox terrier de 
pelo duro, con certificado sanitário. 
"Teléfono (981 )36 07 61. Chamar de 
11 .30 a 14.30, perguntar por Alité. 

• Oferécese pintor para pisos, por
tais, reixas, etc.Tamén limpo fincas. 
Chamar ao 47 17 03. 

• Administrativo (Técnico Especia- ~ 
lista en Xestión Informática de Em
presa). Busco traballo na provincia de 
Pontevedra. Teléfonos 55 45 70 e· 55 
13 63, perguntar por Xoán Carlos. 

• A Asociación Cultural Eira Vella 
agradece o envío de pegatinas de calquer 
tema (política, sindical, ecoloxista, lín
gua .. ) preferentemente relacionados coa 
Galiz.a. Apart. de Correos 107, Betanzos. 

•Vendo Pe'ugeot 205 sen intermediá
rios. O bloque motor foi rectificado de 
a pouco. 160.000 pta. Chamar de 3,30 
a 4,30 ao Telf. (986) 46 06 12. 

• Busco unha persoa da zona de 
Compostela-Ordes-Coruña, que teña 
coñecimentos de história, arte, arque
oloxia, heráldica ... · para asesorar, de 
forma altruista, un traballo sobre patri
mónio rural. Traslado de balde. Per
guntar por Manolo .no (981)69 56 82. 

• Universitário oferécese para dar cla
ses de matemáticas ou física a alum
nos de BUP e COU de Compostela ou 
Coruña. Teléfono (981)20 47 13. 

• Véndese maquinaria para bar. (ca
feteira, botelleiro e lavavasos) en bon 
estado, xunto ou por separado. Consulte 
prezos sen compromiso.(986)32 08 37. 

•Magoia, clases de linguaxe musical, 
gaita e piano en Vigo. Titulada. (986) 
36 05 97. 

• Danse clases de galego e fanse tra
ducións ao portugués e ao galego. Di
plomado en Língua Portuguesa e estu
dante de 52 de Filoloxía Galego-Portu
guesa con experiéncia .Teléfo
no(981)25 75 14. 

• Galiza-Bretaña povos irmáns. o 
número 1 xa á venda. Interesados en
viar xiro postal de 250 pesetas e máis 
enderezo a Galiza-Breizh. apartado 
postal 1176, A Coruña 15080. 

• Gostas de Portugal? Defendes a 
cultura galego-portuguesa? Escreve
nos. Maria do Sameiro e António José 
apartado 228, Braga Codex (Portugal). 

• Desempregado, 30 anos, oferece-se 
para camareiro ou similar, qualquer 
vita do país. Nom .tenho experiencia. 
(981) 27 13 96. Suso. 

• Atreu, a revista .das Juntas Galegas 
pola Amnistia, infonna pontoalmente so
bre a situayom dos presos e presas inde
pendentistas. Solicita infonnayom no 
Apdo. de Correios 875 de Compostela. 

•Véndese edificio no centro de Vi
go, 5 plantas e baixo. 105 m 2 por 
planta. Urxente por causas persoais. 
(986) 37 06 53. 

• Vendo ou alugo chalet de 2 ptantas 
máis garaxe, en Asados (Rian~o). 
2550 m2 de terreo. (923) 26 76 57. 

• Se queres receber gratis o catálogo 
94/95 da editorial basca Txalaparta 
de libros en español, escrebe a: Ma
noel Bello Salvado.Ruada lgrexa, 10, 
156~5 Xanceda-Mesia. A Coruña. 

• Oferécese,,rapaza cubana por ho
ras (seráns) para coidar nenos. Ex
periéncia e responsabilidade .. Damara: 
(981) 35 02 67. 

• Francés. Curso intensivo, aulas 

particulares e traducións. Profesora 
nativa, licenciada en filoloxia con am
pla experiéncia. Isabel, Casas Reais, 4-
2º. Compostela. (981) 57 61 03. 

• Espalhai a ideia: último disco de 
Negu Gorriak; Meendinho é o tradu
tor designado, distribuímos as letras 
em Galego-Portuges. Envia o t~u en
dere~o e um selo de 100 pta. ao aparta
do 678 de OUiense. 

• Mércanse cámaras, obxectivos e 
accesórios Nikon. (981) 24 93 78. 

• Alugo piso para o verán en Santia
go. Piso grande e económico a com
partir no me de Xullo e Ago to. Bai
rro de San Pedro. (981) 56 08 91. 

•A Levada, ca a de labranza, e tamos 
situados na beira do Miño, a 1 O km. de 
Portugal. Ternos unha exten ión de 
45.000 metros cadrados, adicada ao 
cultivo biolóxico e a bosque me to au
tóctono. Posuimos duas pi cina , te
rnos cabalos e un amplo programa de 
actividades (corredoirismo, pesca, etc). 
A Levada: Boa Vista, 15. Albeos-
36429. Crecente. 

• Alugo local de oficinas en Santiago. 
.Local e salón de reunións. Preferentemen
te entidades culturais. (981) 58 41 71. 

• A Associa~om da Língua Artábria 
tem á venda bandeiras galegas en 
teiá (tamanho 115x85 cm) a 1.500 
pta. e em feltro ( 15x 1 O cm) a 400 pta., 
junto co111 outro material recolhido 
num catálogo que podes solicitar ao 
Apartado 570 do Ferro!. 

• Alúgase chalé perto da praia de 
Camposancos (A Guarda) os meses 
de verán. (986) 62 70 40. 

•Véndese moto Lambreta SX 200 
por 80.000 pta. (981) 56 62 32. 

•Clases de portugués. Curso de ini
ciación. Chamar de de a L 7 ,30 ás 
19,30 h.,ªº (986) 43 45 42. 

• Oferécese au pair france a de Ou
tubro do 95 a Xuño do 96. Intere a
ctos chamar ao (986) 43 60 17. 

• Oferécese canguro. Son unha rapa
za de 19 ano con experiéncia no trato 
con cativo . Confianza, eriedade e in
formes. (986) 43 43 64. 

• Xoven bretona busca traballo na 
Galiza nos meses de Xullo e Agosto. 
Falo inglés, francés e ca tellano. E -
crever a: Cécile Laborde. 8 Rue du 
Stade. F-29830 Plouguin. Bretaña. 

• Oferécese topógrafo con experién
cia en obra. (982) 16 25 49. 

•Se buscas un XR3i negro, PO-AD, 
con teito praticábel, etc. Chama -ao 
(986) 70 82 93, de 14 a 15 h.• 

Relaóións 
• Gostaríame intercambiar expe
riencias e reflexións así como buscar 
posíbeis alternativas para superar os 

· problemas e mellorar a vida persoal e 
familiar con todas aquelas persoas ou 
famílias que sofriron algunha vez a ex
periéncia dunha convivéncia viciñal 
deteriorada; ou quen pasaron por illa
mentos, ameazas e danos· físicos no 
entorno da viyenda ou do seu báirro. 

.. Seria interesante contar coa colabora
ción de expertos destas situacións so
ciais das que desgraciadamente non se 
fala tanto e forman parte e forman par
te das nosas "modernas e civilizadas" 
cidades de século XX. Para poñerse en 
contacto: Xosé Manuel L.Novas, rua 
Romil nº 9-2º direita, 36202 Vigo.• 



Exposicións 

As do naval, de Alicia Alonso . 

Os nosos artistas 
Até ó 31 de Xullo na Casa da Cultura de 
Porto do Son exposición de obras de pin
tores do Concello. Horário de 11 a 13 ho
ras da mañá e de 19 a 21 horas da tarde. 

Alicia Alonso 
No ConceUo da Guarda até o 5 de Agos
to_ exposición das obras de Alicia Alon
so titulada 25 anos de cores e formas. 

Mostra de tapices 
Alumnos e alumnas do Instituto A 
Guía de Vigo expoñen unha mostra de 
tapices e obras de deseño baixo a di
rección dos profesores Marisa Maicas 
e Lois Corbera no Centro Comercial 
Camelias ata o día 30 de xullo. 

O Traballo 
dos cesteiros 
Ata o 1 S de Ago to terá lugar a expo
sición O traba/lo dos cesteiros na aula 
de Etnografía de Saian , en Vigo. O 
horario é de luns, mércores e venres de 
10.30 a 13.30 e de 16.30 a 19 .30, e os 
ábado de 10.30 a 14 hora . 

Cinema 

Cinema 
na rua 
Todo os mércores durante Xullo e 
Ago to á 23.00 horas na Praza de Es
paña de Monforte, e todo os marte á 
me ma hora en Quiroga (Lugo). + 

Teatro 

Teatro de rua 
O día 29 de Xullo ás 21.00 horas en 
Santiago actuación dos Quinquilláns 
€0 seu teatro de rua representando· a 
obra "Tacatá". · 

Teatro en Rianxo 
O 29 de Xullo en Arañ·o e o 30 de Xu
llo en Isorna· terá lugar a representa
ción da obra A farsa do avogado, cun
ha introdución de tres contos de Rafael 
Dieste, a cargo do grupo de Teatro Ai
riños de Asados. As funcións son ás 
21.00 horas . A representación está 
dentro do programa "Rian.xo, capital 
cultural de Galicia.1995 Ano de Rafa
el Dieste" . 

Viaxe e fin 
de Don Frontárt 
O Centro Dramático .Galego ven 
pondo en cena a sua última montax:e 
Viaxe e fin de Don Frolitán, basea
do na obra de Rafael Dieste. Pódese 
vú até o 3 de Setembro, de Mérco-

Páxinas coordenadas por 
ROSA M. FOLGAR 

Diego de Giráldez 
Exposición de pintura deste represen
tante do movemento de realismo Nas 
na Casa de Cultura de Cerdedo ata o 
31 de Xullo, e durante os meses ' de 
Xullo e Agosto no mosteiro de Poio. 

Francisco Pazos 
Ata o mes de agosto exposición de es
culturas de Francisco Pazos no mostei
ro de San Martiño Pinario. 

Signos e milagres 
O Centro Galego da Arte Contemporá
nea de Santiago organiza até o 20 de Ou
tubro a exposición Signo~ e mil,agres. A 
mostra é unha coproducción do CGAC e 
a Kunsthau de Zurich e pretende con
frontar a tradición representada por Niko 
Pirosmani, artista do século XIX, coa 
contemporaneidade a través da obra de 
23 artistas intemacionais e nacionais. O 
horario de visita ao CGAC é de martes a 

F eiras do libro 

En catálogo 
En Pontevedra do 12 ao 20 de Agosto, 
e na Coruña do l ao 1 O de Agosto. 

Antigo e de ocasión . 
po 28 de Xullo ao 3 de Agosto en Vigo.• 

Os Quinquilláns na rua. 

res a D-omingo ás 11 da noite, no 
Parque de San Domingos de Bona
val (Santiago).+ 

axenda 
sábado de 11 da mañá a 8 da tarde, e os 
domingos e festivos até as 14 h. 

A galeria Trinta 
revisa a tempada " _ 
A sala Trinta de Santiago, prémio á 
mellor galería do estado no certame 
Arco'95, volta expoñer, até finais de· 
mes, obra de Antonio Murado, Xorxe 
Barbi, Xosé Freixanes, Berta Cácca
mo, Fernando Casás e Manolo Paz. 

Agustín Sciammarella 
Caricaturas; até o 30 de Xuflo, na ga
lería Sargadelos de Ferro!. _ 

Deza/ sete ·artistas 
O ~oncello de Burela, expón obra-de 
artistas da comarca do. Deza. Pecha o 
31 de Xullo. 

Urbe~ natura, cosmos 
Arquitectos, escultores, fotógrafos e 
pintores. Dezaseis personalidades do 
panorama actual, mergullados na diná
mica de diversas disciplinas plástico-vi
suais cun variado rexisto estético, con
ceptual e xeracional: Fernando Blanco, 
Manuel Gallego, Pedro de Llano, César 
Portela, Ignácio Basallo, Femando Ca
s~, Paco Pestana, Silvério -Rivas, Vari 
Caramés, Xúlio Correa, Xoan Piñón, 
Manuel Vilariño, Berta Caccamo, Al
berto Datas, Antón Lamazares e Xesus 
V ázquez na c'asa da Parra de .Santiago. 

f ernando Quesada 
Oleos, debuxos e caricaturas, desde as 
primeiras obras até traballos actuais. 
Pódese visitar na Aula de Cultura de 
Caixa Ourense (Ourense). 

Eugenio Cabaleiro 
Expon óleos, até o 30 de Xullo, no 
Hotel Tryp de Mondariz Balneário. · 

Artesanía en vivo 
O Castelo de Vimianzo acolle até Se
tembro, amostra Artesanía en vivo que 

Músioa 

Concerto Rock 
En M;alpica Q día 29 de Xullo ás 
21.00 horas no porto Peirao Norte. 
Actuan En pé de. guerra e-Strauss, de 
Coruña, Zenzar, de Meirama, e Mor
dor, de Santander. Entrada de balde. 
Organiza Asociación Cultural Prafla. 

Mano Negra 
O venres 28 de xullo ás 22.30 en Zona 
Villa María de Sabarís (Baiona) concer
to do grupo Mano Negra. As entradas 
custan l .000 pesetas e están ·á venda en 
Vigo en Discos Elepé, Disco 3, Vázquez 
Lescaille e La Columna; en Pontevedra 
en Vázquez Lescaille e·The Sound; e en 
Vilagarcia en Vázquez Lescaille. 

Festival de Pardiñas 
A Asociación Cultural Xermolos _orga
niza en Guitiriz (Lugo) os· días 5 e 6 
de Agosto a Festa da Música e da Ar
te. O sábado S actuan Brende-Folk e 
Os Carunchos, de Galicia, Txanbela, 
de Euskadi, e Chekeré, de Cuba. O 
domingo 6 de agosto habcrá un festi
val con Chouteira e Yellow Pixoliñas, 
de Galicia, Brigada Víctor Jara, de 
Pórtugal, eAitzindar, de Navarra. 

Concerto no Krisis 
Radio Piratona organiza un concerto 
de Thrashnos e Meiga/lo o 29 de X_u
llo ás 20.30 horas no Bar Krisis de 
Vigo. Entrada 250 pesetas. 

Tasmanian Devils 
A Iguana de Vigo oferece todos os 
Mércores ás 12 da noite, un concerto 
dos Tasmanian Devils. 

Gilberto Gil 
No Centro Cultural Caixavigo o 29 de 
X ullo ás 22,30 acompañado polo 
Acustic Group formado por Arthur 
Maia, Celso Fonseca, .Carlos Gómez, 
Lucas Santana e Eduardo Szajubrin. 

En Allariz 
Os Killer Barbies de Vigo e Mito
condrias na Praza de Abastos o 4 de 
_Agosto ás 24 horas. 

trata encaixes de Camariñas, o proceso 
do liño e oleiria. Na exposición partici
pan unha dúcia de artesáns do liño, 8 pa
lilleiras e 3 oleiros de Buño, traballando 
diante do público de Martes a Domingo 
de 10,30 a 13 h,, e de 16 a 20 h·. 

Experiéncias Cerámicas 
de Sargadelos 
A Oficina de Turismo de Foz, garda os 
traballos realizados polos artistas gale
gos e" extranxeiros que participaron nas 
Experiéncias Cerámicas de Sargadelos. 

Do tardogótico 
ao manierismo 
l\berta até o 10 de Setembro na Fun
dación Barrié de la Maza (A Coruña). 
Laborábeis de 11,30 a 14,3" e de 18 a 
21,30 h., Sábados, Domíngos e feira
dos só de mañá. 

Urbe, natura, cosmos 
Exposición organizada pola Sección 
de Artes Plásticas da Consellaria de 
Cultura na Cas~ da Parra, aberta até o 
13 de Agosto. Interveñen 16 artistas 
galegos: Basallo, Paco Pestana, Vari 
Caramés, Xoán Piñón, Blanco Guerra, 
Pedro de Llano, Berta Cáccaino, La-
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m·azares, Fernando Casás, Silverio Ri
vas, Xulio Correa, Manuel VilarifÍo, 
M. Gallego Jorreto, César Portela, Al
berto Datas ·e Xesus Vázquez. 

Fundos de escultura . 
da Xunta 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea expón obra escultórica pertencente 
á Xunta. Inclue obra de Paco Pestana, 
Luís Borrajo, Mon Vasco, Francisco 
Leiro, Xosé Manuel Castro, Jorge Bar
bi, Moncho Amigo, Silverio Rivas, 
Manolo Paz, Femando Casas, Enrique 
Velasco, Camilo Otero, Ignacio Basa
llo e Xurxo Oro Claro: Até Setembro. 

De Henry Moore 
aos anos 90 . 
Es~ultura británica contemporánea. 
Até o 30 de Xullo no Auditório de Ga
liza (Santiago). Abre de Martes a Do
mingos de 12 a 19 h., pecha os Luns. 

Colección Granell 
A mellor colección de pintura surrea
lista da Galiza. Segue aberta até o 31 
de Agosto -no Museu do Povo Gal ego 
(Santiago). De 10 a 13 e de 16 a 19 h, 
p.echa Domingos e festivos.+ 
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Celebrarase os días 4,. 5 e 9 de Agosto 

Renace o Festival Celta de 
• LUPE GóMEZ 

N o ano 1987 celebrouse o X Festi
val do Mundo Celta de Ortigueira. 
Existia o medo de que fose o de

rradeiro, ·de que a explosión da c4ltura 
celta que vivian nos días de Agosto nesta 
vila murchase_ Desde aquela data até 
hoxe houbo un siléncio que non deu pa
so á marte da gran festa. No mes de 
Agosto renace o balbordo de expresións 
celtas na Galiza gr~cias aos compoñen
tes da Escala de Gaitas de Ortigueira. A 
prog-ramaCión de actos que ofrecen é rica 
e abondosa. O baile tradicional, resgata
do das aldeas e do povo, virá a Ortiguei
ra para que os galegas enchamos os pu
ños de orgullo. 

Pertencemos a unha raza con folclore. O 
folclore é a expresión da nosa parte ima
xinativa. Representando ao baile tradicio
nal o grupo de baile "Senlleiros" de Ce
deira poñerá gran empeño en que o seu 
arte chegue á xente. 

Sempre perto do pavo, á sua raigame e 
pasado, pasarán pólo festival as seguin
tes bandas~ as bandas de gaitas de Cea, 
"Sement~ Nova", a escala de gaitas de 
Ortigueira e a Mauchline and District Pipe 
Band. Esta última non é galega senqn 
dunha zona rural cercana a Glasgow. En 
Ortigueira vanse irmanar lugares qúe qui
záis son o mesmo pavo porque compar
ten histórias e cancións e bailes. Com'
parten o mito celta. O festival é un "berro" 
compartido entre amigos, nacións sepa
radas pola distáncia medida en quilóme
tros pero vencellados palas-semellanzas 
medidas en cultura e história. 

0? organizadores do evento móstranse 
moi ilusionados porque -nas suas pala
bras- "a recuperación deste festtval non 
só nos brinda a opórtunidade de volver . 
a. vivir o ambente que se criaba na pró
pria vila, senón que ademáis devólvenos · 
a posibilidade de poder crear unha nova 
prataforma onde se den a coñecer as úl
tLmas tendéncías e a evolución dos gru-

., · pos que son a bandeira da. música cel- -
ta". Os obxectivos son principalmente O Festival de Ortigueira foi un encentro añorado nestes anos de auséncia e reflexo dunha xeneraclón. 
dous. Que a criación musical da zona Na imaxe, asistentes á celebración do ano 1980. , 

non esté agacha.da senón que saia á su
perfície.~ En Ortigueira faise moita ·e boa 
música. Por outra parte invitar a músi
cos de outras ,partes do mundo para 
compartir os seus traballos. Un terceiro 

· obxetivo. pode~ia· ·ser rachar co aborri
mento e .a'estatlcidade. A Ortigueira ve
ñen os grupos, cantantes e gaiteiros que 
son atrevidos, vangardistas. Que en de
finitiva buscan pequenas ou grandes 
"revoluciónf en todo .º que fan. 

. Preséncia de Davy Spillane 

O mesmísimo Davy Spillane viq~ para 
deixar unha pegada imborrábel. E reco-

. ñecido como un dos mellares solistas 
de gaita irlandesa na actualidade. A 
súa música pode adxetivarse como "ex
citante e viva". Dave amosa unha sen
sibifidade e un dominio técnico do ins
trumento '-capaz de asombrarnos en cal
quera instante, deixando IJláxia ao re
dor de nós. Outra formación pres-ente 

. en Ortigueira é "Al~in Genti Group" que 
xurdeu a partir da .desaparecida "Den". 
O grupo Den revolucionou a escena 
,folk europea no festival lnterceltico de 
LOiient no ano 89. A formación actual 
interpreta pezas capaces de cautivar, 
engaiolar e enmeigar. 

Dende Cantabria chega o grupo "Luéti
ga". Os seus compoñentes pasaron anos 
recorrendo aldeas e romerías observán
do o que xa sabian os máis vellos: como · 

. bailaban, cantaban, tocaban. E agora de-

volvennos o aprendido filtrado para que o 
comprendamos. · O seu fin é achegar as 
raíces .próprias a un público amplio e he
teroxéneo. A banda "Mauchnne and Dis
trict Pipe Band" aparecerá traxeada coas 
rou.pas tradicionais de Escócia e cunhas 
saias co antigo tartán escocés. Unha pa
rella d~ bailarins 

grupo que xorde dos cantís do Ortegal. 
Actualmente ocupan un pasto destacado 
no panorama da música étnica galega. 

Haberá actividades paralelas. A inter
pretación da obra, lúdica e experimen
tal, "Anm.is Horribilis" por parte do grupo 

teatral "Chévere". 
acompañaraos ofere- · 
cendo os diferentes 
aspectos do baile tr·a
diciohal de Escócia. 

As. xornadas 
Desenvolveranse 
conferéncias, abrin
do un foco de refle
xión no festival, sa
bor diversos aspec
tos da situación da 
música tradicional. 
Out ros actos serán: 
unha exposición an
tolóxica do proprio 
festival, feiras de ar-

1 
1 

' 1 

Os grupos galegas 1 
1 

que tocarán na festa 1 
son os coñecidos Fol 1 
de Niu, Na Lúa e Bá- 1 
goa de Raíña. As mú- 1 
sicas de Fo/ de Niu 
pódense integrar den-

de confraternidade 
de Ortigueira 
pecharan se 
cunha noité druídica 

- tro das chamadas 
"Novas Músicas" ou 
'folk de novas tendén
cias". O grupo apro
veita as influéncias 
que recebeu cada un' 
dos seus membros 
dos numerosos estilos cosque se fami
liarizaron q.nteriorme.nte: jazz, rock, mú
sicas étnicas e música tradicional. O gai
teiro de Fo/ de Niu, Xose Manuel Budi
ño,ten fama de ser o gaiteiro máis van
guardista da Galiza e para demostrar a 
agudeza expresiva •dos seus arranxos e 
a sua ornamentación estará no gran fes
texo de Ortigueira. "Bágoa de raiña" é un 

tesanía e de disco
grafia asi como víde
os musicais e docu
mentais dos países 
celtas. As xornadas 
de · confratenidade de 
Ortigueira pecharan
se cunha noite druí-

dica. En que consiste unha noite de 
druídas? Hai que velo para contalo pero 
-espérase que sexa unha despedida a 
todos os participantes no festival. Dous 
gaiteiros tan soar a gaita dende un cas
tro e todos os grupos participantes res
postan a esta chamada. O druída di 
Adeus, desexando qu_e o festival se · 
consolide de novo.+ 
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TRES EN RAIA . 

R·econversión 

• XOSÉ A. GACIÑO 

Levan como vinte anos a darlle vol
tas á crise da construción naval. 
Pasaron .. governos, mesmo cam

biou o réxime político, pero a todos pa
rece que se lles acorre a mesma solu
ción: reaxustes de plantel máis ou me
nos traumáticos, pero sempre con 
destino ao paro (subsidiado ou non). 
Despois dos primeiros tentos do fran
quismo agoniante e das moitas dúbi
das dos governos ucedistas, foi o eu
fórico PSOE da sua primeira lexislatu
ra triunfante o que rematou a faena 
con aquela primeira reconversión sel
vaxe do 84, que xustificaba palas pré
sas para converxer (xa antes de ingre
sar formalmente) cunha Comunidade 
Europea que empezaba a praticar o 
desarme laboral como única via para 
ser competitiva (palabra sagrada do 
novo dogma absoluto do divino merca
do) frente aos competitivos dragóns 
asiáticos da moderna escravitude. 

Once anos despois, os dragóns se
guen a se mostrar insaciábeis co seu 
dumping laboral, e os tecnócratas da 
posmodernisdade móstranse igual de 
imaxinativos: máis xente ao paro ou á 
prexubilación (aproveitando que xa 
van senda maiorciños) e pechamento 
de centros de traballo. 

Ó pior é que non pasa só coa constru
ción naval. Tamén o sector pesqueiro 
suporta unha progresiva evolución ca
ra a solución final (que xa se sabe 
que é o eufemismo que utilizaban os 
názis para se referiren ao xenocídio 
exterminador que eles praticaban) e 
os agricultores e gadeiros están a ca
da máis enleados nas marañas das 
directivas comunitárias, coa sua aba
fante e esterilizada protección. Pensa
bamos en Europa como un espazo de 
liberdade e atopámonos cunha sorte 
de areas movedizas que nos absor- · 
ben implacabelmente, por moito que 
un se mova para se zafar. 

Persoalmente, surpréndeme que se 
malgasten tantas enerxias e tantos re
cursos en deixar a tanta xente inacti
va, en lugar de empregalo en deseñar 
camiños alternativos, e que sigan a 
talar de reconversión cando deberían 
talar de enterramento. + 

VOLVER AO REGO 

O máis extraño desta epid.émia 
a _fav~r do liberalismo _ec~nó
m1co e que os seus pnme1ros 

adalides mandan os filias a facer 
oposicións (a notarias, a cátedra,· a 
inspector da facenda, a secretário de 
concello, a médico da seguridade so
cial, a interventor da Xunta) no canto 
de envialos a continuar a empresa do 
pai como seria o natural. ' _ 

Os máis conspícuos defensores da 
empresa privada procuran acobillo no 
socialismo funcionarial. Agarran a 
praza como lapas e practican o ab
sentismo coa desenvoltura dun archi
mandrita. O destallo e os contratos li
xo quedan para o tillo do obreiro. No 
entanto, eles, desde os se~s bufetes, 
liceos e casinos, cos pes no braseiro . 
e o bico no ABC, critican a burocrati
zación sindical, o folguismo salvaxe e 
piden un Reagan que os salve.+ 




