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O Celta conserva a categoria e · 
_terá que renovar ci directiya 
Mália estar case baleira pola 
ponte da Asunción, a cidade 
de Vigo cobrou vida o Mérco
res 16 tras quince dias de an
gustia para os siareiros do 
Celta. A decisión da Liga Pro
fisional de Fútbol de ampliar a 
Primeira División · a vinteduas 
equipas . deu por pechado o 

Diada · 
Galiza Mártir 
Páxinas Especia~s 
adicadas a 
Alexandre Bóveda 

conflito, polo menos no máis · 
preocupante. lndurain e a Vol
ta Ciclista a Galiza foron reci
bidas esa tarde na cidade en
tre camisetas celestes e o nú
mero de socios do clube pode 
medrar considerabelmente a 
xulgar palas intencións de 
moitos ateizoados. (Páx. 4) 
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A UE ape~as presiona 
na neg~ciación con Ma.-rocos 
, que pode rachar 
A viaxe de Emma Bonina á 
Arxentina, nun momento con
siderado crítico das negocia
qións entre Rabat e Bruxelas, 
aumenta a preocupación da 
frota do Banco. A Comisión 
Europea non trata· os proble-

'Até setenta 
veces foi correxido 
o topónimo 
no xardin 

,,,, , 
corunes (Páx. s) 

GUÍA DE ESPACIOS 
NATURAIS 

- DE GAllCIA 
l. Gonzálei, R. Fernández, 
- · R. Salvadores 

Descrición de 48 espacios naturais 
galegas. con fotografías, de.buxos e 

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

seu estad.o de conservación. 
* ••• .. . .. . 

ga ia 

mas da pesca coas mesmas . 
armas políticas e diplomáticas 
que outros ·sectores económi
cos. A algunhas das últimas 

· reunións non asistira nen d 
xefe ·da delegación, o portu
gués Jo.sé Almeida. (Páx. 7) 

Os Cataláns (Páx. 10- 11) 

Os grupos de rock 
tocan no verán por 
amor á arte (páx. 11) 

A presión sindical fixo que o Estado aceite, de 
momento, buscar saídas aos estaleiros 

O Governo recua 
na tentativa· de liquidar 
o secto.- naval público 

· O Governo apresentou en Xullo un proxecto de liquidación dos estaleiros 
. públicos disfrazado oe Plano Estratéxico de Competitividade. Pretendia 

aproveitar as vacacións para coller fó~a de xogo aos sindicatos, pero estes 
respostaron con premura e fixeron unha folga xeral. Ante esta situación o 

Governo recuou e, de momento, aceitou estudar, coas céntrais, a 
viabilidade dos estaleiros. 
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. Peden rexuvenecer os cadros de persoal e unh~ política máis 
agresiva para m~nter a cap~cidade do sector 

Os sindicatos exixén 
• . ' •# 

aprove1tar a expans1on 
.mundiol do naval 

HORÁélo~DE 

Até agora os sindicatos gañaron a pártida ao Governo central na sua pretensión de liquidar os 
estaleiros públicos. Agora queren conquerir as condicións para afrontar unha etapa de crecimento 

mundial da demanda do ·sector e manter o 2°/o da capacidade produtiva mundial. 

O Govemo central, por boca da 
División para a Construción Na
val, recuou na sua anunciada 
pretensión de pechar os estalei
ros de Cádiz e Sevilla e privati

- ~ar os de Astander, Juliana e o 
gal~go Barreras. Agora todo é 
negociábel, pero os sindicatos 
tomaron a estratéxia de demorar 
a negociación dos pontos máis 
polémicos -reestruturación de 
cadros de persoal, excedentes e 
modificación do marco de rela
cións laborais (cara unha flexibi
lidade)- a mom~ntos con maior 
capacidade mobilizadora, e polo 
tanto de presión. 

Barreras, 
Vulcano, Bazán e 
Astano están 
entre os mellares 
estaleiros 
do mundo, 
.pero perden 
capacidad e 
produtiva 

~ por non renovar 
os planteis. 

· O Plano Estratéxico de Com·pe
titividade (PEC) foi elaborado 
pola DCN meses atrás, respos
taba á demanda dun acorde da 
OCDE para eliminar as axudas 
públicas á construción de bu
ques, pero non foi dado a coñe.:
cer ás centrais sindicais até .o 
mes de Xullo, pasadas as elei
cións· e cando todas as datas 
abrigaban a apresentalo diante 
da Unión Europea. Contodo, 
elementos do PEC foran filtra
dos á prensa pa~a tratar de criar 
_un estado de opinión favorábel. 
Precisamente, este el~mento 
ven a demosntr'ar que a DCN 
ocultou a existéncia do PEC até 
o mes de Xullo. 

b Estado español .ten unha pró
rroga da ·ocoE até 1998 para 
rematar unha reconversión que 
comezou en 1984. A cámbio 
dun plano de viabilidade permí
telle investir 180.000 millóns du
r:a,n,t~ .~s,a p~órroga, pero o Go-
1" J l J .... ~~\...··.'.' 

Catro dos estaleiros galegas -Barreras, Astano, Bazán e Vulcano- están entre os mellares do mundo. A. IGLESIAS 

verno vai coller os cartas para 24.000 traballadores en 1983 ·a · Plano liquidador 
desmontar unha parte grande 10.'000 na actualidade .. O .PEC . . 
do sector ·e reducir 5.200 pastos pretendía recortar ainda máis As centrais consideran que o 
de trabal lo. O naval pasou de · esta cifra, até 4.000. (Continua.na páxina segu_int~) 
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AA'AHO. estateiro públtcr:> de 
Ferrot cun cadro de persoaf 
de 2.0S31rabalfadores e Ufl'
_ha carga de traballo na ac
tualidade do 100%. Ten pe-
dímeotos en carteira para 
manter a aelividade absoluta 
até o 96. Nestés momentos 
ten mif per:SOas subconfrata
das. Dedícase á reconver
sfórí de buques para prt:$tat 
servizo nas prospeccións 
petrolífera$. 

BAZAN, estaleiro público fe
rrolán non dependente da Di
visión da Construción Naval 
porque está ad$Críto a De
fensa. polo tanto non está 
afectado polo PEC. Está ao 
100% do seu fundonamento, 
mália ter proibido polo Go
verno acceder aos mercados 
de buques civiles (só cons
true barcos militares). 

AstAfERSA, estaleiro privado 
ferrolán propriedade de Xo
án Fernández-. Ten proble
mas económicos e sobre el 
ameaza un embargo da Se
guridade Social. As suas di
ficuldades provocaron a rup
tura do contrato dun barco 
que tiña en carteira. A sua 
salvación poderia vir da 

· man da oper~ción de cons
trución de pesqueiros para o 
Camerun. O primelro pedi
mento poderia ser de 20 bu
ques. Contodo, para a CIG 
a operación é tan confusa 
que non canta con que se 
produza. A central naciona
lista estima que os obxectí
vos teñen que apontar a ou
tros mercados. 

BARRERAS. estaleiro público 
vigués ao 100% de capaci
dade e con carga de traba
llo até 1997. Está a cons
trujr catro atuneiros e ten na 
carteira de pedimentos 
dous portacontenedores. O 
seu cadro de persoal é moi 
reducido, 449 traballadores, 
ainda que o Plano Estraté
xico de Competitividade in
cluia unha redución até 335 
persoas. 

FRe•RE, estaleiro privado vi# 
gués non afectado pola crise 
que está ao 100% da capaci
dad e e que construe dous 
barcos para a Navleira Marí
tima do Norte. 
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(Ven da páxina anterior) r~----------------------------------------------------------------------------------------------------, 

Governo actuou con mala fe can
do apresentou o documento en 
Xullo e dixo que· os peches e pri
vatizacións eran innegociábeis. 
Xa o próprio Plano é calificado 
como de liquidación do sec~or. 

1 1 

· Representante da CIG nas negociacións en Madrid· ! 
1 
1 

Xan Rouco ! _, 

Hai algo que tamén incomoda 
aos sindicatos: o feito de coinci
dir a redución da capacidade 
produtiva do sector ca comezo 
dun ciclo longo -de até o 
2010- de expansión mundial -
debido á renovación dunha flota 
cunha média de máis de vinte 

'Apoiamos ao sector naval, como fan a Alemaña e o Xapón' 

· anos de vella. A Cl6 ·elaborou un 
plano alternativo que aposta pola 
consolidación do sector para 
aproveitar ese ciclo expansivo. 

No caso da Galiza, a CIG for
mula como obxectivo conservar 
a capacidade produtiva, rexuve
n ece r os cadros de persoal, 
manter a titularidade pública de 
Astano e Barreras e conquerir 
que Astano valva a construir bu
ques, xa que na actualidade só 
está no mercado de Off Shore: 
transformación de barcos para 
asisténcia a plataformas. 

Capacidade produtiva 

Xan Otero Rauco é traballador 
do estaleiro público vigués Ba
rreras e está a representar á 
CIG nas negociacións sobre o 
División para a Construción · 
Naval en Madrid. · 

"A construción naval no Esta
do ten unha eiva, non hai de
manda interna, pero no mun
do está a comezar un ciclo 
longo d~ expansión. _Aqui, a 
pouco que faga o Governo, 
con axudas para o _naval, re
activarase a demanda inter
na", di Rauco ao talar da si-
tuación actual. ' · 

"Estamos a negociar os pontos 
nos que se ten que basar a 
viabilidade de Barreras, Astan
der e Julrana, porque a privati
zación xa está desbotada", ex
plica ao analisar o contido das 
negociacións. Xan Otero Rau
co admite que haxa prexubila
cións, pero matiza, "só a cám
bio de que haxa novas incorpo~ 
racións nos estaleiros, xa que 
as médias de idade son de 48 
anos e a meio prazo a constru
ción naval vai desaparecer se 
non entran aprendices que se . 
capaciten". 

A. IGLESIAS 

Titularidade dos estaleiros 

En relación coa titularidade das 
faetonas, o representante da CIG 
opina que "Barreras ten que se
guir a ser público en vista de que 
a iniciativa privada non ten capa
cidade nen gañas de dar pulo 
aos outros estaleiros da ria, así 
atopámonos que Barreras, que é 
público, é o que máis capacidade 
ten para competir e o que máis 
i::eciclou ao seu persoal para po-

ñelo ao día. Proba do que digo é 
que Barreras tira do resto dos es
taleiros da ria de Vigo". 

"O sector ten que ?eguir en mar
cha -explica Rauco en referén
cia ao que debe ser un verda
deiro Plano de Competividade
' non se pode pechar nengun 
centro do Estado, ainda que isa 
pareza que vai en contra nasa, 
noñ podemos aceitar que peche 
$evilla polo t;>en de Barreras 
porque a cuestión é manter a 
capacidade produtiva". 

Coincidéncias sindicais 

A CIG ten unha postura comun 
ca resto dos sindicatos que par- . 
ticipan na nego_ciación, ainda 
que con alguns deles, como 
ELA-STV, ten maiores coinci
déncias. "As CCOO surprendé
ronnos cando apoiaron a nasa 
postura de .que a Xurita entre 
nos consellos de administración 
dos estaleiros públicos.· Quere
mos que o Governo galega se 
molle, chamounos a atención 
que a Xunta apresentara un 
plano de viabilidade para Barre
ras, ainda que lago comproba
mos que era o mesmo que o da 

empresa, é dicer, que non ten 
valor nengun. A está alturas xa 
sabemos que o conselleiro de 
lndústria, António Couceiro, an
da bastante despistado". 

Pero non ·todo son coincidén
cias cos sindicatos, "coa UGT 
sepárannos máis causas que 
coas CCOO, pero Comisións 
non está pala descentralización 
da xestión empresarial porque 
eles queren que todas as deci
sións estexan centralizadas, é 
o seu modelo de Estado". 

En catquer caso, os sindicatos 
son os que se apresentan como 
defensores do sector naval; da 
sua continuidade e do seu afor
talamento. "A estas alturas nin
guén pode dicer que este sexa 
un sector terceiromundista. Nas 
clasificacións de_ países produ
tores hai estados tan importan
tes como o Xapón ou Alemaña, 
que está a gañar capacidade 
produtiva -explica Rauco. Aquí 
os únicos que estamos na liña 
defensora do sector somos os 
sindicatos, porque tanto o Go
verno español como o galega 
queren a liquidación que nos 
impón Eurqpa".+ 

O Xoves 17 de Agosto analísase 
o futuro de Astano. O Plano Es
tratéxico da DCN quer reducir o 
seu cadro de persoal a 1.082 tra
balladores, cando na actualidade 
ten 2.033. O Ministério de lndús
tria pretende uns estaleiros con 
gastos correntes moi reducidos 
que podan afrontar sen grandes 
esforzos os momentos de inacti
vidade; segundo este critério, a 
subcontratación de carga de tra
bal! o serviria para acometer a 
prodúción nos momentos de ex
pansión. Entre os planos oficiais 
e a realidade hai un desfase: 
nestes momentos Astano funcio
na ao 1 00% da sua capacidade 
e ten subcontratadas a mil perso
as, que proximamente poderian 
subir até as 1.500. Nunha hipoté
tica redución do cadro de perso
al , os traballadores subcontrata
dos triplicarian aos do próprio es
talei ro . A situación ponse máis 
difícil tendo en canta que a oferta 
de profisionais capacitados é moi 
cativa. Os cursos de formación 
dados nos últimos tempos para 
tratar de paliar este problema 
non ahondaron porque hai outra 
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O naval pasou de-24.000 traballadores 
en 1983 a 10.000 na actualidade. ,, 

CIG estima que Astano non po
deria manter a sua existéncia se 
baixa dos dous mil traballadores. 

incluidas a CIG e a basca ELA
STV, apostan por non reducir a 
capacidade produtivao. O Esta
do español, nos finais dos anós 
10, acaparaba o 4% da produ
ción mundial de buques e ocu
paba o terceiro lugar -ás veces 
o cuarto- na clasificación de 
estados construtores. Hoxe está 
no undécimo pasto e só produ
ce o 2% dos barcos que se tan 
no mundo. En realidade, meri
tres o Governo pretende reducir 
a capacidade de produción, os 
sindicatos -estarian por aumen
tala, ainda que no proceso ne
gociador de momento. contén
tanse con manter a mesma ca-· 
pacidade que na actualidade. • 

O PEC pretendia recortar até os 4.000. Reformulación 

cuestión de fundo: os estaleiros 
non renovan os cadros de perso
al e estes non se rexuvenecen. 
Daquela os profisionais van xubi
lándose sen qua haxa ninguén 
para substituilos, de modo que 
non hai aprendices que tomen o 
relevo. 

Os estaleiros galegas, dos que 
catro -Barreras, Vulcano, Ba
zán e Astano- están no grupo 
mundial de maior calificación co
mo construtores de buques, van 
perdendo capacidade produtiva 
pala sangría de non renovar os 
planteis. Un exemplo é que a 

Unha explicación para a reformu
lación aceitada polo Governo foi 
a unánime resposta dos sectores 
implicados: ünha folga .xeral do 
sector a finais· de Xullo e a oposi
ción de Andalucia, País Basco, 
Santander e Galiza. No naso pa
ís a Xunta non elevou tanto a voz 

·como o fixo a Junta en Andalu
cía, onde o Governo é do PSOE. 

Todas as forzas sindicais pre
sentes na mesa negociadora, 

Pechar estaleiros para que outros fagan barcos 
O continente europeu converteuse á navegación 
atlántica desde os estaleiros galegas, adiantados en 
produciren formas e técnica.s para a mar de altura. 
Sobra estes alicerces do Renacemento, carpintear de 
ribeira remontou de ofício a. indústria con capacidade 
para producir e anovar en todos os requerimentos dos 
barcos de hoxe, desde a propulsión ao gi;>Verno 
automatizado pasando polos máis altos critérios de 
calidade dos burós de inspección. 

Ternos polo tanto os mellares estaleiros do mundo e 
contamos cuñha calificación profisional de primeira 
liña, constituida eneal dunha tradición incomparábel, 
pero as autoridades non están por facilitar a 
pervivéncia dun sector que é" vital para a Gal iza. 

A outra cara da moeda represéntaa Alemaña. Os 
estaleiros de Mecklenburg, na anterga República 
Democrática, sairon adiante despois que o Governó de 
Bonn forzara un ha excepción de lefsobre· a Directiva 
Séptima do Tratado de Maastricht, que só permitia 
investimentos públicos no estaleiros dun 9% do volume 
total de facturación. Na Alemaña conqueriron unha 
porcentaxe do 30%, o que abriu a porta ao capital da 

-Kvaerner noruega e á Bremer Vu/can. 

O priviléxio alemán, aprobado cos votos de Madrid, saiu 
adiante sobre o argumento de estar Alemaña do Leste 

No entanto os estaleiros alemáns solucionaban o seu 
problema, 9s galegas aplicaban un programa de 
amortizaciOn que liquidaba o 85 por cento da sua 
capacidade. No horizonte da competéncia mundial, os 
sindicatos galegas denunciaban importantes liñas de 
axuda indirectas dos estaleiros de Corea do Sul e o 
Xapón, xunto do propósito norteamericano·dé · 
multiplicar por dez a sua produ.ción naval. 

Se algo caracteriza a Europa é a dobre linguaxe. A 
retórica liberalizadora de Bruxelas é aplaudida por 
Alemaña e asumid~ por España. Semella que o 
nacionalismo galega foi o único en comprender que todo 
é unha operación de malabarismo para transferir 
capacidade produtiva desde a periféria ao ·centro. Hai un 
caso que dá monstras claras disto último: a 
desobediéncia á cota láctea conqueriu que a Galiza 
conservase a sua capacidade producir leite mentres o 
resto do Estado, sumiso, cedía, coa complicidade de 
Madrid, ante as imposicións de Bruxelas. 

Mentres Manuel Fraga bailáballe a auga a Helmut Kohl 
en· Compostela cun alemán de telderete, Xabier Aboi 
púñalle proa a Emma Bonina e obrigábaa a recoñecer o 
·papel liquidador de Europa, nese caso referido á pesca. 
Kohl asentía coa cabeza, pero Bonina tremía: Europa 
entendeu mellar as palabras de Aboi que as de Frag_a. 

continxentada polo Obxectivo 1 de .d.esenvolver.nento, Q , , O Governo español máis o galega non defenden a 
mesmo' que se nos aplica aos galegas. · supervivéncia dos sectores produtivo-s. Ese labor 

encárganllo a Bruxelas que apontala os seus e liquida 
os no sos: o vello con to. 

A modernidade que representa Alemaña significa pular 
polo afortalamento dun sector produtivo como o naval 
no que a alta tecnoloxia xoga un papel determinante. 
Non é o Terceiro mundo quen lidera a construción de 
buques, ainda que Corea do Sul estexa no grupo de 
cabeza (a base de praticar o dumping social -con 
salários moi baixos, xornadas de traballo longas e 
pouca calidade- para abastecer mercados que non 
requiren barcos avanzados), os líderes son países 
como Xapón, Alemaña, Finlándia ou a Galiza. 

Parece escárnio querer apearnos dos sectores nos 
que estamos en cabeza, nos que antes qye ninguén 
déramos a Europa condición navegante. E aí onde se 
ve a verdadeira procedéncia de cada qu_en, os que 
defenden a modernidade ou os que apostan por unha 
liquidación do país para atrincheirarnos en sectores 
como o turismo, resoltamente secundários neutros 
paises da UE despois de seren protexidos con 
xenerosidade durante meio século. 

A confrontación entre os servizos e o sector produtivo 
forma parte dun discurso ideolóxico e interesado. Para 
desenmascaralo non hai máis que buscar aos que 
saen beneficiados.+ 

ANOSA TERRA 
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DEPORTE-ESPECTÁCULO 

Non se ·precisou votación para aprobar a liga de vinteduas equipas 

· Todo ficou nun su_sto: o Celta'.seguerá en· Primeira 
•A. ESTÉVEZ 

Mália estar case valeira 
pala ponte da Asunción,. a 
cidade de Vigo cobrou · 
vida o Mércores 16 tras 
quince dias de angúria 
para os siareiros do Celta. 
A decisión da Liga 

. Profesional de Futbol de 
. ampliar a Primeira 
División a vinteduas 
equipas deu por·pechado 
o conflito, polo menos no, 
máis preocupante. . · 
lndurain e a Volta Ciclista · . 
a Galiza taran recibidas 
esa ta·rde en Vigo entre 
camisetas celestes ·e o 
número de sócios do 
clube pode medrar 
considerábelmente a_ 
xulgar palas intencións de 
moitos afeizoados. · 

Non fixo falla votación. Habia un
ha cousa na que seméllé¡Iban es
tar de acordo a maioria dos pre
sidentes dos clubes de fútbol 
con dereito a voto: ampliar o nú
mero de equipas. A recomenda
ción do secretário de Estado pa
ra o Deporte, Rafael Cortés Elvi
ra, foi máis· que iso; era a única 
soludón se non se ·queria xudi
cializar o conflito. Moitos dos di
rectivos que rexeitaban a am
pliación hai un par de semanas 
tiveron que agachar a ·cabeza. 
Soamente se amosabari contrá
rios á ampliación os presidentes 
:das duas equipas bascas, Athle- · 
tic de Bilbao e Real Sociedad, 
as duas asturianas, ·oviedo e 
Sporting, o Racing de Santander 
e Rayo Vallecano. Todos entra
ron en razón ao longo da asem
blea extraordin.ária da LFP, na 
que se puido comprobar como 
as equipas grandes son as que 
máis.pesan nas decisións. 

D~spois de máis de cinco horas 
de -reunión, onde cada un dos 
presidentes dos clubes -de Pri-

. meirá e Segunda puido protago
nizar o seu papel ante as cáma
ras de televisión, o cansáncio e 
as ganas de xantar fixeron me
lla. Non foi preciso que se ergue
se ,a man, a · ampliación da liga 
era unha realidade. As restantes 
cuestións quedaron: aprazadas 
para unt:ia próxima xuntanza. 

Cada clube amosou os ·seus in
tereses concretos e, quizais, o 
que máis preqcupaba aos mo
destos éra o tema dos ascensos 
e. descensos. Se a liga ,contaba 
con vinteduas equipas ·e seguía 
adiante a pretensión de reducir a 
Primeira División a d.ezaoito 
equipas, haberia catro que des- · 

· cenderian ·directamente e dous 
·que promocionarían con posibili..: 
dades de re.matar ria Segurída. A 
discusión pospúxose e· pera~te 

. as .duas próximas tempad?ts a di
visión de honra contará con duas 
equipas máis, como a sua homó
loga en .Inglaterra, polo que o te- ~ 
ma de' ascensos e desc·ensos 
queda prácticamente igual. 

Unha das intervencións máis des
tacadas na asemblea foi a do ·pre
sidente da Sociedade Deportiva 

· Compostela, Xosé Maria Caneda, 
que defendeu rotundamente a in
clusión de Celta e Sevilla na Pri
me ira División, argumentando 
que o faria ainda que non hoube
se unha equipa galega por médio.
As suas palabras máis duras fo
ron dirixidas contra o Consello 
Superior de Deportes e o Ministé
rio. ''.Agora os ministros yeñen a 
compadecerse das afeizóns e dill' 
que hai que suavizar a lei. Como 
se atreven a dicer que a lei a fixe
ron os clubes de futbol, cando foi 
imposta por eles? Xa nos fixeron 

· a xogada cando nos obrigaron a 

A. IGLESIAS 

converternos ·en sociedades anó
nimas e son el~s os qúe nos obri
gan a avalar todo", dixo. 

Asimesmo, afirmou que rexeitaria 
todas as decisións da LFP se os 
ctubes deixaban tora da máxima 
categoría a Celta e Sevilla e que 
o seu clube estaba disposto a xo
gar calquer dia da semana pola 
ampliación da liga. Pediu maiores 
axudas económicas para os clu
bes e foi moi érítico coa preten
sión de reducir a dezaoito equi
pas. "Quen pediu iso? A mingos
tariame saber quen quere unha li
ga con dezaolto equipas", teimou 
perante a reunión: Augusto César 
Lendoiro, presidente do Deporti
vo, defendeu un Celta de Primei
ra pero sinalou que o estado nor
mal da táboa é con vinte equipas. 

Agora, a segunda parte 

A decisión da Liga de Futbol 

conleva a destitución dos conse
llos de administración do Celta e 
do Sevilla, vixentes o 30 de Xu
ño, co cal a directiva actual ten 
que marchar. O presidente do 
clube, Horácio Gomez, que apa
receu chorando antes as cáma
ras de televisión, anunciou a 
próxima asemblea de accionis
tas na que serán estes últimos 
os que decid,an o rumo do clube. 

Ademáis, haberá unha contra
prestación para os clubes polos 
posíbeis perxuizos que conleva 
a ampliación. Dese xeito, recibi
rán maior porcentaxe de cartas 
da recaudación qas quinielas e, 
segundo un anuncio do Con~eUo 
Superior· de Deportes, unha re
baixa no IVE dun 16% a un 7%. 
Cada clube aproveitou a asam
blea para facer públicas as suas 
queixas e as suas reclamacións 
e semella que se abre un cami
ño para modificar a lei que per
xudicou a Celta e Sevilla. 

Máis de tres mil afeizoados vi
gueses aturaron o calor da ma
ñán no exterior do edificio da Li
ga, esperando a resolución. Os 
sevillistas decidiron cancelar a 
viaxe , quizais, prevendo que a 
resposta da Liga seria positiva e 
que non pagaba a pena traladar
se a Madrid. Os presidentes dos 
clubes reclamaron protección p.o
licial cando rematou a reunión, 
.temerosos de que os siareiros 
tentaran agredilos. Pero nen moi
to men'os, os celtistas marcharon 
axiña para Vlgo, preferindo pos
poñer a celebración e facer a fes
ta na praia de Samil. O Celta se
guirá na Primeira División ra
chando deste xeito a fortuna dou
tros sectores da cidade que van 
sendo desmantelados pouco a 
pouco. Ao fin e ao cabo, poida 
que o clube gañe tras esta aven
tura de verán, que sensibilizou a 
moitos vigueses que nunca se ti
veran achegado polo estádio de 
Balaidos. Se é asi, os hosteleiros 
poden estar ledos porque a vin
deíra tempada, que comeza o 3 
de Setembro, bares e hoteís es
tarán cheos.• 
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NORM.ALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

XURXO S. LOBATO/ ARQUIVO . 

Coa. detención de dous mozos o governo municipal 
da Coruña dá un paso máis na represion ling.üística 

Máis de setenta veces tiraron 
o 11L11 do xardin 
de Francisco Vázquez 
•C.V. 

A Policia Municipal da 
Coruña detivo a dous 
mozos cando estaban a 
tirarlle o "L" ao xardin 
municipal da Avenida de 
Alfonso Malina no que 
diversas plantas debuxan 
o nome da cidade. Son xa 
unhas setenta ocasións 
desde o 9 de Novembro 
nas que diversas persoas 
corrixen ao governo 
municipal para facer 
cumprir a senténcia do 
Tribunal Superior que 
recoñece o neme galega 
da cidade. 

A ilegalide manifesta de Fran
cisco Vázquez contrasta coas 
alegacións apresentadas polo 
seu governo ante o tribunal ga
lego na que se pon ese mesmo 
xardin como exemplo de norma
lidade para adiar o castigo pe
nal. Mentras canea a sentenza, 
Vázquez incrementa con este 
feíto as medidas represoras 
contra a utilización do galega no 
concello e fai do xardin un em- ' 
blema na sua teima de castela
nizar o nome da cidade. 

Fontes da Policia Municipal ma
nifestaron que xa son unhas se
tenta as veces que retiran a letra, 
lego reposta automaticamente. 
por efectivos municipais. A noite 
na que se fixeron as duas deten
cións a po'licia veu como un gru
po dunhas quince persoas retira-

. ba as prantas que facian o "L" e 
apresaron a duas delas que fo
ron postas en liberdade despois 
de pedirlle a identificación. Se
gundo puidb' saber este xornal a 
Policía Municipal respondía ás 
ardes do concelleiro de Parques 
e Xardins, Xosé Nogueira, quen 

insistiu no incremento do disposi
tivo de vixiáncia da zona. Sobre 
os dous mozos pesa agora unha 
acusación por danos nun xardin 
público que foi remitida a un xul
gado da Coruña. 

A pesares do recurrente do fei
to, desde a Policía Municipal 
maniféstase a sospeita de que 
os dous mozos agora detidos 
poden ser os causantes de to
das as modificacións do xardin. 
Ao respeito xa várias persoas 
se autoinculparon, en declara
cións a A Nasa Terra, de ter ti
radó nalgunha ocasión o "L" do 
xardin coruñés. 

Lois Cambeiro, responsábel da 
Mesa pola Normalización Lin
güística, emarca o feito dentro 
da ,;política de provocación de 
Francisco Vázquez de cara a to
do o que soe a galega que neste 
caso se ve aumentado xa que 
se detén a duas persoas que es
tán cumprindo coa legalidade, 
causa que non fai o governo mu
nicipal". Para o membro da MNL 
a agresividade do alcalde da Co
ruña chega ao extremo de que 
por non cumprir o estipulado na 
sentenza xudicial normalizou o 
feíto de identificar as comunica
cións do con.callo mediante o es
cudo para evitar a utilización do 
nome da cidade. Os avogados 
desta organización consideran 
que esta determinación é ilegal 
en canto non existe a abriga de 
coñecer o escudo e van tomar 
medidas no asunto. 

Restituir a legalidade 

A deputada e lingüísta Pilar Gar
ciá.Negro considera que "se tanto · 
se fala de Estado de Direito hai 
que cumprir as leis e non mofarse 
delas como o está a facer o alcal
de da Coruña coa normativa que 
regula o uso da língua nas entida
des locais". A deputada naciona
lista engade que córnpre restituir 
a legalidade e· atribúe a detención 
á "histéria d_o alcalde 9ue desde 

que o Tribunal Superior emitiu a 
sentenza e ó auto intenta por to
dos os meios seguir mantendo a 
exclusión total e absoluta do gale
ga". Garcia Negro engade que 
nas acusacións dos mozos nen 
sequer se pode talar de destrozos 
xa que a rapidez coa que os vici
ñ os da cidade eliminan o L do 
xardin fai que non se faga a repo
sición con plantas senón con ra
mas secas que se encaixan ao 
dia seguinte na terra. 

O governo municipal de Francis
co Vázquez apenas mudou a 
sua política lingüística represiva 
no concello -na nova lexislatura. 
A preséncia de concelleiros na
cionalistas obrigouno a facer as 
convocatórias de plerros e comi
sións en bilingüe ante o perigo 
de que se poidera bloquear o 
funcionamento municipal, do 
mesmo xeito que os recibos de 
impostos municipais e de circula
ción tamén se facian nas duas 
línguas. Pero a entrada dos na
cionalistas hon conseguiu ainda 
que a comunicación externa do 

. concello se fixese en galega. Ao 
respeito o concelleiro Mário Ló
pez Rico sinala que o seu grupo 
"vai facer cumprir a legalidade vi
xente'' · ao tempo entande que as 
prácticas de Francisco Vázquez 
"chocan coas suas palabras na 
toma de posesión do cargo nas 
que manifestou a sua vontade de 
ser o alcalde de todos os coruñe
ses e de levar a cabo unha políti
ca de toleráncia e participación". 

Tamén a CIG fixo público o seu 
rexei.tamento da · utilización da 
policía local -"para reprimir a ci
dadáns que defenden a legalida
de" ao tempo que consideran a 
situación lingüística do galego 
inssostíbel e denúncian (! "gue
·rra suxa en contra do naso idio
ma". O sindicato nacionalista pi
de a suspensión de calquer san
ción aos mozos detidos e fai un 
chamamento1 aos traballadores 
das administracións públicas pa
ra que empreguen o galega.+ 

O recurso da língua 
MA.NuELCAO 

As últimas declaracións dé J. M. Aznar defendendo a primacia 
do castellano sobre o resto das línguas que conviven no Estado 
español confirma os máis negros presáxios do que pode ser un 
governo do PP na Moncloa. Son os portavoces da sociedade 
catalana os máis claros á hora de posicionarse: "O PP embestiu 
contra a liña de flotación da convivéncia en Cataluña". A idea de 
converter a língua nun dos arietes _básicos da súa política de go
verno (o outro seria a loita contra o paro) devén lóxico unha v.ez 
que o PP escolleu aviado enfrentamento para rexenerar o que 
entanden debe ser España. Non é máis que un remedo actuali
zado da búsqueda do império perdido e imposíbel de recuperar. 

"A língua é compañeira do império", dicia Nebtija. Perdido o im
pério queda a língua como resíduo e a partir daí téntase ·reactivar 
o império. O problema é que os factores que inciden no poder 
.dunha língua rara vez teñen relación coa língua mesma. Nunha 
mostra de inocéncia alarmante, un famoso contertúlio afirmaba 
que o principal recurso de España a nível internacional era a lín
gua castellana estendida por todo o mundo e a partir dela poten
ciando os institutos Cervantes e outros organismos acadaríanse 
contratos e aumentarian os intercámbios de carácter económico, 
criándose novas postas de traballo, diminuindo o paro, etc. Tal 
delirante idea é xeralmente compartida nas zonas de España 
máis atrasadas e depauperadas que botan de menos un pasado 
glorioso . . Convén, polo tanto, tomar a sério tales propostas e non 
hai máis ca visitar as cidades de Castela para darse canta de 
que. nengunha outra causa pode motivar realmente tanto á cida
dania. Por exemplo, en Burgos pódese ver con nitidez que o tem
po non pasou;.non existen vestíxiós de modernidade e democrá
cia; as ruas conservan todos os nomes do franquismo; os heróis 

· imperiais da Coroa de Castela tañen as suas estátuas; un aroma 
. a ldade Média e século pasado latexa nos seus recunchos. Máis, 

unha soeiedade atrasada e pobre que en tempos tiña "o ouro ne
gro" do trigo non ten, agora, grandes perspectivas como non se
xan a emigración e rememorar un pasado imperial xa fenecido. 
En realidade, a cultura destes pavos é unha cultura de agresión, 
de violéncia, de xenocídio e ·expólio doutros povos. Cando un ob
serva a cuna da língua castellana en San Millán de la Cogolla 
compraba con claridade a má asignación de recursos duns líde
res que, historicamente, fracasaron. Fortes e violentos como ou
tros non foron capaces de criar riqueza na sua terra preparándo
se para os tempos, de paz tendo hoxe, por esa razón , abandona
dos os seus próprios monumentos que poderian chamarse con 
propriedade catedrais do deserto. 

---~------------------
'As últimas declaracións 

de J.M. Aznar defendepdo a 
primacia do castellano, confirma 

os máis negros presáxios dun 
governo do PP na Moncloa" 

A idea de considerar á lingua o factor clave para o desenvolvi
mento dunha sociedade é asumida por moitos que, igualmente, 
incapaces- de comprender os cámbios nas sociedades moder
nas, refúxic;inse en fundamentalismos como a relixión , o grupo 
étnico, a língua, etc., para camuflaren a sua impoténcia e incom
pet$ncia para conducir aos seus pavos pala senda do progreso 
e da liberdade. Nunha sociedade democrática.avanzada non ca
be outra causa que non sexa o respeito e o apoio absoluto ás 
culturas e línguas autóctonas.~ ... • 

. ' . 



DIAS 

• Peden xustiza 
para ·uns detidos 
acusados-
. de .zapatistas 

Distintos colectivos e 
personalidades públicas 
mexicanas esixiron ás 
autoridades dese país que 
actuen con xustiza no caso de 
dezanove persoas acusadas 
de ser zapatistas, entre as que 
están Javier Elorriaga e María 
Gloria Benavides, a quen 
imputan ser dirixentes do 
Exército Zapatista de 
Liberación Nacional. A 
demanda popular recorda que 
se cotneteron "un cúmulo de 
irregularidades xurídicas" nos 
procesos contra. Elorriaga e 
Benavides. O primeiro foi 
detido polo Exército Mexicano, 
cando non ten atribucións para 
facelo, e a segunda foi 
secuestada 24 horas antes de · 
estabelecerse oficialmente a 
sua detención. Por outra 
banda, as probas contra os 
dous supostos dirixentes do 
EZLN, ou unicamente están 
basadas en testemuñas que 
non ratificaron as suas 
declaracións ou ben son 
autoinculpacións extraídas 
meiante tortura psicolóxica, 
como no caso de Gloria 
Benavides, a quen obrigaron a 

· asinar unha declaración 
elaborada poi a policía -sob 
pena de causar dano ao seu 
tillo, de un ano de idade. +. 

• Retencións dos 
cobros de leite 
como aval 
para pagar 
a supertaxa 

As retencións no~ cobros do 
leite como aval para pagar a 
multa por exceso de producción, 
son o sinal segundo o Sindicato 
Labrego Galego que pon en 
entredito a afirmación do 
Ministério de que non vai haber 
prÓblemas por superar a cota. 
Ante esta situación, o SLG 
sinala que se está a permitir 
empregar estes métodos cos 
productores como forma de 
"amedrentar ao sector nun clima 
de incertidume que lle interesa 
ao Ministério". Ao tempo, o 
sindicato agrário critica que non 
se tef.ía feitó unha redistribución 
da cota dun xeito racional entre 
os gadeirbs que superaron o 
seu límite de produción. 

• 

GONZALO 

En canto ao vacun de carne, o 
SLG denúncia a demora no 
cobro das primas por vacas 
nodrizas e o peche dos 
matadeiros municipais -
aprobado polo consello da 

. Xunta- que está a super unha 
caida nos prezos dos 
becerros.+ 

•A CIA pecha 
o cerco sobre · 
o Iraq 

Os Estados Unidos están a 
cercar ao Iraq. O presidente 
Sadam Husein, para restar 
efectividade ás intrigas 
provocadas pola Axéncia 
Central de lntelixéncia (CIA), 
tivo que bqtar man da 9Ua 
própria família na composición 

· dalguns dos órgaos de governo 
·do país. E;:ste sistema de 
protección tamén ten os seus 
riscos, pois a CIA nestes casos 
aumenta a presión, 
habitualmente através de 
suculentas ofertas económicas. 
É o caso de vários dos 
familiares de Husein, que 
veñen de abandonar o Iraq; 
acompañando a sua partida 
cun espectáculo organizado 
pola CIA.+ · 

•Acusan 
de clientelista a 
convocatória de 
prazas no IGAPE . 

A convocatória de 65 prazas 
de persoal laboral no Instituto 
Galego de Promoción 
Económica pretende, ..segundo 
a CIG, "consolidar situacións 
de enchufismo e clientelismo" 
en tanto se apresenta como 
requisito específico a 
experiéncia prévia e incumpre 
o princípio de ·igualdade de 
oportunidades. O sindicato 
nacionalista denúncia que non 
se poida controlar o proceso , 
de seleción e que se 
contemple a entrevista persoal 
como requisito para o aceso ao 
posto feito que, xunto coa 
valoración da experiéncia, . 
pode facer que se favorezan 
persoas que están desde hai . 

meses traballando no IGAPE 
cunha contratación que "foi 
feíta sen publicidade nen 
proceso selectivo algun". 

A CIG solicita a anulación da 
convocatória ao tempo que 
critica que se faga tal 
desplegue de pastos· de 
traballo en sociedades, 
empresa·s e entes públicos 
cando se anúncia unha Oferta 
de Emprego para a Xunta 
reducida e austera.+ 

• Posposto 
o referendo para 
a independéncia 
das illas Bermudas 

·o furacán Félix, que 
provocou cuantiosos danos 
no arquipélago caribeño 
das illas Bermudas, foi o 
motivo para o aprazamento 
do referendo para a 
independéncia d~ colónia. 
do Reino Unido. E a 
primeira vez na h!stória que 
este enclave británico ten a 
oportunidade de exercer o 
seu direito de 
autodeterminación nacional. 
Descoñécese a data na que 
se celebrará a consulta.• 

•Xóvenes 
Agricultores 
acapara as axudas 
da Xunta 

O paralelismo polí~ico entre 
a Xunta e Xóvenes 
Agricultores é moi rendíbel 
para este último. A . 
Consellaria de Agricultura 
presupostou unha·partida 
de 39 millóns de pesetas 
para as organizacións 
agrárias e desa cantidade 
15 millóns forqn para 
Xóvenes Agricultores, o 
37% do total. Uñións 
Agrárias recebiu 12,5 
millóns, o 32%, e o 
Sindicato Labrego Galego 
tivo unha axuda de 11,6 
millóns, o 29%. Dase a 
coincidénc;a de que estas 
duas últimas teñen máis 
implantación que Xóvenes 
Agricultores. A Unión 
Sindical Agrária, de carácter 
máis minoritário, só recebeu 
196.000 pesetas.• 

A. IGLESIAS 

•~campada 
·para p.edil'." un trazado 
alternativo ao Val do Neira 

Do 11 ao 14 de Agosto un grupo de persoas, convocadas po
la Asociación de Amigos do Val do Neira (perto de Baralla), 
acamparon no devandito val para manifestar a sua oposición 
a que a autovía do Noroeste pase polo lugar e para protestar 
polo levantamento dunha muralla na mesma beira do rio Nei
ra nun percorrido de cinco quilómetros. Os participantes na 
protesta·aproveitaron para coñecer in situ a riqueza ecoló~ica 
e paisaxística do val. Para o Domingo 27 de Agosto, coinci
dindo coas festas de' Baralla, está prevista unha marcha ciclo
turí stica polo val que terá o mesmo senti~9 _ _r~iyindicatiyo+ 

... 

• Galiza,· o país 
con máis agricultura 
ecolóxica, ainda que 

. non a declara 
Galiza é a Comunidade do Estado que 
máis agricultura ·ecolóxica ten, ainda que 
figura na clasificación das que menos por
centaxe de plantacións deste tipo hai no 
Estado. A razón deste desfase é que a 
agricultura na Galiza é totalmente ecolóxi
ca, pola auséncia de uso de abonos quími-· 
cos e substáncias similares, de modo que 
os agricultores· non ven nada de especial 
nesta actividade. Noutras partes do Estado 
e de Europa, a agricultura natural é tan 
pouco habitual que quen escollen esta op
ción utilízana como fórmula publicitária. + 

• Temos o 18º" 
dos traballadores 
regulados en todo 
o Estado 

O 18% dos traballadores que se atopan 
en situación de regulación de emprego 
no Estado, son galegos. Con 7.380 per
soas, a Galiza encabeza a clasificación 
de comunidades autónomas nas que hai 
máis empregados nesa situación . No 
conxunto do Estado suman 40.441 per
soas reguladas. Esta cifra, do primeiro 
trimestre de 1995, é sensibelmente infe
rior a 1994, cando a cantidade de regu
lados dobraba aos da actualidade. • 

•Golpe de estado 
en Sáo Tomé 
~Príncipe 

O pasado Martes 15 de Agosto un grupo 
de militares direitistas, encabezados polo 
tenente Manuel Quintas de Almeida, deron 
un golpe de estado no arquipélago africa
no de Sao Tomé e Príncipe. Os golpistas, 
que se fixeron co poder, estaban descon
tentos co governo .eleito democraticamen
te do Movimento de Uberta9áo de Sao To
mé e Príncipe. O ML:.STP-,· de esquerda, 
ocüpara o poder desde a independéncia, 
en 1975, até 1990, cando a direita gañou 
as eleicións e no país comezou unha crise 
económica que disparou a inflación, a dé
beda exterior e o desemprego. A má xes
tión deulle, outravolta, a vitória ao MLSTP 
nas eleicións de 1994, ainda que non aca
dou a maioria absoluta. Ese retorno da es
querda non gustou á direita e agora ven de 
recuperar o governo pola forza. • 

• Galindo gardábase . 
as gratificacións por 
desarticular 
comandos da ETA 

Con cargo aos Fundos Reservados, o Mi
nistério de Interior repartia entre dous e ci.n
co millóns entre os gardas civiles que parti
cipaban na desarticulación dun comando. 
No caso do cuartel de lntxaurrondo, o coro- .' 
nel, agora xeneral, Galindo era o encarga
do de repartir eses cartos, só que quedaba 
con eles e unicamente repartía unha miga
llas nos catro ou Cinco colaboradores seus 
máis· inmediatos. Forzas do cuartel de lnt
xurrondo participaron na desarticulación de 
várias dúcias de comandos. 

Por outra banda, un ex sarxerito de lnt
xaurrondo,: Enrique Dorado Villalobos, . 
participou no asasinato de Lasa e Zaba
la, segundo confesou o mesmo Dorado 
a ünha testemuña no sumário_pola desa
parición, secuestro e asasinalo dos dous 
membros da ET A. + 
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A CRISE DA PESCA 

r---------------., 
: Tres fa olas i 
• 1 

:ameaza as ~ 
1 1 
1 1 

~ Aa...da · 1 
11 

~ Ten a frota de barcos de me- : 
: · nos· toneféBe per-o con maiof" : 
1 numero de maññeiros em- " 
: barcados . proporcionafmen- : · 
: te. Tñnta embarc:aáóns que~ : 
: se non mudan as aspr~ : 
· marroqunas poden segmr 1 

: pescando~ pero co problmea 1 

[ er.igadido pala reclamación 
• de que o 35% das tñpula-
' cións, desde as cero tonela-

das, _sexa marroquina 

Ribéira 

Entrevé a pantasma do paro 1 

en q · ce au vinte unidades 
de difici colocación noutros 
mares_ 

Frala ele cefm·+adas 

É a prOblema central. Ainda 
t que con base en As Palmas 
: garda unha· grande relación 

A sexta ronda Rabat-UE entra en -via morta· 

~ con Galiza tanto pola tripula- 1 
ción, ~aiorit.áriamente do ~ 
Morrazo, como pola proce
déncia dos ármadores. Ra
bat esíxe reducir un 65 por 
cento das capturas destes 
barcos, . en contra do pouco 
máis do 20% que en princí
.pio parecía defender a U E. 

A Comisión Europea arria a presión 
sobre Marrocos 

O problema das descargas 

Qutro problema comun ás tres 
frotas galegas interesadas no 
caladoiro, son as descargas 
en portos marroquinas. As fro
tas están en contra pr motivos 

mentres aumenta a tensión na frota · de todo tipo: eoniercialización. 
sanitários, teparacións, que · 
poñen en dúbida se podan re
solver acaidamente nos por
tós africanos. Tendo en oonta 
o pñncípio da FAO de que ca
da posta de traballo na mar 
dá lugar cando menos a catro 
en terra, o impacto negativo 
desta aspiración marroquina 
seria enorme sot¡re os portos . 

• SEVERJNO XESTOSO 

A viaxe de Emma Bonino 
á Arxentina, nun momento 
considerado crítico das 
negociacións entre Rabat 
e Bruxelas, aumenta a 
preocupación da frota do 
Banco. A Comisión 
Europea no~ trata os 
problemas da pesca coas 
mesmas armas políticas e 
diplomáticas que outros 
sectores económicos. A 
algunhas das últimas 
reunións non asistira nen 
o xefe da delegación, o 
portugués José Almeida. 

Terán que pasar ainda dias para 
que podamos albiscar os primei
ros pontos de encentro en posr-

cións tan separadas. En realidade 
considéranse ciave os derradei
ros dez dias deste 

do sector e dos mariñeiros da 
pesca de cerco. Neste senso, o 

empresariado ga
mes e, dentro de
les, caJquera cou
sa pode suceder. 

As posturas prin
cipais están ben 
marcadas. A 
Unión Europe.a 
pode presionar a 
Marrocós me
diante a arma po
títica que consti
tue o Acordo de 
Asociación; Ra
iJat considera a 
pesca como un 
instrumento para 

O primeiro éxito 
de Rabat foi 

lega non deixaba 
lu,gar a dúbida 
"E inadmisíbel 
que o trato prefé
ren ci al dado á 
sardiña proce
dente de Marro-nas conservas, · 

para escándalo 
dos industriais 
do sector e dos 

.. cos -sinalaba un 
comunicado da 
CEG-, modifique 
sustancialmente 
as condicións es
tablecidas 110 
Acordo suscrito 
nesta matéria 
con Marrocos~ 

mariñeiros da 
pesca de cerco. 

c~nseguir mella-
ras sustanciais noutros campos 
da economia, tal que os cítricos 
ou as conservas. 

De feito, o pñmeiro éxito de Ra
bat foi nas conservas, para es
cándalo dos industriais galegas 

Este ano, non só 
8.750 toneladas 

quedarán sen arancel, s~nón 
que 3. 750 tpnefadas pasarán 
cun imposto de entrada do 10%. 
E o que é máis grave, estabeté
cese a condonación do ara.nCet 
do 22,5%, establecido dende o l 
de Maio de 1995 adiante". 

Marrocos quer xogar as suas 
bazas sen aparente presa, se 
cadra facendo bon un petisa
mento do xerente du nha das 
parte5 máis i~resadas no con-· 
flicto: "as teses marroquinas son 

. fatais para todos nós, pero en 
catquera. caso. o pior acordo pa
ra nós, non seria demasiado bon 
para eles que perderon o tuñs
mo e as colleitas pola seca". 

Nas cinco negocíacións denante
ñores, non se avanzou cousa. 
Nesta altura non está pechado 
nen un só dos rubros de discu
sión: a.ipos de pesca, desembar
cos, sistemas efe control e vixián
cia. porcentaxes· de tñpulacións 
do país que detenta os cal~ 
ros {contra a vonlade da Repúbli
ca Acabe Saharaui Democrática) 
e compensacións financeiras. 

No entanto, a televisión marro
quina que cobre a beiramar de 
Cades e Huelva advirte que o 
regreso da frota ao Banco afee-

das Rias Baixas.. ~ 

L----------------------~ 
tará aos prezos do peixe, hoxe 
ben altos para os marroquinas 

· que seguen pescando. 

Os mariñeiros, pola sua b~ 
continuan coas mobilizacións, 
ainda que seguen facendose 
chamamentos sobre a income
néncia de faceló mentres está 
aberta ·a negociación. O pasado 
día 10 cortaron con baricadas a 
estrada e a vía do tren á altura de 
Rande. AJguns representaes sin
dicais lernbran que ainda haí un
ha baza w xogar por parte da 
UE: '"ro fácif que seria fembrarlle 
a Mamx:os a quen pertencen as 
augas do Sahara Ocidenfaf'.• 

. . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A INDUSTRÍALIZACIÓN DA BEIRAMAR 

A opción da·Platalorma para a Defensa da Ria quer evitar a concentración de com~stíbel no recheo de Bauzas. A. IGLESIAS 

Sobre un total de dez millóns de litros 
repartidos en v~rias estacións 

Defensa da Ria aprobaria 
a instalación de Petrovigo como 
servizo descentralizado 
• G. LUCA DE TENA 

O proxecto dunha base 
para fornecer combustíbel 
a buques desde o recheo 
de Bauzas_ (Vigo), 
promovido pala empresa 
Petrovigo, teria o respaldo 
da Plataforma para a 
Defensa da Ria no caso 
de se estabelecer en 
vários pontos da beira da 
Ria que· no sumasen 
unha capacidade total de 
armacenamento de dez 
millóns de litros. A primeira 
proposta de Petrovigo 
contemplaba unha 
capacidade de cen millóns 
de litros de combustíbel 
desde un centro único de 
armacenamento. 

O proxecto de Petrovigo, dado a 
coñecer en 1993, atopou no pri
meiro a oposición dos viciños de 
Bauzas, alarmados pola enorme 
concentración anunciada-de deri
vados do petróleo no corazón da 
beiramár cidadá do Sul de Vigo. 
Os mariscadores e armadores 
da baixura comprenderon dese
guida o cámbio de uso da Ria de 
Vigo que traeria o funcionamento 
dunha base de deslastre e con
sumo. Viciños, mariscadores e 
pescadores constituiron a Plata
forma para a Defensa da Ria de 
Vigo, integrada por 39 contrarias 

·e er;itidades asociativas, que pro
m oveu mobilizacións contra a 
instalación proxectada. 

A empresa Petrovigo respostou 
cunha ampla campaña de pro
paganda sobre. as bases da .au- · 
sé11cia de risco para o entorno _e 

o médio ambiente; a repercu
sión positiva para a economía e 
a xeración de emprego e a ne
cesidade de fornecer servizo de 
combustíbel para os buques. en 
tránsito. 

Sen razóns 

Estas tres razóns de Petrovigo 
serian sucesivamente desmon- · 
tadas. O Concello de Vigo desa
consellou a instalación e remi
tiuna á discusión do Plano Es
pe_cial do Porto. A valoración 
prévia de riscos,· realizada pala 
asesoría da Lloyd's de Croydon, 
revelou pontos escu'ros como a 
auséncia de estudos de corren
te s e mareas ou a medición 
errónea do peirao de servizo 
desde o recheo de Bauzas. 

O· claustro .do Instituto de lnves
tigacións Pesqueiras de Bau
zas, en resposta a unha solicitu
de da OPP e cultivadores de 
marisco da Ria, adverÜu nun 
preciso dictame "que o proxecto 
de Petrovigo constitue un risco · 
moi grave para a salvag.arda 
dps recursos naturais da Ria e 
os seus benefícios potenciais 
están moi lonxe .de. compensa
ren os danos previsíbeis sobre 
destes recursos e sobre da eco
nom ia do amplo seitor social 
que na actualidade os explota". 

Petroviga· rebaixou a capacida
de proxectada á 96 millóns de li
tros e centrou a sua argumenta
ción positiva na necesidade dun 
servizo de fornecemento a bu
ques. A Compañia Logística de 
Hidrocarburos (CLH), resultado 
da transformación da empresa 
pública Campsa, apresentou 
alegacións contra Petrovigo 
despois de lle ser denegada un
ha conc;esión de 83.0.00 !lletros 
cadrados na Ria de Vigo. CLH 
sinalou que o Concello de Vigo 
pecháralle repetidas· veces o ca-

miño para unha instalación se
mellante á de Petrovigo, des
pois de verse abrigada a trasla
dar os depósitos da vella insta
lación do bairro de Teis por ra
zón de seguridade. 

A Plataforma para a Defensa da 
Ria desactiva a derradeira razón 
de Petrovigo ao sinalar que esta
ría dacordo non nunha instalación 
concentrada de 96 millóns de li
tros, senon en várias estacións 
que tivesen por xunto unha capa
cidade máxima de dez millóns de 
litros. "Consideramos que con es
ta cantidade o desenvolvemento 
da Ria estaría asegurado -co
mentou ManueJ Pena Chapela, 
secretário da Cooperativa de Me-

, xilloeiros de Galiza- e non habe
ria razón para levar adiante a ins
talación proxectadél. en Bauzas, 

· que seria a marte da Ria" .. 

· Petrovigo .mantén silenzo sobre 
esta contrapropos~a da Platafor
ma. Un representante da Autori
dade Portuária de Vigo, aberta
mente partidário da instalación 
de Bauzas, sinalou que o siste
ma de compra de combustíbel 
previsto por Petrovigo non seria 
rendível sobre un volume de 
dez millós de litros e un esque
ma descentralizado. 

Representantes da Plataforma 
indicaron ao Alcalde de Vigo a 
sua preocupación polo retraso · 
das obras de saneamento da 
Ria. A Consell.eria de Obras pú
blicas desviou os investimentos 
previstos para o alcantarillado da · 
beiramar qe Vigo para castigar á 
maioria de esquerdas no Conce
llo. Os mariscadores e a baixura 
observan un progresivo deterio
ro das condicions biolóxicas da 
Ria. De feíto, durante o debate 
sobre Petrovigo, o portavoz de 
Esquerda Galega no concello vi
gués remiteu toda a discusión 
ao saneamento de Ria.+ 

, 

Duas varas de tnedir 
a xenofóbia 
Caries Krauthammer recoñece no WASHINGTON PosT que a 
ofensiva do exército regular croata sobre a Craxina está a ser o 
caso sobranceiro de xenofóbia (ethnic cleansing) da guerra dos 
Balcáns. "En catre días de guerra lóstrego, ·o Exércitó Croata 
persegue a 150.000 sérbios que viven na Craxina por razón de 
seren sérbios e obrígaos a perderse cara á Bósnia e Sérbia. 
Onde. van os moralistas que estes anos berraron tan alto contra 
a xenofóbia que tiña como obxectivo aos musulmáns de 
Bósnia? Que foi daquelas voces que reclamaban armas e 
xustiza contra ·os que hoxe son vítimas? Que foi de articulistas e 
senadores que espetaron no centro da praza aos paises 
occidentais por non interviren contra os sérbios, agora que son 
eles as vítimas? Seguramente de vacación. Así que estean de 
volta de veraneo terán tempo de se ocupar dos sérbios da 

Craxina. Os sérbios levan 
vivindo na Craxina riba de 
cincocentos anos, que é máis do 
qúe levan os norteamericanos 
de hoxe no seu país. A razón 
deste silenzo de marte é o 
convencemento de que os 
sérbios o tiñan ben merecido 
polo moito que se encarnizaran 
contra os musulmáns. O que a 
fai ten que pagala. Pero d!3 que 
sérbios estamos a talar? A 
maioria dos sérbios da Craxina 
non se lle perdera causa na 
guerra de Bósnia, nen teñen que 
ver coas atrocidades que 
cometeran outros sérbios. Sobre 
todo as mulleres, os nenes e os 
vellos da Craxina, aos que non 
se pode facer responsábeis polo 
que pasara en Saraievo. O que 

é certo é que os sérbios da Craxina quixeron separarse de 
Croácia cando ésta proclamou a sua independéncia no 91 . 
Daquela tomaran as armas por unha boa razón: no~ estaban 
conformes en viver baixo aquiles mesmos que masacraran aes 
seus país e abós. O escudo, a moeda e cutres símbolos do 
Estado croata do 91 , son os mesmos que os do Estado croata 
nazi que matara a miles de sérbios na 11 Guerra.Mundial".+ 

Ir:itxaurrondo, espello escuro 
"A parte escura do cerebro nacional está localizada, metro arriba 
metro abaixo, en lntxaurrondo -escrebe Xosé de Cora en EL 
PROGRESO. "Ali se transladara o que anos a[ltes tiña por símbolo 
a Direción General de Seguridad da Porta do Sol de Madrid e 
antes no Governo Civil de Barcelona, baixo a férula granítica de 
Martínez Anido. Poderiamos seguir recuando e topariamos con 
Torquemada, impulsor dos primeiros GAL da España moderna e 
precursor dos estados de excepción. A zona escura é o 
subconsciente colectivo dps que sabéndose fortes por maioria, 
xustos por lei e honrados nos seus obxectivos, esquecen a sua 
forza, desprezan a xustiza e pechan entre parénteses a 
honradez e convencemento de que deste xeito, e non de nengún 
outro, prestan un servizo á democrácia, ao tirano ou á fé". + 

A pasta de papel 
sube cos incéndios 
Mário.Rodrigues escrebe no ExPRESso de Lisboa sobre a 
coincidéncia entre os anos con maior número de incéndios e o 
aumento de prezo da pasta de papel.· "No sector do pinho já se 
tala de do risco de ruptura total.. As celuloses, que estáo em franca 
retoma coma cotagáo da pasta a subir, preveem a importagáo de 
15 por cento do eucalipto de que precisaráo nos próximos quatro 
anos (o consumo médio é de 6 milhóes de metros cúbicos por 

• ano), o que as abriga a duplicar as compras no exterior. Senda a 
espécie portuguesa do eucalipto das melhores e mais rentáveis do 
mundo para fazer pasta, os pregos da madeira nacional, na 
produgáo, tém vida a subir substancialmente, atingindo a porta 
fábrica ou ainda na mata, .os valores mais altos dos últimos dez 
anos. Existe, aliás, um paralelismo gráfico entre a conjuntura das 
celuloses, o prec;o da madeirá e os togas florestais. Os maiores 
incendios em ardida dos últirr.os dez anos (1935, 1989, 1990 e 
1991, foram precedidos de subidas nas cota<;óes da pasta 
celulósica. Após os gigantescos incendios de 1991, vário~ dos 18 
parques públicos de recep<;áo <i'Je madeira queimada foram 
utilizados, náo pelos proprietários florestais, mas pelos madeireiros 
que vendiam ao Estado, a um prego garantido, o que compraban 
aos produtores por menos da metade desse valor. O Instituto 
Floresta! náo prevé este ano a criagáo de parques de recepgao de 
ma9elr~ queimªda". + 



TRANSPORTE COLECTIVO 

É presidente da ·co~isión de Transporte da 
Confederación Galega de Asociacións de Viciños 

Carlos Abellán 
'0.tranvia é imprescindíbél par~ solucionar o 
tráfico nas cidades' 

Carlos Abellán é un experto en 
transporte público que ten elaborado 
un proxecto para a instalación do 
tranvia en Compostela. É presidente da 
Asociación .de Viciños da Pontepedíiña, 

presidente da Asociación 
Compostelana de Amigos do Tren e 
presidente da Comisión de Transportes 
da Confederación Galega de 
Asociacións de Viciños. 

• HORÁCIO VIXANDE 

Cales ere que deben ser as 
prioridades para mellorar o 
tránsito urbano? 

Nun estúdo que fixen sobre maté
ria ferroviária, cheguei á conclu
sión que é prioritário criar redes de 
cércanias, que están potenciadas 
pola UE e polo MOPTMA, porque 
teñen a función de desconxestio
nar o tránsito urbano. Hainas en 
todas as comunidades autóno
mas, agás Extremadura e a Gali
za. As asociacións de viciños con-

sideramos que a conurbación ur
bana de Vigo e a da Coruña de
ben de ter redes de cercanías xa, 
pero entendendo que o ferrocarril 
por si só non é unha solución, nen 
o autobus, nen o tranvia, todo ten 
que estar cpordenado. De nada 
serven os trens se non hai enla
ces con outros meios. No caso de 
Vigo ou Compostela non hai xeito 
de combinalos porque hai moita 
distáncia entre as duas estacións. 
A solución é algo chamado esta
ción intercambiadora modal, é di
cer, que no mesmo espazo haxa 
todos os transportes, como suce-

de, por exemplo, en Estrasburgo e 
en toda Europa. A única forma de 
dicer á xente que deixe o coche 
na casa é darlle unha alternativa 
séria e integral. 

Vostede ten apostado polo 
tranvía. 

O conceito do tranvía variou. Son 
de Vlgo de toda a vida ainda que 
vivo en Compostela desde 1976. 
Recordo os tranvias en Vigo co
mo aglutinadores da expansión 
da cidade, ainda que logo coinci
dí u cunha etapa escabrosa en 

. 
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canto o crecimento urbano. Esa 
imaxe que ternos non correspon
de exactamente coas necesida
des de hoxe. Hai que reestruturar 
o tranvia e adaptalo á actualida~ 
de.. lso quer dicer que se o mete
mos polo . meio 
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go a enlazar con Xoán XXIII , Eco
nómicas e o Auditório da Galiza. 

Hai proxectos concretos e as 
autoridades · coñecen estas 
posibilidades, dá a impresión 

de estarmos a 
perder un ha dunha rua pertur

bamos o tránsito. 
Hai que darlle 
condicionamentos 
característicos, 
como unha plata
forma reservada, 
exclusiva para el. 
Teñen que ter 
prioridade sema
fórica, isa electro
nicamente pódese 
facer, como suce
de en Valéncia, · 
asi consíguese 
unha velocidade 
uniforme e comer
cial, teñen que ter 

'N " o momento 
oportunidade. 

no que se instal~ 
o tranvia 
moderno todo o 

Somos vítimás da 
cultura do coche, 
e iso é unha 
cuestión de evo
lución. Irnos máis 
retrasados con 
respeito a outras 
comunidades, co
mo Catalunya e 
con respeito a 
Europa: Non son 
máis listos nen 
máis parbos ca 
nós, só que nos 
levan unhas xe- · 

mundo se suma: 
O metro ten as 
suas aventaxes, 
pero é cinco 
veces máis caro' 

< plataforma baixa, 
~ a vinte centíme
~ tras e· o seu acce
~ so ten que ser a 
~ través de todas as 
< portas, nas que 

debe haber can-
celadoras de viaxe. Tamén é im
portante que estexa integrado. No 
caso de Valéncia está nunha es
tación intercambiadora e ten unha 
plata;forma reservada que une vá
rios pontos da cidade, agora es
tán tratando de levalo ao casco 

· vello. No momento no que se ins
tala o tranvia moderno todo o 
mundo súmase. o metro ten as 
sus aventaxes, pero é cinco ve
ces máis caro. O tranvia muda a 
configuración urbana, sustituindo 
as calzadas para tránsito por ou
tras nas que os viandantes gañan 
espazo, consérvanse carris de 
servizo para os .viciños e unha 
plataforma para o tranvia. Asi foi 
en Estrasburgo. Ali os comercian
tes, que inicialmente estaban en 
contra, están totalmente a favor. 

Tranv:ias nas ruas galegas 

Pero as ruas das -cidades ga
le~as son moi pequen.as. 

No proxecto que fixemos para 
Compostela, apresentado pala Fe
deración de Viciños, tívose en can
ta de non metelo en todc;1s as ruas 
nen nas artérias máis importantes, 
para evitar afogalas. O noso dese
ño implica facer unha estación in
tercambiadora de ferrocarril, auto
buses, etc. O tranvia partiria desde 
os Tilos, até a Estación de Tren so
terrado, despois tamén soterrado 
até a praza da Garulesa, e logo por 
Romero Donallo, Vilagarcia, Rosa
lia de Castro, Xoan Carlos 1, Virxe 
da Cerca, e até .a Xunta e a Esta
ción de Autobuses soterrado, e lo-

nerac1ons de 
adianto. Ninguén 
ten unha variña 
máxica e chega 
un momento no 
que hai que pór 
un coto ao coche 

privado. Como dicimos iso aos · 
usuários senón damos unha al
ternativa séria? Entóíl aparecen 
ideas como a de reinventar o 
·tranvia, como sucedeu en Paris 
e en máis lugares. No Estado 
está morto, e agora ·retomouse 
en Valéncia. A necesidade obri
ga a formularse as cousas seria
mente. O primeiro problema q1.:1e 
aparece son os custos da im
plantación. Nunca escoitei pe
gas sobre o tranvia até talar de 
quen paga. Aquí ternos un pro
blema de raiz. Necesitamos un
ha fórmula idónea para garantir 
que as cidades con problemas 
de conxestión teñan os cartos 
precisos para acometer a solu- · 
ción. Na Franza desde Giscard 
D'Estaing implantouse un im
posto para financiar o transpor
te público que gravaba as ga
náncias _de todas as empresas· 
de máis de dez empregados. · 
Na Alemaña unha parte do im
posto de carburante vai ao 
transporte. En España non hai 
unha normativa clara. 

Non se acede irracionalmente 
ás subvencións? 

Un exemplo: Cada dous minu
tos un camión leva carbón des
de o Porto de Ferrol á térmica 
das Pontes. Temas constáncia 
de que hai diñeiro da Unión Eu
ropea para fi.nanciamento dun 
ferrocarril entre eses dous pon
tos. Son cartas automáticos, pe
ro por unha descoordenación 
esa obra non se está a facer.+ 

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

'0 metro é para cidades máis grandes que as galegas' 
1 ., 
1 
1 
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t 

O PP propuxo uñ metro para des para as que hai un plano até a Praza de España e as Metro e cercanias son conceitos • aos ascensores, p~ro horizon-
Vigo. de aqui ao 98 con 156.000 mi- Travesas e a Beiramar. Dobre distintos, o metro ten paradas tal, con sistemas de control para 

llóns de pesetas previstas. O direc~ión de tipo circular. cada trescentos ou catrocentos ·os que hai tecnoloxia. Pero todo 
En Vigo, máis que metro, ca- que se priman son as liñas de metros e as cercanias cada tres iso vai traer consigo custes de 
mo na Coruña ou Santiago, é alta velocidade e as redes de E na Coruña? ou catro quilómetros, por isa es- mantenimento. No proxecto de 
precisa rede de cer·canias. Se cercanias, e permiten uns índi- tamos a talar de algo híbrido e tranvia para Compostela está 
en Vigo hai unha liña de ferro- ces de cobertura entre inme- Quedaria como segue: Esta- intermédio, que só poderia ser · incluido o VAL desde a Porta do 
carril que chega até o mesmo sos e gastos moito maiores ción de San CristobaCColiseo, asumido por un consórcio, que Camiño até o Cámpus e á Xun-
Náutico, porque non chegan os que as liñas _rexionais, que é o Universidade, Materno Infantil, garanta a integridade do trans- ta. Son tramos de cinco quil.ó-
trens de cercanias até ali? Po- único que hai na Galiza. A pri- Xoan Canalejo, praia de Santa porte urbano. Un metro reca-· metros de trens automáticos 
den ir de Vigo a Chapela, cun meira fase seria: trens desde Cristina (a via pasa a douscen- méndase para povoacións de que van e veñen. Hai uns gas-
ramal a Porriño e Portugal e lo- Vigo-Viaxeiros a Vigo-Náutico, tos metros e pode accederse oitocentos mil ou un millón de tos de mantenimento e de segu-
go até a beiramar e despois a con apeadeiros en Teis, Cha- por ponte colgante peonal), e habitantes. Vigo pode ter tre- ridade que require unha tecno-
Bouzas. Os custos serian míni- pela e no Areal. Desde Vigo á despois a San Diego e ao pei- centos e pico ou catrocentos, loxia moi avanzada. Os custos 
mos porque non, haberia que bifurcación con Chapela habe- rao do éentenário, e por fin pe- cos arredores. Eu abogaría de persoal redúcense ademais 
desfacer nada. E unha cues- ria que facer dobre via, e lago char o arco na praza de Catro máis por un médio revolucioná- nos traballos máis ingratos, ca-
tión de fases e implica un pro- continuar a Redondela, Ponte- Camiños e Estación de Autobu- rio: o VAL, Veículo Automático mo o dos condutores e hai unha 

~ blema económico. Que a auto- vedra, Porriño e Portugal. Logo ses e a Estación de Ferrocarril, Lixeiro, .que é un metro sen con- axuda da UE dun 40, 50 ou 
: ridade local defenda que haxa haberia que conectar desde a todo isto xa por baixo da terra. dutor. Está instalado en Lyon, 60% do proxecto, tamén hai que 
:· unha rede de cercanías en Vi- Estación de Ferrocarril, por en Paris, en Lille, en Joanesville ter en canta os custes do perso-
' go é poñela no clube das cida- ·subterráneo, pala Gran Via, Metro ou cercanias? (Estados Unidos) ... É parecido al e os gastos ... + 
1 • 

L-------~----------------------------------~------------------------------~-~-----~---------------------------------------------~ 
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, Os tillos dos emigrantes participan activamente nas festas. ANXO IGLESIAS 

Entre os anos 60 e 70, a parróquia de poder sobrevi~er. Familie;1s enteiras 
Requeixo, en Chantada, quedou case instaláronse en Catalunya, onde 

baleira. Barcelona absorbeu aos engrosaron as cifras de inmigrantes, 
mozos e mozas do lugar. A urbe que superan os dous millóns de 

converteunos en ta..>dstas que persoas nese país; onde non é unha 
. trabaHaban a xor.nada completa para r tarefa fádi cdopar un cata~án de xinea. 

. . 

. Os viciños d·e Requ·eixo voltan cos _seus taxis de Barcelona 

Os irmáns 
Guerra, 

diante do 
taxi no que 

viaxan 
desde 

Barcelpna. 

para celebrar _a Festa do. Emigrante 

"@0 ~@G€JÜ@cru0 
• ARANTXA ESTÉVEZ . 

Requeixo vístese de festa para 
celebrar a chegada dos emigran
tes. Os que marcharon a Barcelo
na voltan coas suas f~mílias· para 
disfrutar das vacacións. Aquí son 
os cataláns; o resto dos viciños 
non participan da 

contan aos membros das suas fa
mílias, a cifra medra consídera
belmente. En Requeíxo, case a 
metéide dos seus habitantes es
tán en Barcelona. O censo medra 
cando se celebra a Festa da Emi
gración; nínguén quer perder a 
ocasión de estar na casa e cele
brar unha festa ao xeito. Os máis 
novos, os que xa naceron en Bar
celona, participan en todas as ac
tividades programadas por eles 

.. mesmos mentres os vellos toman 
uns viños no bar. 

Os rapaces visten camisetas do 
Deportivo, ao que consideran a 
sua equipa e á que seguen na li
ga dende Barcelona Todos talan 
galego ainda que non o aprenden 
na escola. "En Catalunya non me 
relaciono con outros rapaces ga
legas pero o meu pai e a miña nai 
son de Requeixo e con escoitalo 
na casa, xa o aprendin. Tamén 
falo catalán", di Xosefina Caseiro, 
a moza encargada de organizar 
as actividades dos cativos no Día 
do Emigrante. 

Traballo autónomo 

Do concello de Chantada, parti
ron, nqs últimos anos, perta de oi
tocentos viciños para Catalunya, 
a maioria das· parróquias de Cam
ba e Requeixo. O destino maiori
tário foi Barcelona e as vilas dos 
arredores. Un exemplo da grande 
concentración de galegas é Hos
pitalet. Segundo os cálculos dos 
próprios emigrantes, case a me
tade dos que tiveron que mar
char, xa voltaron definitivamente 
para Galiza. 

O editor Olegário Sotelo Blanco, 
que vive en Barcelona, lembra no 
seu libro "A emigración galega en 
Catalunya", os com~zos dos gale
gas nun médio extraño como o 
urbano, onde Uñan que buscar 
traballo. Un grande número de 
emigrantes empregouse na facto
ría da Seat e a empresa construiu 
vivencias para os traballadores na 
Zona Franca de Barcelona. Para 
os recén chegados, era fácil 
adaptarse a calquera traballo 
despois de ter aturado as duras 
tarefas do campo galega. 

Mais, quizais un dos aspectos 
máis característicos da emigración 
a Catalunya é o traballo autóno
mo. Nos anos 70, habia catro mil 
taxistas galegos en Catalunya, 
trinta e sets dos que estaban en 
Barcelona eran de Requeixo. "A 
explicación de porqué traballaba
mos de taxistas é moi sinxela. Os 
andaluces levaban o offcío de car
pinteiros ou albañís e diso traballa
ban. Nós non levabamos nengun 
aprendido e ou nos adicábamos á 
hostelería ou ao taxi, aproveitando 
que tiñamos o carné de conducir", 
canta Xesus Guerra que foi taxista 
moitos anos en Barcelona. 

Para Sotelo Blanco, esta caracte
rística ten que ver coa tradición 

da propriedade: 
festa. A parróquia 
ten duas celebra
ción s durante o 
verán: a do patrón 
e a dos emigran-

. tes. Estes sínten
se orgullosos de 
ter celebrado o 

'Ao non levar 
aprendido o 
oficio, ian .para a 
hosteleria ou 

"Non debemos 
esquecer que 
grande parte dos 
emigrantes eran 
propietários de 
pequenas parce
las de terra ou de 
gando, pplo que a 

seu encentro ao 
longo de once 
anos. Non hai re
sentimento contra 

mercaban un taxi" ~~!~~i~i~a~ne t~a~ 

(/) 
<( 

os viciños pero 
non entenden por
que m;m participan 
da sua festa. · 

· ballo autónomo 
representaba 
móitas veces 
máis unha opor
tunidade que un 
recurso laboral. A 
tendéncia a cons-

üi 
w Hai oito anos, un estudo cifraba truir o próprio negócio ten que 
Q en noventa mil, os galegas emi
.i: _ grad~s en Catah,mya. H9~~. ~~se .· 

• • ..... .. • 1 • : J ~ .: 4 : 

. ver co carácter e a cultura do 
em~g_ranJ~ p~f<;> ,tai:n_é.n. ~'r-Jn~~ . es-'. - ... 
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trutura socio-económica tracfic.io
nal barcelonesa que permitiu a 
importación desta atitude 'fronte á 
vida e o traballo", di. 

Os catro irmáns Guerra, de Re
queixo, foron marchando un tras 
outro para Barce-

xa de estar catre anos en Madrid 
como · taxista, foi a Barcelona, xa 
casado, e seguiu o ofício ao lado 
dos irmáns. Tras doce anos en 
Catalunya, creu que era hora de 
voltar á parróquia para asentarse 
definitivamente. Sete anos durou · 

o soño. "Puxemos 
lona. A causa é a 
falta ·de futuro na 
parróquia. "Pri- . 
meiro mercamos 
un taxi entre dous 
irmáns e, despois, 
tomos mercando 
os outros coches 
ate que tivemos 
un cada un", can
ta o Xesus. Outra 
família de Requei
xo ten tamén dez 
irmáns en Barce: 
lona, con ofícios 
diversos pero con 
algun taxista entre 

'Q emigrante 
síntese ante todo 
g~lego, e 
dificilmente 

un negócio en 
Chantada, no que 
levabamos un es
tanco, que non era 
noso. Pero tivo 
que facerse cargo 
del a dona porqµe 
así llo marcaba 
Facenda e todo 

asume a 
re~lidade 

ca~alana como 
própria" 

comezou ir .mal e 
non me quedou 
máis remédio que 
voltar a Barcelo-
na", canta. 

Non lle gasta lem
brar ese momento. 
A sua muller, ex
tremeña, coa que 
casara en Madrid, 
xa estaba adapta
da á sua nova vida 

os seus. 

A emigración a 
Catalunya come
zou nos anos 30 e 
seguiu sendo intensa até os 70. 
Ao contrário que con outros move
mentos migratórios que se deron 
na Galiza, a muller tivo un prota
gonismo relevante, tanto dentro 
do matrimónio coma se era soltei
ra. A maioria eran da provincia de 
Lugo e emigraron perante a déca
da dos 50 e dos 60. Segundo na
rra Sotelo Blanco, a causa era a 
falta de relación con mozos da 
sua idade xa que todos estaban 
fóra da parróquia. "Esta foi a cau
sa primeira da emigración xuvenil 
feminina, pero houbo outras: a ne
cesidade de acetfer a unha vida 
máis independente, lonxe do con
trol paterno, ou a posibilidade de 
trocar de vida, de· substituir as ga
lo ch as por un calzado á moda, 
acudir á peluquería ou asistir ao 
cine e ao baile; en definitiva, a po
sibilidade de levar unha vida máis 
sofisticada", conta. 

e sentíase integrada na Galiza. A ti
lla, Noélia, tiña trece anos e todos 
os seus amigos na escola de 
Chantada; foi quizais a que máis 
sofriu. "Foi moi duro colleras male
tas e voltar. Menos mal que esta
ban os meus irmáns en Barcelona", 
conta Xesus. Xa non voltou traba
llar de taxista, entrou nunha empre
sa de ambuláncias onde o traballo 
non é tan relaxado ao ter que estar 
pendente todo o dia dos avisos da 
rádio. Este ano, un compañeiro tlvo 
que facerlle o turno dous días para 
el adiantar as vacacións e chegar a 
tempo para a festa. 

Tópicos 

"Os cataláns son moi seus e non 
baixan da burra. Góstalle impoñer 
o seu e son asi no futbol,na lín
gua , na cultura. O próprio Jordi 
Pujol cando ten que pedir unha 
partida de cartas que ven de Ma- · 
drid, tala en castellano e, se non, 
en catalán. O que non poden pré
tender é que nun par de anos, 
haxa unha integración total na 
sua língua e cultura", di Martin, · 
que tamén trouxo o taxi de Barce
lona para Requeixo. Outros non 
pensan igual; o feíto de que quei
ran voltar a Galiza non significa 
que critiquen o país no que viven. 

. . \ " .. \ .. 

conducir o seu taxi. "Ás veces su
bia alguén e dábame uríha ende
.rezo que non coñecia. Se o clien
te sabia onde erar diciame .que 
non me preocupara, que el me ia 
indicando. Pero perdin moitas ca
rreiras porqué nen eu nen o clien
te sabiamos onde quedaba o en
derezo", lembra. 

A análise do editor galego Sotelo 
Blanco sobre a integración do 
emigrante na cultúra catalana re
seña a resisténcia a unha adap
tación completa. "O . emigrante 
síntese ante todo galega, e difí
cilmente asume a realidade cata
lana como própria, ainda que for
me parte dela. A preséncia cons
tante ae elementos culturais pró
prios, como a língua, axúdano a 
manter esa identidade nacional. 

O servizo doméstico foi o destino 
laboral maioritário das mozas 
que marcharon da Galiza. O pior 
que lles podía acontecer e que, 
de feito, aconteceulles a un nú
mero considerábel de mozas, era 
cair nas redes da prostitución , al
gunhas veces controladas por' 
outros paisanos como o amasan 
nomas de locais como "As mei
gas" ou "O Viso", onde era fre
cuente atapar a mozas galegas. 
Outro xeito de prostitución era o 
que exercian mozas de aldea 
chamad~s a Barcelona por al- . 
gunha paisana 

Xesús Guerra asegura, "non teño 
nengunha crítica para os barcelo- ~ 
neses, sobré todo, despois de ter ~ 
estado en Madrid. Ali si que se S2 

respiraba un am- < 
que tiña un piso, · 
onde recibían aos 
clientes. 

Traba llar. 
e traballar 

·En Requeixo, os 
emigrantes queren 
esquecer Barcelo
na para centrarse 
na festa, sobre a 
que volean tanta 
ilusión, e nas vaca
cións que lles per-

'Grácias ao 
traballo coñecín 
Barcelona, pero 
ao princípio os 
clientes do taxi 
indicábanme os 

biente hostil cara 
aos que eramos 
de fóra. En Bar
celona, sube un 
cliente ao taxi e 
sauda en catalán. 
Cando compraba 
que eu non sei 
catalán, imediata
mente compren
de e xa me tala 
en castellano. O 
respeito e a edu
cación son duas 

ende rezos~' 

mite o seu traballo 
autónomo . .Cando 
se lles pergunta 
pola sua vida na 
grande cidade, case todos contes
tan botando pestes. Esta marcada 
polo traballo e a austeridade por
que, afinal, a sua cabeza está na 
Galiza. "Os catalán~>, mal, mal. Ali, 
só irnos traballar~·. di Manolo Gue
rra entre risos. 

O seu irmán Xesus ten tras de si 
unha história frustrante ·de abondo 
como emigrante. Xa non lembra 
en qué ano partiu de Requeixo pe
ro foi na década dÓS ' 6b. 'Des'pois 

características 
que eu aprécio 
nos ~ataláns. Eu 
non vexo esa im
posición cultural 

da ql1e. tanto se fala", comenta. A 
sua f.illa recoñece que só estuda 
unha asignatura en catalán. "Ta
mén se fai na Galiza", di. 

"A9emáis, que fariamos nós se ti
vesemos miles de inmigrantes 
como teñen eles? Os catalans 
non fan diferéncias con nós e in
tentan que 'nos sintamos integra
dos ... , di Xesus, que recoñece que 
tivo dificuldades para controlar ~s 

· ruas da cidade cando empezou· a 

A presidenta do Centro Gatego, Ánxeles 
Pérez, marchou de Requeixo cando nena. 

Coñece o· catalán pero difícilmen
te chega a falalo; adoita utilizar o 
ca$telán como língua funcional.
para se relacionar socialmente, 
pero o galega aparece como a 
língua que emprega para se co
municar na intimidade do fogar 
ou no bar, cos paisanos". 

O nível económico en Barcelona 
é máis . alto que na Gal iza, se
gundo recoñecén os emigrantes 
pero as causas variaron nos últi
mos anos e xa non hai traballo 
·para todo o que chegue á cida
de. O certo é que remataron os 

· tempos máis duros nos que os 
taxistas de Requeixo pasaban 
máis de catorce horas ao volante 
do automóbil. Os seus fiilos ta
mén notan as diferéncias de car
tas. "Aquí, chegamos no verán e 
a xente paga· as rondas de bebi
das porque todo é máis ba,rato. 
En Barcelona, cada un .de nós 
ten que pagarse o seu porque 
todo é moi'caro", di Xosefina Ca
seiro, tilla dun taxista.+ · · · 
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DEMOCRATIZACIÓN NOS CONCELLOS 

·A negativa dos socialistas a pact~r CO$ nacionalistas.pode darlle a alcaldia ao PP 
. ) . . . 

. O alcalde de Moaña di q"'9e o . a~~rdo co PSOE . 
. é-a única posibilidade dun governo de progreso 

•C. VIQAL 

O pacto nacion~I entre o 
BNG e o PSOE para 
conseguir governos de 
progreso nos concellos 
está eñ ponto morto en 
Moaña onde o alcalde 
nacionalista, Xavier Abalo, 
pode ser destituido se non 
chega a un acordo cos 
socialistas que mostraron 
xa a sua negativa a· 
consensuar un programa 
de governo. 

Os votos dos catro concelleiros 
socialistas e os cinco nacionalis
tas deron no seu momento a al
caldia a Xavier Abalo pero en-

. frontamentos posteriores entre 
os dous grupos municipais im
pediron que o pacto progresara. 
O BNG local considera que é 
necesário acadar un acordo co
mo única posibilidade para im
pedir o aceso do PP ao gover
no local e mahifesta a sua von
tade de manter a alcaldía todo 
o tempo que poida. Para iso os 
nacionalistas propuxeron ao 
PSOE un pacto ao cincuenta 
por cerito en todos os órganos 
mu.nicipais , tanto delegacións 
como comisións e concellerias 
pero os socialistas rexeitaron 
xa esa posibilidade. 

Xavier Abalo mantén que "o 

RELACIÓNS LABORAIS 

Os cinco concelleiros do BNG e os catro do PSOE votaron a favor de Abalo como alcalde. A. IGLESIAS 

BNG segue aberto e disposto a 
limar as diferéncias por ser esta 
a única posibilidadé dun governo 
de progreso" · dada a dificuldade 
de governar en minoria' ao tem
po que acusa á postura sostida 
polos socialistas locais de "inco
erente coa liña desenvolvida po
la executiva nacional do partído". 
No entanto para Cándido Pena ó 
acordo nacional cumpriuse can
'do os concelleiros socialistas po-· , 

sibilitaron a alcaldía para Xavier 
Abalo e non considera que esté 
na .obriga nen de participar no 
governo nien na aprobación dun 
programa para a lexislatura. 

Pala sua banda o PSóE consi
derou rematadas as negocia
cións e o seu voceiro Cándido 
Pena chégou a talar da posibili
dade de apresentar unha mo
ción de censura ou mesmo pac-

tar co PP a cámbio da garantía 
de grandes obras para o conce
llo. A executiva local dos socia
listas argumentaban a sua ne
gativa a participar no governo 
de coalición cos nacionalistas 
aludiñdo á "prepoténcia do al
calde e as irregularidades nas 
contratacións". 

Pena falou en repetidas oca
sións da ingo\(ernabilidaae do 

·Unha sent$nci.a abriga a un convénio único nas Universidades Galegas 

concello e valorou publicamente 
as posibilidades para conseguir 
destituir ao alcalde entre as que 
fixo mención á moción de cen
sura ca PP ou a .de confianza co 
fin de lograr a dimisión de Xa
vier Abalo. Ao respeito o alcalde 
considera que "a priori hai que 
pensar que o PSOE non pode 
amparar a un alcalde do PP e 
unha moción de censura conle
va unha proposta de alcalde". 

Retomar os contactos 

A governabilidade existe para o 
alcalde de Moaña en canto á 
xestión do concello pero , pola 
contra, está parada a constitu
ción, salvo excepcións, de comi
sións e falta un programa de go
vern o consensuado entre os 
dous grupos. Para lograr salvar o 
governo de progreso o BNG non 
dá por pechado o diálogo cos so
cialistas e quer retomar os con
tactos tendentes a lograr canto 
antes un acordo de governo defi
nitivo para toda a lexislatura. 

En Moaña concorre a circuns
táncia de que tanto PSOE co
mo BNG rexeron con anteriori
dade o governo municipal sen 
participar ambos mm governo 
de coalición e isto está a influir, 
segundo o alcalde, nas dificul
tades para chegar a un acordo 
entre os dous grupos munici
pais .e. nomeadamente entre 
Cándido Pena, alcalde do con
cello na anterior lexislatura, e 
Xavier Abalo. • 

· ~I pode' perder a maioria na Universidade da Coruña 
• H.V. 

O Tribunal Superior dictou unha 
senténcia favorábel ao·Comité ln
tercentros das Universidades Ga
legas no conflito coa Universida
de da Coruña, que quería nego
ciar un convénio colectivo distinto 
ao resto das universidades. Co 
auto, as tres universidades rexe
rahse polo mesmo convénio. Mil 
traballadores do persoal laboral, 
veranse beneficiados polo fallo. 

O Reitor coruñés, Xosé Luis · 
Meilán Gil, perdeu o pulso cos 
sindicatos para governar ao seu 
pracer na Universidade da Co
ruña. A pretensión do Reitor era 
ter un convénio por separado xa 
qoe o cadro de persoal na Con,J
ña é máis dependente do reito
rado que no resto das universi
dades galegas. 

Na Coruña rexe un marco de te
lacións laborais no que abondan 
os contratos temporais e onde os 
sindicatos. teñen denunciado re-

. petidamente a política clientelar 
na contratación do persoal ·de 

administra
ción e servi
zos (PAS). 
Con ese 
modelo, 
Meilán Gil 
conque ria 
un apoio 
defiílitivo 
dos · PAS 
para man
terse á fren
te da institu
ción univer
sitária. Con 
mobilidade 
laboral ·-os 
traballado

res das outras duas universida
des poden pedir o translado á 
Coruña-, o equilíbrio de forzas 
na Courña eventualmente pode
ria cambiar, e Meitán Gil poderia 
verse apartado do poder. : . 

Vitória sindical 

Pero os sindicatos non só acodi
ron á maxistratura para tratar de 
impedir esta situación. As cen
trais querian garantir os direitos 
dos traballadores para a promo
ción laboral e o cámbio de desti
nos entre as tres universidades 
galegas .. Antes da segregación, 
na Universidade galega a mobili
dade ao longo do país era posí
bel, iso permitía concursar a pas
tos localizados nas sete · cidades 
do país. Por outra banda, non ca
bía perder un direito conquerido 
polo colectivo do persoal laboral 
na etapa anterior á segregación, 
xa que esta nova situación non 
podía traer consigo un det~rioro 
nos direitos xa recoñecidos. 

A senténcia é unha vitória para· 
o Comité lntercentros das Uní-

versidades Galegas , que foi 
quen formulou o litíxio, habida 
canta que a Universidade da 
Coruña non se aviña a negociar 
o convénio único -mesmo non 
.compareceu na conciliación ex
traxudicial nen aceitou a medi
cación do Consello Galega de 
Relacións Laborais, ao que acu
diu o Comité lntercentros. 

O conflito comezou o 21 de De
cembro de 1994, cando a Uni
vers id ade coruñesa non se 
apresentouá ronda negociadora 
do Convénio Colectivo das Uni
versidades Galegas e anunciou 
que faria un convénio por sepa
rado. Daquela, o Comité lnter
centros, no que están represen
tadas as centrais CCOO, CIG e 
UGT, comezou as acción ten
dentes a que a Universidade da 

. Coruña cumprisea legalidade.• 



~~- '~- ~~ .. //;,~~: 
-~ ¡7Je,;tl~ . 

ALEXANDRE BÓVEDA 

EXISTID 
Cuarenta anos de olvido 
programado non conseguiron 
borrar a sua obra de constructor 
colectivo do nacionalismo. 
Castelao, acollido no exilio ~ 

americano, proclamou a data da 
sua morte, o 17 de Agosto, como 
Di,a da Galiza Mártir. Asumírono -
emigrantes e desterrados políticos 
e desde entón converteuse en dia 
sinalado no calendário 
reivindicativo da Galiza, 
convocando a homes e mulleres 
ao pé do seu sartego no cimitério 
de San Mauro, en Pontevedra. 

A obra organizadora de Alexandre 
Bóveda non a poi~eron tumbar as 
balas de Franco. Sobreviveuno. 
Mesmo asi nen o Parlamento nen 
a Xunta asumen a singularidade da · 
celebración, e tampouco 
promoven a revisión do seu xuizo. 
Bóveda é un símbolo marcado, que 
sinala aos culpábeis através do · 
tempo, e a sua ~emória arde 
pasados case sesenta anos desde a 
madrugada do crime. · 

A restauración non debe ser 
simplesmente formal, unha 
páxina· de expediente que se pasa. 
Ben polo contrário, .a sua obra está 
proclamando desde hai anos unha 
recopilació_n. Alguns esforzos 
singulares conseguiron facer 
coñecidas as biografias de Xerardo 
Álvarez Gallego" -a ~ibrante Vida, 
paixón e morte- ou de Xosé 

Maria Álvarez 
Blázquez; tamén 
se publicaron 
diStintos 
estudos 
parciais e 
alguns ensaios, 
pero falta, 
como en tantos 
outros casos de 
importantes 
persoalidades do 
nacionalismo, 
unhaobra 
completa que · 
esculq~e e ilumine. 

A Fundación que leva o 
seu nome próponse desde 
hai anos esa misión, e aponta ao 
ano 1996--no 60 aniversário do 
crime~ como ·data decisiva. Un 
ano para restaurar as cicatrices da 

y lembranza de Bóveda, de Víctor 
Casas, de Anxel Casal, de Ca~o 
Diaz Baliño e de todas as vítimas 
asesinadas polo fascismo, n~ . 

· momento en que Galiza 
remontaba a sua história. Un ano 
de restaura~ión para que as 
xeracións -máis novas coñezan a 
história dos seus maiores, e saiban 
que pasou no convento de 
Celanova, na 1'!a de San Simón, · 
nas cunetas de tantas estradas e ao · 
pé duha arbre no Monte da 
Caeira.+ 

ANOSATEBBA 

. 
' . 



'Eu-EsTABAA-BErRA-ño~MEU 
PAI, SENTADOS OS DOUS NA 

SOLEIRA DUNHAS OBRAS. 

MEU PAI . LÍA UN XORNAL. 

ALGUÉN PASOU E ROSMou: 

"QUE TEMPOS, AGORA RASTRA 

OS OBREIROS LEN O PERIÓDICO". 

Sr, ALÍ CO!_vIEZOU A MIÑA VIDA 

POLÍTICA'. 

Distintas fotos familiares de Alexandre Bóveda. Nesta 
páxina con Amélia nos anos 28 e 30. Na outra páxina coa 

familia na casa de Poio e abaixo, na Coruña, coa sua irmá 
pequena Pilar. 

BÓVEDA, 33 ANOS DUNHA VIDA 
1903 
Nasce en Ourens.e, o 4 de Xuño, na casanº 16 da ruada Ba
rrera, ás duas da madrugada. Eran os seus país Xoán Bóveda 
Valcárcel, carpinteiro, e Dª Luisa Iglesia Sánchez, costureira, 
ambos de Ourense. Fai o primeiro ensino na Escala Normal e 
logo estuda no Coléxio Villar de Ourense, onde fará ~ prepa
ración de Perito Mercantil, estudos dos que se examinará na 
escola de Comércio da Coruña. Para buscar traballo o pai 
marcha a Bilbao e máis tarde emigra á Arxentina, onde estivo 
cinco anos. Mentres, para acadar recursos a sua nai estabelece 
un chambo que explotarán até 1939. Nestes primeiros anos lía 
con interese as obras de Lam s Carvajal, especialmente O Ca
tecismo do labrego así como o xornal Ó Tia Marcos da Portela 
(reaparecido entre 1917 e 1919 por iniciativa de Xavier Prado 
"Lameiro"). Asiste ás clases 'nocturnas ·de Debuxo do Círculo 
Católico impartidas por Don Luis Xesta. Aprendeu solfeo na 
Académia da Banda Municipal. Fqi m~mbro ·da Coral de Rua
da e do Orfeón Unión Orensana. Actuou moitas veces no tea
tro do oratório festivo dos Salesianos. Pertenceu á Sociedade 
de Exploradores e a várias sociedades de fútbol. Traballa co
mo docente no Co1éxio Villar, onde empeza a preparar as 
oposicións de Auxiliares de Contabiliciade. 

1920-21 
Os seus primeiros contactos co galeguismo prodúcense através 
da revista Nós ("alí estivo a miña fontenla máis cabdal", decla
raria desp9is). Publica o seu primeiro artigo no diário agrarista 
de Basílio Álvarez, La Zarpa, sobre o tema do ferrocar.ril Ou
rense-Zamora. Trasládase a Madrid para opositar a unha Praza 
de Auxiliares de Contabilidade. Prepara as oposicións no Ins
tituto Reus(Madrid), completando a sua formación xurídica e 
económiéa con periódicas visitas ao Ateneo de Madrid. Sus
pende na primeira ocasión as oposicións, pero aproba da se
gunda vez co pasto número un. Aprobada a oposición, recha-

.. za un posta · oficial que lle oferece Xosé Calvo Sotelo, por 
meio do seu secretário Arturo Salgado Biempica. 

1927 
Tras unha temporada como auxiliar na Delegación de Facen
da de Ourense, pasa a ocupar o pasto de Xefe de Contabili
dade da Delegación de Pontevedra (única vacante en Galiza 
naquela data). Xa en Pontevedra, participa na tertúlia gale
guista que se facia no Café Méndez Núñez, arredor de Caste
lao e Losada _Diéguez (na que tamén participaban Filgueira 
Valverde, ·Álvaro Xil, Fermín Penzol, Manolo Méndez e Valen
tin Paz Andrade). Fixo ·o seu servício militar como soldado de 
cuota en diversos períodos entre Xaneiro de 1926 e Xuño de 
1928, en Ourense e Pontevedra. Entra a cantar como tenor na 
Coral Polifónica de Pontevedra, cantando por primeira vez en 
público en Xuño <leste ano en Vigo. Como membro desta co
ral participou en trinta e cinco actuacións en várias cidades 
galegas, portuguesas e en Madrid. . 
En COmisión de Servícios como técnico de facenda na Com
pañia Arrendatária de Petróleos. 

1928 
Asiste ao xantar de .homenaxe a ' Castelao .a Castelao que se 
celebrou no Hotel Madi-id de Pontevedra, con motivo da edi-
ción do 'Album Nós. · 

'1 
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1929 
Viaxa a Cataluña e ao País Basca pensionado pala Deputa
ción de Pontevedra para estudar o funcionamento das caixas 
de Atorras nestas comunidades. Chamado por Daniel de la 
Sota, Presidente da Diputación, organiza e cría a sección de 
Facenda Diputación (as famosas "cédulas" que máis tarde en
frentariao cos cacique~ da provin~ta)_ 

1930 . / 
--:-11 de Xullo: "Anteproxecto do Estatuto de Autonomía de 

Galiza", debido ao Seminário de Estudos Galegas (Compos
tela), ao c~l é engadido "Estudo económico-fiscal" elabora

-do por Bóveda. 
-25 de Xullo: Asiste aos Actos do Día de Galiza en Vigo. 
-20 Out.: Casa con Amália Álvarez Gallego na igrexa do 

Mosteiro de Poio. 

1931 
Como responsábel ~sección de Facenda da Depuración 
pontevedresa, particiP! como Director Fundador da Caixa de 
Aforras desta província, dependente daquela institución. Parti
cipa como orador na campaña galeguista das Eleicións a Cor
tes Constituíntes. Incorpóra e ao eu po to na Facenda, como 
ocupación exclusiva. 



) 
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-6 Dec.~ c.oiwe1IO fundacional do Pattidp QÍ1eguísfa, Bóve
dl pafticipa na .-edocdón do programa do partído, esperiaJ,... 
mente oos apanados eoonómícos. Ebboca petsoalmem.e o 
r.ítu1o Vll ~ Físc31). Sa:i eleíro Seu~ de Organiza
ción do :P ,G. 

1"2 
-Xas. c.onfeéeocía en Sainsbgo, ~ esrol da eooJl001Ía

galega"', ínVlfado poc Carlos Martfuez Bmbeíto., piesídenre da 
Asocíacíóo Profisíonal de Ahmos da Facnkbde de Direíto. 

-9 Xuño. Confecéncia en favor do EStatuto na Federad.ón 
~emial de J>auonos de Vígo. 

-12 Xu~ participa na Homenaxe a Castebo no HOld Mén-
dez ú~ de Lugo. 

-3 Xuilo: Asamblea pro-P.slatuto en Santiago. Noméase a co
misión redactora do aoreproxeca:o do F.stanuo (que Iogo se
ña o proxecr.o definitivo). Participa Bóv~ como membro 

. do corpo pericial de Conrabilidade do F.slado. 
-15 Decembro: confeléncia na AC.G. de Vigo, ínvitado co

mo ponente do Estatuto. 
-17 a 19 Dec_: .Asamblea galega de .Mun.icípíos pata debate 

do anteproxecto do Esracuto, coa destacada participación 
de Bóveda. 

-19 Dec.: Segunda .Asamblea do P.G. Bóveda pasa a desem
peñar a Secretaria Xeral do Partido. 

-23 Dec..: Ban quere, en Pontevedra, en homenaxe a Bóveda 
e Ossoño-Tafall como máximos artífices do Estatuto. 

1933 
-1 Xan.: conferéncia en Rádio Pontevedra sobre o Esr.atuto. 
-11 Xan.: conferéncia en Redondela. 
-1 Febr.: toma posesión como Xefe de Pñmeira Clase do 

Corpo Pericial de Contabilidade do Estado. 
-17 Febr.: conferencia pro-estatuto nun cine de arin. 
-Abril: Mitin en Redondela, con Paz-Andrade e Alvarez Ga-

llego, en apoio dos candidaco.s galeguistas nas munidpais. 
-14 Xullo: conferéncia invitado pola Asociación Mutua de 

Previsión. 
-24 Ser..: participa como orador en vários mitíns eleito.rai<> nas 

províncias de Ourense e Pontevedra (non era candidato).. 
-25 Xullo: panicipa no Mitin das Arengas do Dia da Pácria, 

na Praza da Quintana, en Santiago. 
-20 Outubro: Orde Ministerial impondo o destino admini.stta-

livo fot:Zoso de Bóveda á Delegación de Facenda de Cácliz. 
-10 ov.: cesa no seu posto de Poncevedra. 
-16 Nov.: homenaxe a Bóveda en Pontevedra no que recebe 

cartas e mensa.xes de solidariedade de todo.sos innáns ga
leguistas. 

-30 Nov.: toma posesión do seu novo destino obrigatório 
(desterro) en Cádiz. 

1935 
-4 Xan.: Conferencia de Bóveda en Vigo sobre Brañas e o 

galeguismo. 
-Abril: entrevista en Madrid de Enrique Peinador e Xerardo 

Álvarez Gallego co Ministro de Govemación, Portela Vallada
res, para interceder a favor de Bóveda e Castelao e rematar 

co seu desterro. A enr:revista non logrou resultado.5 positivos. 
-~21 .Abñl: Cuarta Asamblea do P.G. en Santiago. Non pcr 

den participar. por estar arredado.5 de Galiza, Bóveda nen 
Castelao pero Bóveda é reeleito na d.ireción do Partido. 
agora como Secret.ário de Organización e Castelao como 
Secrelário Político. 

-1 Xuño, artigo de Bóveda en A Nosa Terra n2 371, "Filgueira 
Valvecde e Nós•. 

-12 Xuño: Orde Ministerial que posibilita o craslado de Bó
veda d Cádiz. Ond cesa o 17, a Madrid onde toma pose
sión o 19 de Xuño. 

-19 Out.: outra O.M. posibilita o seu traslado a Galiza. Cesa 

en Madrid o 21 de Ourubro e toma posesión en Vigo o 15 
de Novembro. 

-Novembro: sostén unha coñecida polémica periodística so
bre a política galeguista con Cónsta.ntino Sánchez Mosque:ra. 

1936 
-Xa.n.: panid:pa activamente na Segunda Asamblea Extraor

dinária. do P.G. en Santiago. 
--Febr.: Participa na campaña da Frente Popular en Ourense, 

como membro do P.G., nas eleicións do 16-11-36, intervin
do en máis de trinta actos. 

-Marzo: xunto con Manuel Martínez RisCo (de LR..) impugna 
as actas eleitorais de Ourense ante a comisión correspon
den.te das Cortes, sen resultados positivos. 

-3 Marzo: nova O.M. pola que cesa no seu pósto en Vigo e 
toma posesión en Pontevedra o día 12 marzo. 

-14 Abril: conferéncía sobre "Galicia ante as novas correntes 
económicas" na Soci~ de·Arcesanos de Ponreved:ra.. 

........:..17 Maio: participa como representante do Partido Galeguis
ta na Asamblea para fixar a daca de plebiscito do Estaruto. 

-Xuño: campaña eleito:ral do Estatuto, que el dirixe no que 
se retire ao P.G. Participa en diversos mitins por toda Gali
za (Lugo, Vtveiro, Ribadeo, etc.) 

-17 a 19 de Xnllo: p.reséntase no Govemo Civil de Poncevedra 
xunto co Gobernador civil e outros militantes da Frente Po
pular. O día 19 é derido e ingresa no cárcere de Ponteved.ra, 
para pasar logo ás de Ponte Caldelas e Caldas. 

- 13 Agosto: é xnlgado 
en xuício sumañsimo 
na Causa 356/36, co 
Ten.ente Coronel de .Ar
tilleria Ambmfilo Blanco 
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DO QUE SE EMPRAZOU A 

ARTILLERÍA, TIVO QUE RENDERSE. 

BÓVEDA QUIXO SALVAR AOS LEAIS: 

-· -EU SON O ÚNICO RESPONSÁBEL, 

DIXO AO SER DEUDO'. 

SALVEMOS A REPÚBLICA! 
BÓVEDA E o CAPITÁN Rico DEFENDEN A LEGALIDADE NO GOVERNO CIVIL 

MANUEL BENA VIDES 

A xente deixouse engañar e os obreiros fixeron o que quería 
Felipe Sánchez: entrar ao traballo. Asemade, na capital da pro

_vincia, os rebeldes desenvolverán unha acción paralela. O 
Ge>bernador civil, Gonzalo Acosta, dicta: 

· -O ~eneral deume a súa palabra de honor de non sublevarse. 

-¿E ere vostede na palabra de honor do Xeneral máis do que 
na deste sarxento? -retrucou Bóveda. ' · 

O sarxento viña de fuxfr do cuartel e traía a nova de. que . as 
tropas estaban acuarteladas. 

Alexandrn Bóveda achábase no Goberno civil. O que se ía 
ventilar non era o problema da terra nin o da miseria do labre
go, senón a vida mesma dese labrego e a vida libre de Galiza. 

-Arme vostede ao pobo e lanceo contra dos cuarteis. 

Había varios días que o capitán de Gardas de Asalto, Juan-Rico 
González, propuxera a Gonzalo Acos.ta a detención dos xefes 
militares e dos elementos civís ·que · conspiraban con eles en 
Pontevedra. Exactamente, o 16 de xullo, o xefe das forzas de . 
Asalto da provincia descobrira os preparativos facciosos na gor-

nición de artillería e dentro do cuartel da Benemérita. 

_:_¡Vostede, capitán, ve visións! ~mofóuse o Goberna
- dor -Non hai nada <liso, e eu non me atrevo a to

mar unha medida desa natureza. 
Gonzalo Acosta tetneu que o Rico González. 

fixera o que -el non facía e mandóuno o 
17 a Vigo, onde o capitán tiña des

prazada unha sección das súas 
forzas. 

Tense dito que na Galiza 
non h,oubo xefes. Na ca

pital da provincia de 
. Pontevedra houbo 

dous: Alexan
dre Bóveda e 

o capitán 
Rico. Os 

d o u s 
loita

ron. 

s Z:L~ ·' 1-cfa ~ <tunnen os dé-
~:. :..~ ·<-. ~ . . ' . ,. 

· .~os~mártires da Jibertade en número incon-
e~ J\ ;rniña· imaxínación veuiunha fogueira en 
a ~1meteno, como outros tantos clamores de 

. ~fida. 'Pero no de Pontevedra veu unha labara-
da que chegaba até o ceo. Era o lume do esprito 
de Bóveda que non figura na Santa compaña dos 
inmortaes, porque non pertence á História senón 
á Tradición _ en arume de len da. Bóveda terá de 
ser nun mañán próisimo ou lonxano, a bandeira 
da nosa redención'1 + 

(Alba de Grória. Libro IV do Sempre en Galiza) 

Morreron os dous . Eran homes capaces de acadar a vitoria 
e de retela .. Un triste Gobennador Civil, inspirado, mal inspi
rado, por Madrid empurróunos á catástrofe, e el mesmo. se
guiunos sen enteirarse. 

O capitán Rico volveu para Pomevedra o 18 e púxose en 
contacto co Frente Popular. Convocárono a unha xun¡tanza 
das Juventudes Socialistas Unificadas e dos partidos de es
querda. Rico arengóunos e procuróulles as arma da Garda 
Municipal e as sobrantes do cuartel de Asaltó. Desautorizado 
polo Gonzalo Acosta, o capitán intervíu as comunicacións te
lefónicas. Ao espardecer, deuse a orde de folga. O Xeneral 
Iglesias, de Artillería, chamou a Rico ao seu despacho. 

-Non podo obedecer a outro máis que ao Gobernador 
contestou o capitán-. Considero, ademais, que o acuartela
mento das tropas non concorda coas dispo icións dictadas 
por Madrid. 

Todos os dirixentes do Fronte Popular achabánse no Gober
no Civil. Bóveda diríxese á xente congregada <liante do edi
ficio. Prevé o que vai ocorrer. Tiña medidas a tre dimen
sións do inimigo e con fonda emoción arrinca a voz da gor-
xa para incitar á loita. · 

Gonzalo Acosta ficaba abatido: 

-¿Que van pensar de min en Madrid, de onde me din qu 
non ~e sobresalte aos militares? 

A iWTILLERÍA NAS RUAS DE PONTEVEDRA 

Na Galiza non se comprendía a situación: Os militares suble
váranse en África. A rebeldía escomezaba a prender nalgun
has cidades españolas. ¿Era ese motiv.o para armar á xente? 

Gónzalo Acosta estaba desmoralizado. Animouse un pouco 
. e chamou a Ponteareas, unha das vilas galegas ·de maior rai-

zame socialista. · 

-¿Teñen vostedes xente? 
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--Canta precise. 

Polo de agora, os campesiños de vinte aldeas coas súas es
copetas de matar coellos. ¿Que había que facer? ¿Onde se 
agochaba o inimigo? A Garda Civil mántiñase neutral. Tam
pouco faría dano desp<2is. Como non o fixeron os cregos 
de Guillade, Guláns e Angoares, sotanas limpas que defen
deron aos fregueses. En Ponteareas, houbo moitas vítimas, 
non houbo asasinos; os asasinos trouxéronos de fóra. 

O alcalde de Ponteareas, Casanovas, era un socialist.a de fi
nísima conciencia para distinguir o ben do mal. Dous de
putados provinciais, Pastor Candeira. de Izquierda Republi
cana, e Ramón Troncoso, socialista, compartían con Casa
novas as adhesións campesiñas. De todos eles, o Troncoso 
era o pararraios das iras dos cregos, prestamistas e curiais. 

O Gobernador pedíu ao Casanovas que declarase a folga xe
ral e mandase emisarios a Pontevedra para recoller arma
mento. Con esa petición e gotáronse as capacidades do Go
bernador. O Bóveda convidouno a declinar o mando, do 
que e foco cargo, e naquela hora· baldeira xuntóuse ao seu 
p bo que, debaixo do balcóns do Gobemo civil, pedía aín
da que o armasen. Axudarónlle ao Bóveda, o alc~lde de 
Pontevedra, Filgueira, o único alcalde comunista de España, 
e o valente e xenero'so capitán Rico. O comandante dos civi
lóns, dubidoso nos primeiro intres, declaróuse defensor da 
Repú lica. Un arxento matouno e os gardas sublevarónse. 

¿De que forza dispuña o capitán de Asalto? Moitos dos 
seus garda desertaran. 

Cos que lle quedaron, o Rico fíxose forte no Gobenno civil. 

Pero xa estaoa a artillería na rúa. 

Chamou aínda Bóveda a Mondariz: 

-Oícl1es, Soto, manda campesiños anmados e sen armar. 
A situación é anguriosa. · 

Poi a última comunicación dos pobos qa provincia coas au
toridades. Cando o alcalde de Ponte!reas chamou nova
mente a Pontevedra, contestóulle un militar: «Non vefian 
vostedes; todo está tranquilo ... 

O Goberno civil contra do que se emprazou a artillería, ti
vo que renderse . Bóveda quixo salvar aos leais:. · · 

-Eu son o único responsábel, dixo ao ser detido. 

O mesmo Catón tivera sido· esmagado pola larada militar e 
falanxista. Ao Bóveda e ao capitán Rico matáronos lago de 
escarnecelos. • 

(Extracto do libro La escuadra la mandan los cabos de 
Manuel D. Benavides. Tradución de Dolores Valcárcel Guitián. 

Publicado no nº 22 de A Trabe de Ouro) 
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PARTIDOS CON MANDO GALEGO 

• 

N3 bboua a que aincbrnos €11Jtltregados de ecg,uec a ~on
cenda donoso pobo pu que oou moción da ~ penioa~ 
ll'dlade rebga. a Patria gallega e cmmpb os sems destiiios ma 

· HisfoJ:ia.. temas moíras veces os ga1egmsras que ~ 
' ás xemres os. co~ cbmos-qoe a J.1JOSa Tena está. a i-ed

bír,. ·como lle sucede sempre aos póbos qme trabucmm o 
seo c;nnímño ou non teiiem. o valor de 1-eto~ a. íll cando 

1 do mesmo foron a:partadbs por outfos pobos que precu
v.m. asimilal-o.~L Qt;Ie é :xustam.ente o C3SO de Ga1ida.. 

Nimgnén. pode negn que dentro do ~ hCspañoi baí 
tres pobos pñvñexíaOOs cuí.as pe0Cí005 son escoítadls 
sempre e ~ problemas merecen clO Poder central. a 

1 1 :mai5 dílixenk. atempón tan axíña como se pcmtean: 
Cataluña, as Vascong;idas e Valencia_ Se algún rivese dúbi-
das, 3lñ está a realidade pra esmorecertlas... · 

Resolvemie dilixentemente a cñsis que apesar da fomñ-
' dabre pmceición arancdariae fisc3)i de que disfruta:, pade

cía a induslria vasca, sin vacilar mcmso en deixar no mais 
gµnde dos abandonos o noso artilleiro ferrolán n-oustan
te as promesas que se Jle fixeran_ Arendémnse codas can
tas petidóns fixo Cacaluña. E ahí está o problema nariin
xeiro · Rribindo 0s . honores de ser esgrimt.Cfo pol-o 
Gobemo central como bandeüa cunera da laboura obs-

. cruccionista das minorias da oposición.. 

on é que nos pareza mal que rai atención e dilixenda se 
poñan en atender a :resolvel-os problemas clises pobos 
imJáns_ Mais ¿é que os no.Sos non merecen as mesmas? ¿E 
que o abandono sangrante do noso Ferrocaail, do naso 
gando ... de 'toda a nosa economía, non evideJ;irian unha 

. desigoaldade de- traro irrirante, insoponable e inxosta2 

'SüWC:üNUÑ-;üRTE 
Isto non podelán neg<tl-0 endexamais os desleiga~ os 
españoleiros que a ~o d-un patriotismo que non sin
ten chegaron a afirmar pouco menos que a otmga de 

MOVIMENTO DE GALEGUIDADE 

SERÁ ESCO:rtADA E ATENDIDA 

GAUOA NOS SEUS I.EXÍTIMOS 

DIREITOS'. 

Galicia a ciar gracias ao Estado por: ___ ¡o favor, non soio de 
despérsoa1i7.a1 e destrui1a espritualmente, senón de Üóriga
Ja a contribuir. á petición al3ncel:áña e contributiva que. a 
ises ootros pobo.5 se~ sin que se lle conceda nin
gunha compensación.. 

Nome -~--ª·····················-·····-··-· Apelidos ·····-········-···-····-·-· 
Enderezo ......•...............•.......................... ~-- .......... ---·-·····-·. 

Cod. Postal ·-·-··-·-····-·-···-·-·-·-··· Teléfono --···-··--·--·-·--·--····-· 

Povoación --------··--···-·-···--··--···- N .. F.. 
Província ..... .:·---------------··-------- País. · ................................ . 

Suscrébome a A Nosa. Tena (incluidos os Cacfemos de Pensamento e CulluTa) • · 
por un anofsemestre ao prezo de: 

GalizaEstadoJP~ _______ _:__ 9.000 ptaJaoo ___ 4500 plalsemes-

Eulopa --------------------- 10.920 

a SUllsaiciáns para o Estado espa- o Reembolso (roáis 130 pta.) 

ñol 

. O Talón bao::áño adxunto 
b Pala resto do mundo 
q éheque bancáño adxunfo 

Améñ:a e reslo do mundo ___ 13..080 

PAGO DO CILIADO. COBllR os DADOS llOBOl.EllllADilllllO. 

Béinco/Caixa de Aforms 

Conta ou libreta ! 1 f 1 1 1 f 1 1 1 ITJ 
ltflllllll [ 

TI la.r ...................................... ~ ............ , ................... , ............ ,,,,,,. ,,, .. , ...... " ... ,,~ .... ,,, .... ,,,,,, ...... ,,,,,,, ,,,,,,,,,, ... 

nota de a ndw atj novo av\SQ, ~ ~ ~'9P a mit\a wn~ 0$ 

qt1 •o mw nome tl& s~e.n tadQs por PtQmQCións C.utturals 
S- . , (A Nasa Te«a) . . 

DATA ATENTAMENTE (SINATU-
RA) 

Mlis, ron recmoíral, non ren r001a. a culpa. o Eslado. u.om gran 
parte dela conespOOdeJJe a Galída mesma, aQ pobo galego, 
que reo· oh e f¡]OJil¡ ve e ouvídos e non qua ouvír. ¡POJíque 
o exempfo que lle dm mes 001\fm pobos non pode ser .maís · 
a:uo e ronvíncelJtd Solo ron un fotte movímeriro de gale
guídade se&j escoftada e aremfi(b GaJida nos seus leriíiímos 
dirritoSi. üwtqlnm, as aseon:gadas e: Vafenria acusan maís 
cada día a sua persoalidade farendo unha política íodepen
dente de Madrid E R5 pobos son-por iso precisamente-
cada vez mÁís escoitados; porqae.os seos partidos polítí~ 

· sin outro compromísoqoea defensa cb: sua Tena,..fan valer a 
saa forza: e ímpóñeose, como se ímpoJían tamén e serían 
escoitados os nosos se seguisen o mesmo camiño. 

Os que afuman que os problemas ga:legos poden rer sotu
dón a ~ dos partidos xunguidos a Madrid están na 
obñga de demostrar que os cataláns os v.ascos e os val~ 
danos siguQI unha política trabucada, e deben pJ'Obamos · 
qcie· o sistema que iles recomendan deu mellor resultado 
a Galicia que o que siguen aquiles o tros pobos .. ¡Se o 
consignen. nós estamos pmntos a cbrlles a razón! 

Pro a realidade non se pcxie desfigurar por mais qu se 
fa~ e a realidade está con nós. A realidade demostra que 
o sistema dos partidos centralizados sirve somentes pra 
que os croques de Gobemos en drid se traduzan aiquí 
n-un troque de gobernadores de comisións xescoras e de 
xefes políticos de rumo ~cargados de facer o desfacer 
nos respeitivos ~os; mais .non -como conviña- pra. 
que os nasos problemas teñan solución. 

Como· a cotío decimos nos nosos aitos de propaganda, os 
galegui.sras ceremos cada dia un novo argumento en noso 
favor; a Gaceta de.Madrid e a laboura dos Gobernos cen
trales proporcionaránnos arreo as mellores probas en pro 
da causa que defendemos. 

¡Galicia non tardará en abril-Os ollos i-en seguil-os vieiras 
que o galeguismo Ile ven asinalando!. • 

('Galegui.smo, exempJos convincentes"'. 
EJ ~ Gallego, n 11 2.840 - 5 de Maio t/e J933) 

e 
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COMO NOS MELLORES TEMPOS 
' . . 

DO VELLO CACIQUISMO 
ALExANDRE BóVEDA-

Estamos asistindo a un noxento xogo político que non ten 
ren que envexar aos dos mellores tempos do caciquismo. 

Pouco se nos daría d-íl, pouco nos importaría cerras liñas 
de conducta verdadeiramente incomprensibres e absur
das, se non fose porque coñecemos os enormes perxui
cios que pra Galicia poden resultar d-iste xogo á vella 
usanza en que andan metidos alguns seitores políticos 
que se chaman galegos. 

Son os mesmo-s que foron a Asamb.reia de Compostela 
coa espranza de que o pleito da capitalidade; a faría fraca
sar. Por iso sen dúbida estiveron calados e asentiron a 
canto alí -con todo orde e un gran esprito democrático 
que non poideron negar- se ía facendo. Mais chegou o 
intre agardado e .. . ;o s Concellos galegos, os homildes 
Concellos da aldeas, nun intre de diñidade e de amor a 
Terra, manifestado de maneira indudabre e vibrante, de
crararon -pese ao tópico da falta de ambeme- que chega
ron os tempos de que Galicia se gobernase de novo por 
si mema. 

O silenzo 'd-istas xentes na Asambreia, e despois d-ela, foi 
ben siñificativo. Sabían que se falasen non quedarían ben 
parados ante as representacións galegas, e non lles convi
ña. Souperon calar a tempo! 

Mais os núcreos de caciquismo. -do vello e do novo caci
quismo- que istes seitores representan non se ian dar tan 
facilmente por vencidos. Non nos fixemos nós tal ilusión; 
porque sabíamos ben que aínda non esqueceran todal-as 
artes que tantas vegadas teñen manexado pra burlar 
-dentro d'un réxime centralizado en que isto é posibre- a 
vontade popular! E prepararon na sombra as puñaladas 
que n-istes días, co-a complicictade dos enemigos do réxi
me repubricano se lle están asestando ao Estatuto apro
bado pol-os Concellos. 

¡Xa teñen argumentos pra decir que Galicia non quere a 
autonomía; xa poden traer a colación ise disparate. da au
tonomía administrativa sen autonomía política, que non 
son capaces de espricar, e, sobre todo, xa poden -uns e 
outros- decrarar que, inda que son autonomistas, non po
den axudar no plebi cito! 

'¡Moi ben! ¡Corn·o e un autonomista de verdade que aitúa 
en política non tivese a obriga de axudar a facer ambente 
e de certo non o houbese e a traballar en cada intre 

pol-a autonomía con todalas suas forzas , sen agardar a 
que o entimento da xente e manifesten por xenera
ci n e pontánea! ería igual que se os repubricanos e so
cialistas agardas n , sen facer propaganda a que a Repú-
brica e o iali mo viñe en oio . 

favorabre de catro Concellos, traballado por 
un n ntidos pol-o outro , írvelles pra decir que 
non hai ambente, nou tante seren dou centos e pico -casi 
todo - o que, a pesar da c~mpaña solapada que se está 
facendo, s de rararon e siguen decrarando os que fa
llan, a favor; a opinión desfavorabre d-uns cantos se'ñori
Los de cibdade e de vila vál-elles pra afirmaren que Galicia 
non quer o Estatuto, inda que non iñoran que mais de 
dou millóns de galego do campo e do mar necesítano e 
deséxano. 

Estáse xogando co Estatuto unha carambola política. Non 
importan os lnteteses do pobo, non importa que siga 
afundíndose a economía galega, nin que en 1932, soio a 
provincia dé Pontevedra, tivese que soportar mais de un 
rnillóB de pesetas de recargo contributivo. O que lle im
porta a uns é conservar as suas posicións aitua!es, aos 
outros meter baza nos Gobernos civiles e nas Diputacións 
pra mandar iles. E hai quen se alegra d-iste xogo. D-iste 
asunto cando chegue o intre, haberá moito que falar; 
moito! (Que os galeguistas ·non iamos andar a facer a 
propaganda d-un Estatuto que non é o que nós quixéra
mos, pra consentir que se traicione novamente a vontade 
de Galicia impugnemente). 

¡Como nos tempos de antes! decíamos. Porque estas xentes 
quixeran que da Repúbrica soio chegase pra Galicia o no

. me e a parte ruín de todo troque de réxirne. Que-a demo
cracia, a Xusticia, etcétera, fosen monsergas, letra morta, 

"nos artigos da constitución. Que as parroquias galegas se
guiran administradas pol-Qs señoritos da vila; as vilas man.e
xadas pol-o gobernador, que será hoxe orguista; mañán, 
~onservador ou radical;. pasado, socialista; e ... ¡seguiré¡no-1-o 
mesmo! Porque en todos mandarán desde Madrid. 

Bóveda nun mitin en Lugo a prol do plebiscito do Estatuto odia do Corpus de 1936. 

E mentras nos gobernen dende Madi-id abonda con que 
troque cie beneficiario o ministerio de Gobernación pra 
que troque todo. O amo de turno non ten por qué preo-
cuparse de Galicia, da opinión galega, nin dos seus inte-
reses. Abóndalle con manexar os Gobernos civiles e as · 
Diputacións e montar ben o seu tinglado. ¡Coma antes! ... 

E as contribucións seguirán subindo, e as sociedades 
agrarias e mariñeiras non as coñecerá o poder central, e 
seguirán caendo sobre do noso gando, da riosa riqueza 
forestal , dos nosos viños, das nosas conservas ... isa serie 
de disposicións que, un día e outro, a~ aplastan, por des
coñecirnento e despreocupación dos nosos problemas. 

¡É o fermo~o porvir que ofrecen ao noso pobo ·istes celo- -
sos defensores que agora lle sairon! O réxime que defen
den, con patrioteirismos e finxido respeto á vontade po
pular, os que endexamais -antes e agora- fixeron mitra· 
cousa que rirse d-ela e utilizal-a pra os seus fins. · 

¡Xa o saben os Concellos rurales, os labradores e os mari
ñeiros! Fágaselles caso ¡que xa teremos cada ·día un cento 
de argumentos pra mallar duro nos parvos que agora se 
deixan embaucar!. · 

E Galicia d-aquela xa se non conformará con iste Estatuto. 
Recramará todol-os seus direitos de nazonalidade ceibe. + 

(El Pueblo 6allego, n.11 2. 769-9 de Febreiro de 1933) 

LARGADE O ADIBAL 
XosÉ ·MANuEL BEIRAS 

, 

'&-;¿-zr~~;~:;¿-~¡s-~ 
MARIÑEIRAS NON AS COÑECERÁ 

O PODER CENTRAL, E SEGUIRÁN 

CAENDO SOBRE DO NOSO 

GANDO, DA NOSA RIQUEZA 

FORESTAL, DOS NOSOS VIÑOS, 

DAS NOSAS CONSERVAS ... 

ISA SERIE DE DISPOSICIÓNS QUE, 

UN DÍA E QUTRO, AS ,;APLASTAN'. 

O proxecto para unha Facenda galega de Bóveda é talmente iso: proxecto dunha Facenda galega, non 
dunha oficiña de recadación en Galiza de participación en cuotas de impostas estatais españois, como a 
administración autonómica de hoxe, nen unha pranteira posta -a relear por uns millóns arriba ou abaixo 
na alícuota dun irrisório Fondo de Compensación Interterritorial, coma hoxe tamén. Ao fin e o cabo, se 
Galiza é para o Estado esrañol tan ·custosa coma un fillo parvo, por qué non deixala govemarse· por si 
mesm.a e exercer a sua própria soberania tributária, a qué tanto paternalismo para cun povo adulto e 
máis vello do que ese Estado? "Non decides que vos custamos cartas -ironizaria qoxe Bóveda, de estar 
a vivir os seus setenta e oito anos que hoxe teria- que gastades en nós máis do que tributamos, que 
subvem:ionades pola seguridade social á nosa agricultura de labregos vellos, que enterrades mareas de 
diñeiro en concentracións escolares ·e hospitalárias, que sostedes desde o INI as nosas decrépitas indús
trias? Pois deixádenos valer polos nasos médios, largade o adibal co que nos tendes amarrados ao voso 
carro!". Ese era de certo ~ desafio .contido no proxecto de Bóveda, un depafio non apto para enganidos 
de espíritu nen autonomistas natos ou de ocasión. Que ten que perder un povo traballador esplotado, 
un povo reducido á-miséria por espoliación, en desvencellarse de que o esplota ou espolia? Nada, non 
ten que perder causa nengunha. ~óveda sabiao ben -e ·os que o mataron, tainén. + 

XosÉ MANCEL BEIRAS (Porunha Caliza liberada Páx. 237. 1984. Capítulo "Alexandre Bóveda e a Galiza como ensoñación") 
' . 
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'O P~~~;ü-ñiGM~2¡. 
DÉBESE PRONUNCIAR POLA 

REVISIÓN DO PROCESAMENTO 

XUDICIAL QUE CONDENOU A 

ALEXANDRE BóVEDÁ'. 

J - • I" ,. • t 1 \ 1 f 

1996, Á.NO DE 'ALEXANDRE BÓVEDA 
XosÉ CASTRO RATÓN 

No cénit da barbárie fascista que acaudillaron aqueles 
monstruos con mentalidade estepária e ferozmente anti
galega que mamaron do movemento militar nacido o 18 
de Xullo de 1936, . Castelao con visión certeira sentenciou 
desde as estampas ·do Galicia Mártir non enterran ca- · 
davres, senón semente. · 

. Alexandre Bóveda é o símbolo indiscutíbel que abandeira 
a todos os galegas e galegas que sofreron aldraxe, perse
cucion e morte por abrazar a nobre causa do noso povo 
e os seus ideais patrióticos de Xlistiza e redención. Agora , 
59 anos despois de Alexarídfe Bóveda escreber valerosa e 
dignamente a derradeira lección maxistral da sua vida · 
exemplar, á vista do crecemento e puxanza do movemen
to naciona)ista galego, podermos afirmar: a semente xa 
froitificou. 

' 

'l ¡ ' 

A derrade;rl!f 1nrcr·0'..,. d.Á ...,. · h. 
"4 f111., r¡ V lH E!.StrE! 

Alexandre Bóveda, deux ex machina do Partido Galeguis
ta que escribiu unha das máis groriosoas páxinas da nosa 
historia nacional, segue a resultar incómodo e inasimilá
bel para cerras institucións e persoeiros da vida pública 
galega que fan ademán de botar mán ao revólver cando 
se menciona o seu nome. Boa mostra desta atitude, tíve
mola un fato de nacionalistas que en 1986 logramos le
vantar un monumento no seu recordo en Pontevedra, a 
cidade que tantas iniciativas atinada disfruta da mente 
criadora de Alexandre Bóveda, sen nen sequer dar o seu 
nome a un Centro de Ensino. Aquela iniciativa e a difí il 
labor de acadar os recur os para completar a obra, sufra
gada na sua totalidade por aportacion popular, deron-nos 
folgos para perpetuar o noso compromiso persoal de ins
titucionalizar o seu recordo permanente. 

A Fundación Alexandre Bóveda constituise para admi
nistrar o imenso património que nos legou Bóveda: o 
compromiso irrenunciábel coa causa nacional galega. Na
cemos para render xusto tributo a quen deu , por Galiza, 
o seu máis preciado ben: a vida. 

Abertos á participacion plural de todos os que ideoloxica
mente asumen o ideário galeguista, o noso primeiro em
peño foi lograr que o 17 de Agosto, os galegos acudíse
mos unidos ao pé do sartego onde repousa Alexandre 
Bóveda no cimetério pontevedrés de San Amaro primei
ro, e logo. arredor do monumento que erguemos no 50° 
aniversário da sua morte violenta, na praza de Curros En
ríquez, nunha xornada de afümacion nacionaJi ta que re
corda con xustiza o legado que nos deixaron os mártires 
da nosa causa nunha data que xa temo in titucionaliza
da como Dia da Galiza Mártir. 

Felizmente esta unidade é un logro plenamente consolida
do, mostrada madurez do movemento nacionali ta, máli::i 
que algunha per oa ou grupo irrelevante pro ure protago
nismo criando cativas diferéncias que non van apartarno · 
do gran obxectivo que defendemo todo proclamand : 
Alexandre Bóveda é patrimonio político do nacioua/i ·ta-. 

Agora, co recordo fre co da celebraci 'n d st 17 el 
Agosto, encaramos unha conm moracion esp cialm nte 
simbólica: o 60º aniuersário, en 1996 do ju ·ífamente de 
Alexandre Bóveda. 

Este acontecimento plantexámolo d nde a Fundación co
mo un·reto, no que debemos aunar o sf rzo d t d so· 
galegos de ben: institucionalizar 1996, en Gallza, como 
ano de Alexandre Bóveda. 

Esta especial consideración lévanos a plantexar novamen
te, o pronunciamento do Parlamento de· Galiza a revisión 
do procesamento xudicial que condenou a Alexandre Bó
veda, pedimento inicialmente rexeitado por esta institu
cion, en aldraxante contradicion coa mesma situación da
da no Parlament de Catalunya que unanimente acordou a 
revision do procedemento que condenara a Lluís Com
panys, para maior dignificación <lesa institución represen
tativa de todos os cataláns. 

Dende a Fundación Alexandre Bóveda, saudamos espe
ranzados a conquista da Alcaldía de Poio polo nacionalis
mo,, especialmente pola referéncia que o seu alcalde Lu
ciano Sobra! fixo de Bóveda no mesmo discurso ·de toma 
de posesión, do qu~ vimos disfrutando unha colabora
ción encomiábel, concello sobre o que debería gravitar 
boa parte das celebracións no vindeiro ano: A construc- . 
ción dun monumento, monolito recordando p fusilamen
to de Alexandre Bóveda no monte de A Caeira¡ a recupe
ración da casa onde viviu os derradeiros anos da sua vi
da como Casa-museu de Alexandre Bóveda e a celebra
ción dun Congreso ou Simposium que aborde o estudo in~ 
terdisciplinar da.figura e da obra de Alexandre Bóveda.+ 

XOSÉ CASTr~o RATóK é Secretário da Fundación Alexandre Bóveda. 
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CRISE DE ESTADO E NACIONALISMO BASCO 

A ESQUERDA ABERTZALE ANTE UN NOVO CICLO POLÍTICO 
RAMoNZALw 

Vivimos un fin de ciclo coa presenza acti
va de factores que comezan a configurar 
o próximo futuro. As correntes máis 
0postas (PP e MLNV) xa están a operar 
con estratéxias para o novo período. 

FIN DE CICLO 

Se a escala estatal a creba do poder so
cialista é patente, menos evidente, tras 
os escándalos, é a natureza da crise de 
estado que deixa como herdanza. O Es
tado como tal fica baixo sospeita e debili
tado na sua lexitimidade. Esa crise que 
lle custará anos superar non significa a 
creba do sistema democrático españól, 
ainda .que si a crise de moitos dos seus 
elementos -sistema eleitoral, papel do 
Parlamento, acción anti-terrorista, fun
cións do Senado, modelo das Autono
mías ... O poder xudicial actuou como ali
viadoiro rexenerador da credibilidade do 
sistema, facilitando unha alternáncia sen 
cataclismos, ao mesmo tempo que o con
sagra nunha prestixiosa función garantis
ta para o futuro. 

A escala basca, o ciclo remata ca es- • 
gotamento do Estatuto como marco de 
relacións e competéncias entre pavos e 
Administracións. Xa está a resultar in
satisfactório para os nacionalistas que 
apostaron por el, o que abriga a unha 
redefinición do marco ou dos seus con
tidos. Claro que a redefinición en cla
ves nacionalistas non é fácil ao terse 
fragmentado e terri-

A nova esperanza surxe do precedente 
irlandés e, sobretodo, da presenza acti
va dalguns movementos pacifistas. Un

to ri alizado o mapa ------------
ha meirande capaci
dad e mobilizadora 
autónoma, unha com
prensión ·do fondo po
lítico do contenciosos 
e unha hipotética 
alianza con aquelas 
forzas que aposten, 
tanto polo diálogo co
mo por unha estraté
xia de distensión e 
pacificación, criarian 
unha nova situación a 
médio prazo. Non é 
imposíbel unha alian
za tácita dos move
mentos pacifistas 
centrais co naciona-

político. O naciona-
lismo histórico viu 
decrecer porcentual
mente o seu peso 
eleitoral mesmo na 
Comunidade Autó
noma Basca, e a es
que rda abertzale -
ainda que se coesio
n o u- coñeceu un 
descenso significati
vo, cortándose de 
amplos sectores na
cionalistas e/ou de 

'A política do PP 
-un tratamento 

puramente policial 
do · contencioso-

esquerdas. 

e a estratéxia 
anunciada do MLNV, 

aponta a tempos 
ainda, máis difíceis" 

Por outra banda, a 
inutilizada desde hai 
tempo Mesa de Ajuria 
Enea entrou en ba
rrena mesmo como 
referente simbólico. A pinza do PP e 
PSOE converteuna nun simples frente 
antiterrorista, incapacitado como platafor
ma de diálogo. 

OVO ' FACT RE EAXE TE 

A escala estatal, a chegada do PP augu
ra unha época difícil nas suas relacións 
coas nacinanlidades pola sua previsíbel 
reconstrucción do nacionalismo español 
-hoxe bastante difuso e en crise-, ade
ma is do probábel endurecimento da 
ofensiva contra alguns dereitos laborais e 
conquistas sociais. En todo caso, non se 
trata da vella dereita franquista senón 
dunha dereita reconvertida. 

A escala basca, a política do PP -un 
tratamento puramente policial do con
tencioso- e ·a estratéxia anunciada do 
MLNV, aponta a tempos ainda máis difí
ceis. Ambas estratéxias vanse autolexi
timar mutuamente na sua condición viti
mista. E hoxe por hoxe, o resto de for
zas tamén fomentan a polarización. O 
traslado do tripartito ás Deputacións e 
Concellos -sen máis programa que a 
exclusión de HB-, o crecente papel re
presivo da Ertzaintza con especial en
sañamento coa mocidade, a política de 

lismo moderado e IU. 
A condición é que 
PNV e EA teñan unha 
real autonomía a res
peito dos novas xes-

tores do Estado e que 1 U supere os lími
tes do discurso de Anguita. 

O MLNV non está nunha boa posición 
ao respeito. Dunha banda se nos 70 e 
80 a esquerda abertzale capitalizou ' a 
loita antirrepresiva e a frustración polos 
límites da Refrma, hoxe hai unha fractu
ra definida na imensa maioria da socie
dade basca respeito a ET A. Doutra, a 
última oferta de ETA, ainda senda novi
dosa (doble via de negociación, proce
so democrático ... ) puxo o listón máis al
to que en Arxel (pronunciamento P[évio 
do Estado en favor da autodetermina
ción, tratamento do tema de Navarra ... ) 
e ven acompañada dunha estratéxia de 
novas abxectivos militares e de meiran
de confrontación. lso non axuda a enca
rreirar o problema de fondo ·nen o dos 
presos e exiliados. 

lncreibelmente, e apesar de que os. moitos 
feítos agora demostrados dabanlle a razón, 
a esquerda abertzale xa desaproveitou a 
meirande crise de Estado desde 1981 para 
avaniar na resolución do contenciosos ou, 
cando menos, para construirse. 

A EVOLUCIÓN RECENTE DO MLNV 

cal e area do PNV, ... - son feítos que Un informe do Ministério de lnteror (El Pa-
non permiten albiscar o final do tunel. ís. 17-7-95) atribuia a ETA e HB a estraté-
Non se v~ vontade para abordar unha xia de a) evidenciar o carácter de «herdei-
política de firmeza ante o Estado Cen- ro do fraQquismo» do PP mediante a agu-
tral e unha democratización interna en dización de tensións; b) propicJarido a 
profundidade. · · presión da opinión públiea basea para iso• • 

lalo e c) forzando, a posteirori, unha ne~ 
gociación política cun governo PP. 

De ser certa esta e!?tratéxia, haberia que 
se perguntar se non hai unha caracteri
zación contraditória do PP -en tanto se 
lle atribue unha capaci~fad~ negociadora 
nada menos que sobre a estrutura cen
tralista do Estado- e unha vision estáti
ca sobre o papel e desenvolvimento das 
outras forzas. 

Hoxe hai unha funcionalización política 
directa do conxunto do MLNV en torno a 
algunhas accións armadas de ETA cun 
traslado de métodos e lóxica ofensivos, 
non autodefensivos, ao plano civil e so
cial (fustigamento á Ertzaintza, acoso a 
portadores de lazo, a ertzainas de paisa
no e a concelleiros doutros partidos, con
tramobilizacións, gamos de confrontación 
na rua, -bula xuventl para usár a rua á 
medida da sua adrenalina ... ). Xa non se
rian os votos de H B os que lexitimarian a 
ETA senón que, cada volta máis, seria a 
«eficácia» de ETA ou da «acción directa» 
a que rexitimara ªº conxunto da ~squer
da abertzale. 

HB foi máis alá do que apontaba a xa de 
. por si liña dura do Oldartzen [documento 
· congresual de débate de Herri Batasu
na]. Non se trataría xa de construir e. am
pliar a esquerda abertzale en pugna con
outras correntes (non ~ 

fascista ou un movimento integrista de 
raiz· sabiniana. A simples formulación da 
cµestión dá que pensar sobre o rigor 
conceptual de quen a plantean pero ta
mén sobre a idoneidade dunha liña de 
acción que permite a alguns criadores de 
opinión suscitala. ·O que si parece é que 
hai un autoritarismo de novo cuño que 
pasa por formas de confrontación social, 
cun custe meirande que as vantaxes que 
reporta. · 

As reivindicacións mesmas tórnanse inin
telixíbeis. Uns e~emplos. A consigna de 
que «OS asesinos levan lazo azul» é in
sensata posto que ou non dá información 
(hai asesinos que non o levan e a imensa 
maioria .dos que o levan non son asesi
nos) ou criminaliza a todos os que están 
en contra do secuestro, leven ou non lazo, 
Non se entende socialmente unha mani
festación polo abandono de Euzkadi das 
Fqrzas de Seguridade do Estado e, ao 
mesmo tempo, unha política de acoso físi
co -en lugar dunha política de control e 
rexeneración- sobre unha Ertzantza que 
por aquel abandono tenderá a ser unha 
«policía integral». Non se comprende un
ha mobilización a favor dun .secuestro 
plantexándoo como reivindicación do pro
grama máximo (Euskal Herria Askatu) e 
que ademais non fai comprensíbel a loita 
pola libertc,¡de dos presos. Non se entende 
a oportunidade da oferta de diálogo colec
tivo de HB con algunhas forzas políticas e 
sindicais sonre a base da proposta de 
ETA, nun momento de máximo estiramen:
to da corda, salvo para que digan non. 

Hai un preocupante salto desde o cues
tionamento do actual marco político como 
non democrático e/ou insuficinte, ao 

· cuestionamento práctico dalgunlÍas líber
. dades concretas (o direito a ser do PP, o 

direito de opnión dalguns xornalistas, o 
direito de manifestación dos de Alditrans, 
o direito de circulación .dos do Gesto ... ). 
O democratismo radcal -atributo da es
querda abertzale- fai augas. 

As selvaxadas dos poderes (represión, 
os casos GAL, Lasa, Zabala ou Zarra, a 
dispersión de presos ... ) non blanquean 
CQlquer resposta. Ter a razón histórica 
nunha das claves da democrácia (a auto
determinación) non dá bula sobre os mé
todos e custes para lograla. Que quen 
promoven, consint~n Obl amparan a in
xustiza institucional esteñan pouco lexiti
mados para denunciar ao MLNV, non au
toriza, de rebote, a este para poñer en 
cuestión valores éticos e políticos social
mente compartidos. 

O desprestíxio no que .están incorrindo 
as organizacións de esquerda abrtzale é 
sério, ainda cando teñan conseguido pa

todos os sectores de ------------
ralisar unha resposta 
masiva ao secuestro 
de Aldaia. As xustifi
cacións que dan os di
rixentes de HB sobre 
toda esta liña ofensiva 
non se desprenden 
dos feítos mesmos se
nón dunha lóxica ideo
lóxica de consumo 
próprio.. Hai unha au
to-reclusión política. 
Con iso as mensaxe$ 
pérdense e ignoran e 
as accións constructi
vas cotiáns bórranse 

esquerda abertzal.e 
apoian á esquerda 
ab_ertzale) senón de 
bunkerización ao ser
vizo da vangarda ar
mad a, apesar dos 
custes eleitorais, so
ci ais ou sindicais. 
Vaise asi de costas á 
outra tese céntral do 
Oldartzen (287 e 288) 
que propugnaba o 
abandono da estraté
x i á de «materializa
ción práctica dos ob-
xectivos», «prestixiar 
o noso proxecto polí-
tico na sociedade 
basca», «dinámi-
cas,,: .. liña que só se 

'Ter a razón· histórica 
nunha das claves 

da democrácia 
(a autodeterminación) 

non dá bula sobre 
os métodos e custes 

para lograla"· 

advirte nalgunhas ini- , 

-na memória colectiva. 

Euskal Herria precisa 
abrir un proceso como 
o de Irlanda, subordi
nando toda a acción 
política a ese obxecti-

ciativas interesantes como a alianza 
ELA-LAB. 

vo. Coa liña actual dos estrategas de todos 
os partidos todos viaxamos a ningures. • 

Estes cámbios motivaron que nalguns 
c(rcL:JIO.? t mesmo ir1t~l~c!~~is,_ ~~ pergunte 
·se o ·MlNV se converteu nun movimento 

RAMO!\ ZALLO é profesor da Universidade do 
País Basco, foi Profé.'>or convidado na 

· Faculdade de Xornalismo de Compostela. 

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

A Area de Mocidade 
de Esquerda Unida de 
Vilagarcia recomenda 
unha biografía de Carlos 
Marx ao que define 

- 1 

coma "un pensador que 
sabia que o home é un 
lobo para o home". 

Nietszche, Spengler, 
Jung, Lombroso, 
Dawkins, Fernández de 
la Mora e outros 
divulgadores menores 
da camada Ultrasur, ao 
estilo de William 
Golding, consideran que 
a condición de alimaña 
é o q~e nos define como 
espécie. Marx explicou 
que a organización 
económica e social 
divide aos homes en 
clases de reconciliación 
imposí~el, agás que se 
cámbie o sistema. 

Os da clase que ten o 
poder metamorfosean 
en lobishomes, tanto se 
ven brillar a moeda de 
curo na noite negra 
como se hai eclipse. O · 
resto, ampárase dos 
cairos da basta asegun e 
como pode. 

lso de q.ue andamos 
co pecado orixinal do 
ódio verdeé unha taima 
de séri$S de TV, estilo 
Dallas. Moitos 
profesores de Ética caen 

A Escala de Imaxe 
e a competéncia 
desleal 
O pasado 21 de Xullo de 1995 
leo con asombro a nova de que 
as animacións en plastilina do 
décimo aniversário da TVG fo
ron feitas por dous ex alunas da 
Escala de lmaxe e Son da.Coru
ña, os ,que para colmo se tilda
ban de "Precursores", termo que 
sen dúbida se debe a autobom
bo mentireiro insultante para 
xente coma nós que levamos 
perta de unha década no sector . . 

O meu asombro débese a que 
unha vez máis o devandito cen
tro se entromete facendo com
peténcia d~sleal neste sector e 
prexudicándonos a todos os 
profisiohais que tentamos facer
nos coas escasísimas cuotas de 

· mercado que deixa TVG ás pro
dutoras privadas. 

A Escala de lmaxe e Son está a 
facer desde os seus inícios un 
grande labor de formación de 

· profisionais que está a permitir 
que agora haxa un mercado la
boral amplo, ademais de sobre
saintes cursos 
nos que se 
permite a 
oportunidade 
de contrastar 
coñecimentos 
con recoñeci
dos profisio
nais do audio-

AEscolade 
lmaxe e Son é · 
un centro 
Público de 

visual. Pero Fonnación. Toda 
este nobre 
traballo está 
embazado pa
la competén
cia imposíbel 
de igualar que 
supón que a 
ex alunas lles 
está a deixar 
material (cá-

intervención no 
mercado é unha 
puñalada no 
lombo 

mara de 16 mm., negativo, salas 
de postprodución ... ) gratuita
mente, asi como acadar traba
llos de empresas· par¡;i eles co
mo ·o da promoción da TVG coa 
tapadeira dunha asociación cria
da por alguns deles, ou ben co
locándoos directamente en tra
ballos temporais de empresas. 

Este é un sector difícil no que 
carecemos de mercado mesmo 
a nível peninsular, o que fai ma
labarística a formación e manti
mento dunha empresa de pro
dución, que realmente é ·a que 
enriquece' ao sector. Empresas 
de profisionais· dotadas de imo
bilizado cunha estratéxia de tra
bal lo . a longo prazo. Pois ben, 
estas empresas como o caso 
que nos ocupa, estamos sendo 
prexudicadas claramente ao 
perder alugueres de material ou 
producións coma a mentada. · 

A Escala de lmaxe e Soné un . 
Centro· Público de Formación. E 
ponto. Toda intervención no mer
cado que faga, agás os pr.óprios 
traballos de cada xeración de alu
nes, é unha puñalada no lonibo. _ 
No seu dia a dirección da Escala 

~ ·---...... ~ 
Radio Pene 
Casa do Concello 
15500 Pene (A Coruña) 

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

Telefax (981) 34 27 51 · 

.. 
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GALIZA E MUNDO . 

rectificou outras posicións prexudi
ciais. Espero que teñan a suficien
te cordura de rectificar nesta. + 

XAlME BRANCO (VIGO) 

XosÉ BouZAS (RIBADEO) 

Autonomía 
libertária 
e o EGPGC 
Queremos amasar a nasa surpre
sa, indignac;óm e repulsa ante a 
informagom totalment~ falsa que 
aparece na portada e nas páginas 
centrais do Faro de Vigo do do
mingo 30 de Julho, informac;om na 
que se tala do rebrote de grupos 
relacionados co Exército Guerril
heiro, entre os que se nos inclue, 
e se nos acusa indiretamente de -
varias acgons 
violentas e 
atentados sem 
aportar nen
gum . tipo de 
proba ou ter 
unha base só-
1 ida nas que 
apoiar estas 
acusagons. 
Negamos ta
jantemente 
que exista ne
g un ha vincu
lac;om entre o 
naso coletivo e 
o Exército 
Guerrilheiro ou 
as acc;ons rea-
lizadas contra 

Autonomia 
.Libertária 
desenrola o seu 

. trabalho 
parcipando 
activamente en 
diferentes 
movimentos 
populares 

a sede do PP e a Oficina da Caixa 
Galicia. 

Autonomia Libertária desenrola 
o seu trabalho parcipando acti
vamente en diferentes movi
mentos populares, organizando 
campanhas e movilizagons para 
concienciar e pr_ocurar solu9ons 
aos problemas sociais. 

Desexamos que no futuro se 
contraste a informac;om antes de 
difundir acusa9ons tan graves. 

AUTONQMIA LIBERTARIA 

(COMPOSTELA) , 

Non seguir 
sendo ovellas 
Son unha cidadá de Vigo e estou 
realmente asombrada da "capaci
dade de resposta" do pavo vi
gués e da toleráncia da Policía 
Nacto.np.[, _mg .n:i1:1r:ii9ipal. .. a r~s
peito de tornar as ruas, durmir no 

estádio de Balaidos ... todo polo . 
Celta; cando en realidade apenas 
cria pastos de traballo, "represen
ta" á masa que lle gasta o futbol, 
entre o cal eu, coma outr'os moi
tos, non comprendemos mais si 
toleramos. 

... 
O que eu non comprendo é que 
cando as manifestacións ou os 
peches son para pedir ou, defen
der postes de traballo (Alvarez, 
sector naval ... ) ou a me/lora da 
educación, na cal está o futuro; 
resuJta que a "Policía" non é tan . 
tolerante, cargando contra os e 
as que apenas teñen nada para 
defenderse, e loitan coma po
den para garantir o seu prato de 
comida diária; e mesmo se fai 
falla, como xa pasou no sector 
naval, mándanlles cans como 
-se as persoas que estaban pe
chadas, foran vermes noxentos 
ao cales hai que exterminar. 

Penso, e non quera ser negativa, 
que todo isto que está a pasar re
cordame aos tempos de "El Cau
dillo" cando contra os 'problemas 
mandaban toda a carga de caba
lería e promocionaban o futbol co
mo gloria nacional. Eu, que me to
cou vivir as dúas etapas, síntome 
entristecida e apenada porque a 
antiga experiéncla non serviu de 
ren e seguimos a ser as mesmas 
"ovellas" que o poder público, o 
xornalismo partidista, os informati
vos nacionáis e autonómicos parti
distas, queren que sexamos. 

Os problemas de Vigo son moito 
máis importantes que o que fagan 
un puñado de 

pouco pqr si mesmo e non seguir 
senda as ovellas que obedecen 
ao ladrido dos cans. Pódese 
apoiar a unha equipa de futbol pe
ro tamén haí outras causas, ·e non 
teñen a mesma resposta, sobreto
do a nível Político e Policial.+ 

ROSA RoDmGUEZ VAREIA (VIGO) 

Resposta rápida 
ao Sr. MarizCl) 
Acaso Sr. Mariz, ainda náo se· 
deu canta de qu~ o galega talado 
hoje, parez máis ao espanhol que 
a outra coisa? Acaso Vogé nunca 
fixo a proba indo a Portugal, pro
curar urna conversa com um por
tugués no ga-
lega que usa-
mos hoje, e 
perguntar-lhe, Ja a princípios 
Voc;é adivinha deste século _ 
de onda sáo? 
A resposta é gentes 
fulminante 

avisabamdo sempre em 
varias vezes constante 
que o intenteí: 
Espanhol. 

O Galego tala
do hoje na Ga-
1 iza, agás o 
que falam os 
aldeanos de 
mais de 40 
anos da zona 

deterioro, cara 
ao espanhol, 
que softia o 
galego. 

que há entre Larache e Boira é 
praticamente igual ao espanhol, 
ou perfeítamente comprensível _ 
para eles, que o mesmo, e que 
.ninguem viva enganado. Por tan
to náo se estranhe que quando 
um portugués comunique com 
galegas o faga em espanhol. Se 
ao mesmo tempo os galegas iso
lacio n ístas escrevem o galega 
com ortografia espanhola a des
feita é completa. Ja a princípios 
deste século gentes avisabarn do 
constante deterioro, cara ao es
panhol, que sufria o galega. Nos 
noventa e cinco anos que váo, in
cluidos os 40 de ditadura, a caída 
é brutal nos nossos dias. Quando 
o galega era galega, este era pra
ticamente igual ao portugués. La
go pasou o que todos savemos . 

Assim pois o galega na situacáo 
que está hoje náo tem solucáo 
como tal, se náo arrimar-se a um 
lado ou a outro. Voc;é analice: Se 
pensa que o galega é urna forma 
do espanhol, ·integre-se nel. Se 
doutro jeito pensa que é urna for
ma do portugues integre-se neste 
idioma, e partindo da ortografia, ir 
recuperando a fonética perdida. A 
minha forma de pensar vea bem 
clara na minha escrita. Pedindo 

directivos do 
Celta e os 
seus xogado
res; que a de
cote non están 
,aí por altruis
mo, senón po

Recordame aos 
tempos de "El 
Caudillo" cando 

- disculpas por se há algum erro, 
que sempre se pode retifícar,. 
quedo sempre ao seu dispar.+ 

los cartas e o contra os 
. poder. problemas 
E síntoo pala mandaban toda 
afeizón, mais a carga de 
gostaria de 
que emprega- cabalaria e 
sen esas mes- · aban 
mas enerxias promocion 
para pedi_r so- o futbol como 
lucións ªº Pa- glória nacional 
ro, á inseguri-
dad e cidadá 
(onde está a 
Policia?), e . 
unha mellar asisténcia médica 
sobretodo en "Centros Privados 
ConcertEJdos ". 

~st~ reflexión fágoa porque gosta
ri.a de que alguén pensase un 

(1) Ver número anterior "Gilberto Gil e o 
descoñecimento da Galiza" 

suso DA LoIRA (FEAs-CARINHo) 

·O patrón 
das Españas 
Como xa ven senda habitual cada . 
Vintecinco de Xullo, celebrouse 
na Sé compostelá. a denominada 
"Ofrenda al Apóstol", na cal parti
cipan as principaís autoridades ci
vis, relixiosas e militares que re
presentan ao Estado español na 
Galiza. Traxes do trinque, unifor
mes, medallas e discursos proto
colários foron os encarregados de 
lle dar á ocasión o seu acostuma-· 
do carácter neutro, moderado e 
diplomático que oculta os erior
mes problemas sociais, económi-
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cos e políticos que a Galiza debe
ría denunoiar en data tan sinaJa
da Afortunadamente, fora, sobre 
a Quintana de Vivos e de Mortos, 
estaba por enésima vez a GaJiza 
real, a GaJiza que sofre o desem
·prego, o subdesenvoMmento do 
meio rural, o expólio dos· nosos 
recursos e o desmaritelamento 
dos sectores pesqueiro e navál. "A 
Galiza reaJ é con frecuéncia ta
chada de "radical y extremista", 
como se estes calificativos fosen 
abondo para desacreditar a de
núncia dos atropelos e das inxus
tizas que como povo galego pa
decemos día a día Afeitas a do- · 
minaren unha masa submisa e 
obediente, os actuais detentado
res do poder seguen cos seus 1ra
xes e cos seus discursos, xordos 
ante o clamor daqueles que xa 
non dicimos que chove senón que 
mexan por nós. O avance da con
cienciación nacional e da reivindi
cación política son boa proba de 
que moitos foron os que nos últi
mos anos perd~ron o medo ao se 
faceren libres. 

Como de costume, certos meios 
de cqmunicación, contrários a es
te proceso imparábel de autoesti
ma e dignificación, ofereceron un
ha panorámica do Dia da Pátria 
que pretendia sumir ao público 
no desconcerto. Entre eles, me
rece unha especial atención a ce
rimónia da confusión organizada 
pola Televisión de Galicia, dentro 
da sua liña habitual de portavoz 

"f da minoría que vota consciente
mente ao Partido Popular. Ao 
longo dos seus T elexomais circu
lo u toda unha precisión de ter
mos contraditórios para intentar 
denominar a xomada: "Dia Nacio
nal de GaJicia", "Festividade do 
Apóstolo", "Dia do Patrón de Es
paña/das Españas", "Festa de 
Santiago Apóstolo", "Dia Nacional 
de Galicia" ... e mesmo "Dia da 
Pátria (Galega)", este último cele
brado ao parecer por un "grupo" 
de nacionalistas identificados· 
cunha formación política concre
ta. Mellar exemplo de como non 
é posíbel nadar e máis gardar a 
roupa non o podíamos atapar. 

Tamén resultou interesante ver 
como a antecitada televisión ou
torgou un similar número de minu
tos á manifestación de cincocen
tas persoas organizada por Iz
quierda Unida e á de quince mil 

DE INFARTO 
'NANINA SANTOS 

Onte, cando lín a notícia, quedei dun aire: Na localidade italia
na de Diano Marina, na Liguria (Xénova), o alcalde acordou, 
através dunha orde que as mulleres grosas e as feas, non pode
rári ir polo povo en biquini. As outras, as guapas e as fracas, si. 

Andrea Guglieri, alcalde e senador, non se inmutou coas pro
testas habidas. Está convencido de que a estetica iequire a me
dida adoptada que xa está facendo cumpr~ aínda que non se . 
teñan elaborado os critérios de bele7.a nen as pesas e medidas 
acaidas ---questión que deixou en mans de Stefano Zecchi, 
profesor de estética da Universidade Católica de Milán. 

Dos homes, que se saiba, non dixo nada. Sexan como sexan, 
eles poderán ir en bañador por aquí e por alá. Grosos, feos, fe
ísimos, desagradábeis ... tanto ten porque a virilidade e a mas
culinidade, a díferéncia da feminidade, nada ten a ver co físico. 

O que me dá raiba a min destas notídas é que se non acompa
ñen dunha foto de corpo enteiro do alcalde-senador, do profe
sor de estética que vai elaborar as normas, e dos municipais 
que farán cumprir tal normativa. 

Por ter elementos para interpretar a orde que pretende implantar.+ 

organizada polo Bloque Naciona
lista Galega. Oeste xeito gozaron 
dun parecido 
tratamento un-
ha forza políti
ca con escasa 
presenza r¡os 
concellos e 
sen represen-· 
tación no Par
lamento Nacio
nal dER3aliza e 
unha coalición 
eleitoral con 
trece parla
mentários que 
vai entrar nos 
vindeiros me
ses no Con
greso dos De
putad os en 
Madrid. Polo 
que se retire 
aos partidos 
políticos do 
Estado espa-
ñol con pre-

Se exceptuamos 
a presenza do 
Delegado do 
Govemoedo 
Alcalde de 
Santiago como 
representantes 
institucionais, 
o Partido 
Socialista 
deixou de existir 
na Galiza o 25 de 
Xullo 

senza na Galiza é importante su
bliñar que o Partido Popular esti-

vb abundamentemente represen
tado en todos os actos protocola
res por meio dos cargos da Xun
ta, entanto o PSOE desapareceu. 
por completo do mapa en data 
tan sinalada, até tal ponto que, a 
medida que avanzaba a xomada, 
alguns chegamos a pensar que 
esta forza poi ítica xa desaparece
ra definitivamente da Galiza. Se 
exceptuarmos a presenza do De
legado do Govemo de Madrid e 
máis a do Alcalde de Santiago co
mq obrigados representantes ins
titucion ai s, o Partido Socialista 
deixou de existir na Galiza duran- · 
te o Vintecinco de Xullo, anteci
pándose deste xeito aos seus 
próximos resultados eleitorais. 

Durante a tarde do Dia da Pátria, 
os sofridos espectadores da Te
l~visi ón de Galicia tivemos que 
aturar a repetición dunha gala 
folclórica coa cal pretenderon 
comemorar o seu décimo aniver
sário. Houbo que agardar até 
ben entrada a madrugada para 
podermos ver .unha antoloxia 

A ALDEA 

das ·intervencións de Chano Pi
ñeiro nesa televisión ao longo 
· destes dez anos. A razón de se
mellante horário posibelmente 
haxa que a procurar na intención 
de ~nseguir que ninguén coñe
za e lembre a Chano Piñeiro e 
que ninguén sospeite $equer 
que exi$te un cinema en ~-

Despois dunha década de exis
téncia, a Televisión de GaJicia 
continua a ser, lamentabelmente, 
a Televisión das Españas de cha
ranga e pandeireta Tele-gaita 
para uns e tele-portavoz do poder 
por outros, a sua mediocridade 
actual avergoña aos galegos e a 
sua mistura de galego e español 
fai dela un poderoso instrumento 
de perpetuación da diglósia. 
Afastada da reaJidade económica 
e sociaJ do país, non atopa mellor 
fonte de inspiración para os seus 
titulares que o mirarse diariamen-

- te no embigo de Madrid. Repre
sora da voz dos esquecidos des
ta terra, retransmite eternamente 
como un disco raiado os discur
sos dun Presidente qué chora.• 

X.C. (SANITAGO) 

Onde vai a oferta de 
traballo pública do 91? 

Vaia vergoña de 
Góverno que 
ternos en Galicia!!! 
A Xunta de Galicia publicou as 
Relacións de Pastos de Traballo 
(RPT) do persoal laboral e fun
cionario, e comprobadas as 
mesmas non figuran as prazas 
da-oferta Pública de Emprego 
(OPE) do ano 91 !!, 1 .200 prazas 
que se ~fertaron. 

Da OPE do 91 no que se refire 
ao persoal laboral somente se 
cobriron prazas por concurso de 
translados e promoción interna, 
ou o que é .o mesmo, cambiou 
de pasto de traballo e ascendeu 
de categoría persoal quen xa es
taba demro da Administración, 
pero ... que pasa coas aproxima
damente 800 prazas que non se 
cobriron? (digo aproximadamen
te porque vostedes moi hábeis 
ocultan todos os dados que po
den), loxicamente tiñan que sair 

na trampa e 
recomendan aos alunos 
.do bachalerato que lean 
a Golding. 

Outro tópico 
xeneticista é o do 
individualismo dos 
galegas. O director da 
Escala de Negócios 
Caixavigo di nunha 
entrevista que con 
ví mbios tan egoistas mal 
se poden facer queipos 
de progreso. 

Con cantos tixolos 
individualistas se farian 
as casas dos Grémios 
de Mareantes, as 
SociedádesAgrárias, as 
Sociedades Pesqueiras, 
o movemento Solidário, 
as Casas do Povo? 
Canto egois.m9 interveu 
na consolidación dunha 
fronte nacionalista e da 
solidariedade 
emigrante? 

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

Se Puiol acusa á Aznar 
"de arremeter contra a 
·liña de frotación da 
convivéncia en 
Catalunya", está 
provocando a desunión. 
Se Aznar defende a 
."primacia constitucional 
do _castellano", traballa a 
prol da unidade. 

Os dados 
de Bósnia 

Questom: qual é a linha editorial 
de este jornal sobre o conflito 
bosnio? Ao meu entender, difus
sa e trangiversadora. 

Á hora de fazer unha urna leitura 
da realidade apresenta-se nos an
tes os nossos olhos unha série de 
factos que a ideología que preten
damos adoptar se encarregará de 
maximizar e minimizar ~m func;om 
dos nossos intereses. E o correc
to, assim que a minha única pre
ten som nestas linhas que se~ 
guem, será de índole informativa. 

- O queijo demográfico antes 
de comec;ar o conflito era o se
guinte: musulmenos 44%, sér
bios 31% e croatas um 17%. 

- Em que consiste a etnicidade 
em Bósnia? Racialmente todos 
som eslavos, lingüísticamnte em
pregam a mesma língua (ainda 
que com alfabetos distintos), as
sir:n que, aparte da metafísica que 
eles podam fazer, fica só a reli-

. giom: musulmanas, cristans orto
doxos e católicos, e tendo em 
canta que antes de comec;ar o 
conflito o seu grau de fervor reli
gioso nom haveria ser mui distinto 
do que se destila por estes pagos, 
a verdade é que nom é muito. 

consumada tras urna vitoria mili
tar. Na reparti~m que se féiZer fi
cariam com a maior quantidade 
posível de território, 50%, 60%, 
70%.:.? lsto suporia inevitavel
mente um exercício de. "Limpec;a 
étniGa" que se 
traduciría em 
ingentes tras-
vasses de po- O modelo 
pulac;om, mil-. 
hons de pesso- bósnio basea-se 
as que seriam numa Bósnia 
arrojadas dos 
seus togares confederada e 
em aras de 
"Estados pu
ros". 

- O modelo 

muttiétnicv com 
·alternancia do 
poder 

- Os herdeiros do exército jugo- bósnio (que 
- A distribuc;om das' tres étnias: eslavo somos sérbios. A sua su- nom só integra 
musulmanes, sérbios e croatas no perioridade militaré manifesta e a musulma-
lenc;o bósnio nom responde a pin- traduce-se no 70% de solo bós- nos, mesmo a sérbios e croatas) 

modelo. As atrocidades maiores 
sempre as cometeram os mais 
poderossos. No que vai de con
flilo, por cada sé(bio ou croatét 
fenecido contam-se urna dezena 
de musulmanas. 

- O papel da ONU, .da OTAN e . 
das poténcias mundiais? A essas 
alturas o humanismo é urna rara 
avis e os interesses em jogo nom 
os ham de levar mais alá na sua 
imbrica<;om. (Comenta-se que 
desde que dura o conflito os bós
nios estam a fazer prospecc;ons 
desesperadamente mas até o de 

. agora nom houvo fortuna). 

- Existe um esplendoroso mer
cado de armas que as filantrópi
cas poténcias militares se enca
rregam de saciar cumpridamen-

. te: Rúsia, U.S.A., Franc;a, Ale
manha, lram ... 

Co!11o se pode logo 
ser nacionalista sen que 
lle caian as tamancas 
aos centralistas?. Coma 
" o catalán Valentí 
Massana, campeón 

. mundial de marcha que 
ven sendo un 
"nacionalista convencido 
pero civilizado", dacordo 
coa visión liberal de El 
Mundo? Que diferéncia . 
con Ernesto Giménez 
Caballero, de quen se 

celadas puras e homogéneas. nio conquistado. Os musulma~ basea-se numa Bósnia confede-
(Para bem ou para mal, depende nos nutrem-se a través do con- rada e multiétnica com alternan- Resumamos: a quem lhe interes- cumpre agora o· 
da ideología). A. um vale povoada trabando, ora com os sérbios, ciado poder. sa parar esta guerra (ou qualquer centenário, a quen 
por urna tímida maioria musulma- cretas, paises islámicos, U.S.A. outra)? Aos que as padecem. 
na segue outro onde estam equi- ou outra qualquer potencia ar- - Em toda guerra a espiral de Em frente estam os que as ren- definen coma "pensador 
paradas as. tres ou som os sérbios mamentística. violé,ncia engendra nova violen- dabilizam e estes som se.mpre in- fascista de 
os que predominam, sequer acon- cia. Porem, se existe um genoci- finitamente rriais poderosos.• , d" I 
tecesse isto entre vales, passa o - O modelo sérbio para Bósnia dio sistemático é o que realizam trascendencia mun 1a' 
mesmo entre vilas ou aldeias. passa por urna polític~ de factos os sérbios para satisfazer o seu · VALENTIM RODRIGUES FAJIM cunha preocupación 

L.-------------------------------------------------------------_, ______________ ,;.. ______ ._ ______________________ .J . . . co.nsta.nte polo seu país". 
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Europa Ultramarina, 
chama Euro News ás 
colónias francesas da 
Polinésia. Franco talaba 
de España y sus 

· Colonias. 

A rádio estatal báralla 
desde a morte ·de El 
Caudillo un nome que 
non sexa tan fríamente 
constitucional coma 
Estado español nen tan 

. antagónico e-os 
nacionalismos coma a 
Hespaña da que 
~screbera Caste~ao no 
Sempre en Galiza. 
Andaron a volta co 
conventual España de 
las Comunidades ou o 
administrativo España 
de las Autonomías. 
Por fin atoparon unha 
fórmula rotunda e 
científica: El Mapa.• 

• .•• ••••• t ••••• 

G LO B A .L 

a Oferta Pública, máxime cando 
milleiros de galegos que están 
no paro sen traba/Jo depositaron 

..... grandes esperanzas de acadalo 
e embarcáronse en preparar as 
probas que lles podian cair nos. 
exames de acceso. 

Pois velaí que a oferta pública 
do ano 91 (ano 91 !!!), segue sen 
ser convocada, e menfres se 
V?n xubilando compañeiros/as 
vostedes van criando "entes pú
blicos", privatizando servizos e 
intentando ·demostrarlle aos/ás 
galegos/as que o privado é me
llor que o público. 

A Administración non dá benefi
cios como unha empresa privada 
( enténdase que non reparte divi
dendos), por este motivo e des
de que chegou certo político ao 
poder (que non a Governar), crí- · 
ase a Xunta S.A. que eles cha
man sociedades públicas, com
poste entre outros por: Sodeda
de Anónima para o Desenvolve
mento Comarcal ·pe Galicia, So
ciedad e de lmaxe e Promoción 
Turística de Galicia S.A., Centro 
Superior de Hostelería de Gali- -· 
cia, Sociedade Anónima do Plan 
Xacobeo, etc., por suposto que a 
Xunta S.A. si produce benefi
cios, co que xa conseguiron que 
a Administración sexa negocio, 
pero só para uns/has poucos/as 
e moi concretos. 

Por se for pouco, veñen de criar 
o "Ente Público" Portas de Gali
cia S.A., ou sexa privatizar os 
P<=!,rtos que dependen da Xunta, 
algun "Con_selleiro" nunha Sesión 
do Parlamento Galega (ou o que 
queda del) anunciou a creación · 
dunha "pantomima" compos·ta 
pala propria Xunta e varias em
presas privadas, que se se enea-

AFEIZOADOS 
XAN X. PrÑEmo 

A primeira vez que entrei en Vigo foi berr·ando o himno do 
Pontevedra F.C. Eramos tres dúdas de escolares mm autobus e 
nada parecia gastarnos máis, daquela, que ver aos celtistas -
katangueños para nós- afundidos. Seguramente · para aquel es 
afeizoados infantís da equipa do "hai que roela" o arrepio polo 
Celta era unha das nasas máis interesantes-razóns de existir. · 

A última vez que estiv.en nunha cafeteria viguesa; média dúcia 
de amigos que nen tan sequer eran todos sócios do Celta, dis
cutian seriamente a posibilidade dunha folga de farne, unha 
pelegrinaxe a pé <;ara a Madrid e algunha outra opción, seca
dra aínda máis terrorífica. · E sen chegar a tanto, non puiden 
menos que sentirme solidário, 

Entre estas duas ocasións pasaron trinta anos. Tempo sobrado 
para decatarme de que a vida estase a facer cada vez máis de 
emocións prestadas, de realidades virtuais, narcótica , allea , 
nas qe o fútbol non é nengunha excepción. Pero tempo tamén 
para cair na canta de que cando un esquece as suas primitivas 
bandeiras, acaba madurecendo máis do debido. 

É dicer, fixo falta que me sentise domáis solidário con ese Cel
ta que ten un pé no inferno, para caer na canta de que un vai 
indo vello.+ 

rregará no futuro da construción 
das ·estradas da Xunta e da sua 
conservación, o cal significa pri
vatizar o Servizo de Conserva
ción de Estradas e como siga
mos a este ritmo e os/as traballa
dores/as, os/as parados/as e a 
sociedade en xeral dentro de moi 
pouco tempo teremos que dicer 
aquilo de: acórdaste da Xunta? 
si , aquel Governo que tiñamos 
aqui en Galicia e que ... , porque 

para aquela non existirá a Admi
nistración como tal, será ... unha 
total e absoluta S.A. 

Mentres, o paro segue medran
do en Galiza segue afundindo, 
que nós saibamos Administra
ción ven detivado de Adminis
trar, pois señores, administren, 
déixense de destragar: os car
tos, non teñen direito me11al nen 
institucional para facer da Admi-

nistración Galega o que lles pe
ta, con que direito talan de valo
res morais, se vostedes son os 
primeiros en tirar eses valores 
polo chan? 

Meus Excmos. Srs., teñen q 
abriga de darlle unha satisfac
ción a todos os/as traballado
res/as que están esperando a 
oferta do ano 91 , non se poden 
suprimir 800, · ·· 
1.000, 2.000, 
cantos pastos 

Desde que 
chegou certo 
político críase a 
Xunta S.A., que 
produce 
beneficios, co 
quexa 
conseguiron 
que a 
Administración 

de trabal lo? , 
hai que criar 
emprego, co
ñ ecen a fra
se?, de segu
ro que non. 
Déixense d·e 
críticas barrio
bai xe iras ao 
. Governo Cen
tral, estamos 
en Galiza e 
vostedes son 
os que teñen 
que facer que 
Galiza sexa 
torte, que sexa negócio 
descenda o 
paro, e a pri-
meira en dar 
exemplo ten que ser a própria 
Administración, que as prazas 
ás que se pode optar sexan as 
menos posíbeis, despois de mo
dificar as RPT, para que deste 
xeito podan criar prazas de libre 
"resignación" (pobriños/as 
eles/as!!, é que como son no
meados/as "a dedo" ... ), paréce
nos cando menos, e para ser le
nes, unha burla e un atentado 
contra a dignidade dos/as traba
lladores/as. + 

XosÉ LUIS FERNANDEZ V AZQUEZ 

(PONTEVEDRA 

A 



A NOSATERRA 

• ARANTXA ESTÉVEZ 

Fronte ás estrelas que 
contratan os coneellos e 
que cobran cachés 
millonários están os 1 

músicos que tocar: de· 
balde. Ao lado dun 
campo de fútbol cheo 
de luce_ , sempre hai 
unha'pequena praza na 
qu un grupo de r ck 
ench on entrada 
gratuita.' Alleo ao 
negócio do rock 
internacional e ás 
polémica da 
c@ntratación do 
supervendas, están 
levando ás vilas o ruido, 
entrando, <leste xeito, 
no calendário de festas 
de verán na Galiza. 

Vilas e cidades botan a casa pola 
fiestra para celebrar patróns, reen
contros ou grandes papadas: Pero, 
nos últimos anos, están a xurdir ou
tros xeitos de troula que corren pa
ralelos e son os que protagonizan as 
bandas de rock. Son a verdadeira 
competéncia das orquestras e fan 
ac,to de preséncia nos numerosos 
festivais de música que se organi
zan nestes meses de calor. Os pró
prios concellos comezan a ter con- , 
ciéncia do tirón dos máis novos, 
que son incluidos nos programas de 
festas. As suas· galas de verán non 
son millonárias, cúbrense gastos e 
gracias; a recompensa é tocar. 

A festa dos Botes, o festival rock 
de Cerceda, o Revoltallo de Música 
Emerxente ou festivais locais son 

os froitos de iniciativas que, na 
maiona dos casos, xurden de xente 
interesada na música e non das ins
titucións. Tanto os organizadores 
coma os grupos participantes carac
terízanse polo desinterese e pola fa
lla de cartos. "Para organizar: o cer
tame ternos unha axuda municipal 
de duascentas cincuenta mil pesetas 
peró para o resto ternos que buscar
nos a vida. Axúdannos os comer_
ciantes aportando alguns cartos e 
tamén financiamos os organizado
res unha parte. Este ano gastamos 
en total 640.000 pesetas porque 
sempre traemos algun grupo P.e fó
rada Galiza, que é o quemáis leva. 
Aos de aqui, pagámoslle trinta mil 
pesetas a cada un", canta Xosé An
tón Bocixa, que organiza o festival 
rock de Cerceda e tamén é membro 
do grupo Zenzar, que ven de edfrar 
unha cinta con Treboada Edicións. 

O Revoltallo de Música Emerxen
te, da parróquia de Valladares en 
Vigo celebrouse por primeira vez o 
pasado ano e xa é abrigado falar 
del como ponto de encontro de 
bandas galegas. Entrada gratuita e 
cenário ao ar libre forman parte do 
segredo do éxito. "A nasa inten
ción é facer un festival plural ao 
longo dunha semana. A xente gós
talle ir ªº monte aos concertos e 
poder acampar ali mesmo. O apoio 
dos meios de comuniéación é im
prescindfbel para que a xente coñe
za o festival", canta Carlos Alonso, 
un dos promotores-desta iniciativa, 
para a que o coricello dá facilida
des pero non aporta cartas. Para 
captar a atención do público, o car
tel ten que contar cun grupo invita
do que, nesta ocasión, foi o anda
luz Reincidentes,_ que pediron perta 
de meio millón de pesetas polo seu 
concerto. Levan case todo o presu
pos to pero son utilizados como 
gancho para que a xente acuda a 
ver tocar aos grupos galegas. 

Maltrato para a música 

"O piar de todo non é que non che 

G.uieirQ 
CULTIJRAL 

paguen; é que te chamen para un 
concerto a máis de cen quilóme
tros da casa, do que sabes que non 
vas sacar un peso, e nen sequer se 
molesten en pergµntar · como te 
trasladaches ao local. Pasounos hai 
pouco en Ferro!; chegamos ao bar 
e nen sequer tiñan pegado nengun 
cartel do concerto pala cidade e, 
ainda por riba, os donas do local 
querían cobrarnos os bocadillos da 
cea", .comenta Belén, que canta 
nun grupo que está a empezar. 

O que xa entenderon os grupos 
musicais é que os prémios e agra-· 
vaeió.n de discos non son nengun
hl panacea. Tras deles non xurden 
nen os cartos nen o éxito. O .grupo 
galego Absorbed foi o gañador da 
última edición do Certame Villa . 
de Bilbao no apartado heavi, onde 
cada ano compiten un grande nú
mero de bandas, e participaron 
nun compacto de música metal 
galega moi comentado a nível es
tatal. Despois diso? "Témolo moi 
cru. Despois de gañar en Bilbao, 
revistas e fanzines interesáronse 
_ruáis por nós pero non medraron 
as actuacións, en parte, porque a 
nosa música. pertence a un circuito 
restrinxido. Hai que tomalo con 
tranquilidade"; di Mario Cordeiro, 

. o guitarrista do grupo. 

Dentro do amplo espectro de gru
pos de rock que xurdiron nos últj
mos anos, hai diferentes catego- · 
rias que poden medirse dependen
do, sobre todo, da gravación de 
díscos e do apoio dos rrieios de 
comunicación. Sair na televisión 
acostuma a ser o ponto de partida 
para darse a coñecer ainda que, 
despois, isto choque contra· o mu
ro da§ compañías de discos. Os 
grupos quéixanse de que non exis
ta interese das empresas por tirar 
beneficio da música que editan 
"Se hai unha boa promoción do 
disco, gravar serve para moito pe
ro se non a hai, que é o que acon
tece na Galiza, ter un disco grava
do é como non ter nada. Unica-

mente por ter algo que apresentar 
como cando fas un currículum. 
Pero as· compañías eren que en 
Galiza non se vende e xa nen se 
molestan", di Tico, do grupo mon
fortino Yellow Pixoliñas, que xa 
ten gravados dous discos. 

Os grupos pequenos teñen ·dificul
tades para trasladarse dun lugar a 
outro, incluso dentro da Galiza. A 
maioria non teñen transporte pró
prio e necesitan dunha furgoneta 
para cargar os instrumentos. Se 
non a conseguen, non pode haber 
actuación porque saerian perdendo 
de ter que pagar o desprazamento. 
Locais e asociacións non poden 
arriscar pagando gastos porque 
dispoñen de 12oucos re~ursos. Nor
malmente o trato é satisfactório se 
se lle permite ao ·grupo tocar. 

Para o grupo Os Contrários, tocar 
segue sendo unha afeizóri mália ter 
gravadas xa tres -maquetas. "Nor
malmente irnos aos pubs nos que 
ternos confianza cos donas e eles 
deixannos tocar. Se poñen a ampli
ficación, conseguimos cubrir gas
tos pero se ternos que facernos nós 
cargo do equipo de son, saimos 
moi xustos de cartos. Por . isa, te
rnos que ver se nos compensa antes 
de plantexarnos un concerto", co
menta Dili, membro do grupo. 

Hai que ter paciéncia 

"Os grupos veñen ao Revoltallo de
sinteresadamente. Qué remédio lles 
queda! Aos que veñen de lonxe, pá: 
ganselle os gastos de transporte pe
ro ao resto nada. Hai un fundo para . 
alguns, que xa teñen disco gravado 
ou certo renome, pero o "caché" 
máximo é de vintecinco mil pese
tas", di Carlos Alonso, que ten en 
mente integrar a música que se fai 
en Portugal no Revoltallo. "Este 
ano non puido ser pala escaseza de 
presuposto", comenta. 

Os membros do grupo Zenzar le
van vários. anos facendo música 
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pero seguen sen ter unha adica
ción completa. ~'Agora no verán, 
ternos unha média de tres concer
tos por mes; normalmente, con
trátanos asociacións culturais e 
locais privados. Cubrimos gastos 
e, ás veces, dannos unha pequena 
cantidade aparte. Se hai bÓ am
biente, non nos importa cobrar ou 
non. Se non nos sentimos impli
cados na história, procuramos 
que nos paguen algo", conta Xo
sé Antón Bocixa. 

. ' 
Os Y ellow Pixoliñas remataron xa a 
sua tempada de verán; non teñen 
máis cóncertos previstos. A sua xi
ra estivo organizada-mediante con
~atos de ~oncellos .e Xunta e todos 
os seus concertos foron ao ar libre. 
Ao ter xa gravados dous traballos e 
un certo éxito.debido ás suas nume
rosas actuacións e participación en 
programas televisivos, o seu "ca
ché" xa non é tan pobre como o ffi! _ 
maioria dos grupos e pode rondar, 
nalgunha ocasión o medio millón 
de peset~s. A cifra semel1a respetá
bel pero se de aí se descantan os 
cartas do equipo de son, do que se 
fai cargo o grupo, o beneficio mín
gua considerabelmente. "A todo o 
mundo lle parecen caros os grupos. 
ninguén se arrisca. Nunha festa pre
fírese contratar unha orquestra, que 
custa dous millóns de pesetas, que 
a unha banda de rock", di Tico, dos 
Yellow Pixoliñas. 

A m~ioria dos rockeiros son estu
diantes, parados ou teñen un traba
llo aparte. A case nengun se lle po
de chamar j>rofisional porque non 
se adican exclusivamente á música. 
Conceben a música como un xeito 
de diver:tirse e un concerto pode 
·xurdir tomando copas nunha barra 
co dono dalgun bar;· non fai falla 
un contrato polo medio porque non 
hai estrelas intemacionais. Cando 
se lles pergunta aos músicos se 
pe~san 'vivir das guitarras e das ba
terias, dalles a risa. "Non se pode 
vivir disto porque ninguén quer 
arriscar", di Tico. • 

.. 
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•Ga á organiza o 
D Festival de Cine 
e Vuleo do Meio 
Ambíenk! 

Asociación Amics de la 
Imatge de 6avá (B31Cdona) 
organiza o D Festival 
Iberoamericano de cine e i..;deo 
do medio ambiente. que terá 
lugar do 26 ao 29 de Outubro 
nos multicines do centro 
comercial Bamasnd o festival 
contarase con dnas categorias 
profisional e amador e terá 
distintos apartados: curtametraxe 
(video-clips, publicidade, etc), e 
médio uietrax:e (reponaxes, 
documentais. etc.). Os traballos 
débense referir a temáticas '· 
relacionadas co médio ambiente, 
natural, ecolóxico. bumanitário ... 
nos aspectos de sensibilización, 
información, educación, 
científico, etc. As persoas que 
queiran panicipar pódense 
inscnoir até o 30 de Setembro. 
Están previstas unba série de 
actividades complementárias ao 
festival como distintas táboas 
redondas e conferencias nas que 
participarán diferentes ONGs, 
cadeas de TV, organizacións. 
guverilamentais, etc. O certame 
completase coá proxección aberta 
en pantalla xigante de todos os 
videos e filmes e unba série de 
películas fóra de concurso 
cedidas polas ONGs, ademais 
dunba proxección de películas do 
certame Ecovisión Arxentina • · 

• Morreu Jerry 
García, líder 
de Grateful l)ead 

Jerry Gaicía. cantaÚte, guitarrista 
e líder dun dos grupos máis 
carismáticos dos anos sesenta. 
Grateful Dead, inoneu o pasado 
xoves en California a causa dUDba 
crise cardíaca.. Jerry García tiña 

····························-··--··-········································-····························································· 
• r ' -. . 
~ O alcalde de Bríón . . . .. 
• . . . . . . . . .. . . . .. 

no ere qu~ dé tetnpo 
a convocar o Blanco Amor 

negativa do Cmcelk> da · 
Com:ña a convocar o pémío ele 
mJ e aBlana> Amor evo debá.s 
sua tm ampw abano de cótícas. e 
tfescalifiarións poi" parte de 
todos os escrírores galegos. Este 
aoo ~o pómeiro en catorce 
anos que se comroaua o 
prémio se o Conrello de Brión 

on se decídirn. a organizafo. O 
alcalde <leste conceilo coruñés., 
Xosé Luis Gan:i:a. dixo que o 
Cooce se ofereeera para 
organizar o prémio e que esraba 
pendente de se - co 
Concello de igo o organizador 
da pasada edici~ para ver se 
dese de organi1.ar o 
prémio pan este ano .. Xosé 1...o • 
Garci o e posild, porque 
hai que facer ainda tan 
bámites e ten e sair pubti 
no Bo etín Oficial pero 
organizarano o próximo ano. 

A Coruña saíra elexida no sorteo 
ce ebrado a finais do ano pasado 
para a preparación do Blanco 
Amor. Desde entóo o concello 
coruñés negouse a organizar o 
prémio e a traspasarlle esa 
función aos concellos suplentes, 
Mor.llia ou Brión. O prémio 
Blanco Amor vense convocando 
desde 1981, promovido a 
instancias do Concello de 

. Redondela. e financiado 
mancomunadamente por 
diferentes coocellos. O obxectivo 
básico era o de potenciar a 
produción liter.íria galega, 
involucrando aos concellos que o 
solicitaran.. O método para 

díspoñer a mganizaci.ón fixose 
desde entón por sorteo e cada 
ano cunvócao coocello. 

A Asociación de Escritores en ' 
Língua Galega (AELG), en 
representación de todos os 
escritores galegos. manifestou a 
sua - "giiación pola negativa do 
Concello da Coruña a convocar o 
Blanco Amor. Dixeron que ... o 
desprezo e a animadversión que 
o Govemo unicipal coruñés 
prañca contta toda manifestac · oo 
cultural galega choca 
frontabnente coa tradición culta e 
bl>eral da e -dade da Coruña _ 
Distin instituci > cuJturais 
~eg ~como a po a 

ormalización Lingüísti e a 
Agrupa.ció de Ltl>reiros da 
Coruña qu tamén manifi taro 

sua disconformid de coa 
decisión do Go emo Municipal 
coruñés. 

1 O responsábel de Cultura no 
Concello da Coruña. Xosé Luís 
Méndez Romeu alega que non se 
recebera nengunha comunicación 
por pane <;to Concello de Vigo. o 
que foi negado polo governo 
olívico. Tamén dixo que "o 
Concello coruñés non organiza 
prémios. a excepción do de 
vídeos científicos da Casa das 
Ciencias", e considera que eso lle 
corresponde ao mercado 
editorial Engadeu que o 
Concello nunca participara na 
organización do prémio Blanco 
Amor e que nen sequer estaba 
vinculado coa mesma.• 

. .. . . . . . ... . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. 
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53 anos e ascendéncia galega Os 
Grateful Dead, que teñen a sua 
orixe na psicodélia de San 
Francisco dos anos sesenta., 
combinaban influéncias rockeras, 
co bluegrass, a música tradicional 
de Kentucky e a música folk.. • 

•Faltan violinistas 
I>.ara a Orquestra 
da Comunidade 

A Orquestra da Comunidade 
non será unha realidade en 

Setembro, como estaba previsto, 
pola falta de violinistas, 
segundo informou Silvia Modia, 

- . subdirectora do Auditório de 
Galicia, organismo do que 
depende a orquestra, que estará 
dirixida polo alemán Helmut 
Rilling. O aprazamento estará 
supeditado á contratación dos 
insimmentistas que f~tan- O 
nacimento da orquestra estivo 
rodeada de 'polémica, pois o 
alcalde da Coruña, Francisco 
Vázqne~ veu na sua criación un 
intento de escurecer a . 
Orquestra' Sinfónica de Galicia 
con sede na Coruña.• 

• 1V3 emitirá 
via satélite 
desde Setembro 
. de xeito ilegal 

A canle autonómica de 
Cata1unya,· TV3, ten previsto 
emitif a sua programación via 
satélite a nível mundial o dia 11 
de -Setembro, cando se celebra a 
Diada, a festa nacional de 
Catalunya. A emisión está 
dirixida a unha audiéncia 
potencial fóra das fro'Qteiras 

·-~--- ...... ~. ---- ~·A·- .... J?,~:,~ .. ··~9.~:·:· .. -~:-- -~---; 
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catalanas e vulnera a lei de 
Terceiras Cantes, que impide a 
emisión do sinaJ das canles 
autonómicas fóra do seu 
território. 

Fontes de TV3 indicaron que a 
dirección da cante de televi ión 
coñece a situación de ilegalidade 
da operación polo que o director 
xeral da Corporación Catalana de 
R1V, Jordi Vilajoana, propuxo que 
o sinal se envie desde Andorra A 
programación que emitirá os días 
IO e 1 1 de Setembro TV3 será 
ellclusivcimente de produción 
própria• 
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Miraxe 
na prosa .do 
Rexurdimento 
Narrativa Galega, 
de M. Hermida 
Director da colección "Narrativa 
de onte" da Editorial Galaxia, 
Modesto Herrnida ven prestando 
atención á ·narrativa galega do Re
xurdimento. Fruto desa atención é 
a publicación de Narrativa gale
ga: tempo do Rexurdimento CI>. 

Na sua introdución, Hermida dinos 
que a prosa de ficción, narrativa 
do ' tempo do Rexurdimento, é 
moito mái s do que até hoxe se 
pen aba, que é, tamén, ~áis plural 
en motivación , temas, subxéne
ro , etc. do que se consideraba; 
que a data de partida segue a ser 
válida a de 1880 e a data de feche 
1916; e que vai intentar aportar in
formación sobre "a magnitude 
desea narrativa". A falta ·de traba
llos sobre o tema, o autor avisa 
que consultou muitas hemerotecas. 

- A continuación fai un repaso á bi
bliografía posterior á Historia da 
Literatura Galega Con!emporánea, 
de Carballo Calero, que continua a 
ser a obra de partida e ref eréncia dé 
toda& as obras posteriores. E antes 
de se íntrcxiucir no seu tema de es
tudo, dá unhas pobres notas do con
texto, ou sobre o contexto histórico, 
en que se desenvolveu a narrativa 
do rexurdimento; e mais outras no
tas sobre a narrativa española da
queles anos e a catalana. Fai unhas 
consideracións metodolóxicas para 
acabar dicéndonos que segue a Car
ballo. E introdúcese, e introdúce
nos, na narrativa do Rexurdimento. 
A parte máis importante e/ou inte
resante do volume, non polo que di 
o autor enón pola cantidade de ín-

POLÁS INMENSAS 
E ALLEAS FORTUNAS 

Láura Caveiro 
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formación que 
deita. E é aquí 
onde · cómpre 
darlle as gra
zas a Modesto 
Hermida, xa 
que o seu tra
ba11o non de
beu ser moi 
gratificante, 
como leitor, 
ainda que o 
poda ser como 
i~vestigador. 

Herrnida bus
co u e anotou 
todo canto tex
to narrativo 
atopou en sen
fin de periódi
cos e revistas. 
·Leunos, resu
miu os seus ar- Modesto Hermida. 
gumentos e lo-
go explicounos para os seus póten
ciais leitores. Coma sempre, des
pois de tanto tempo de estar se
cuestrado por estes textos, cuxa ca
lidade é case sempre ínfima, veulle 
o famoso síndrome de Estocolmo e 
todo aquel que · 
non coñeza os 
textos dos que 
fala o estudoso 
galego vai 
pensar que a 
prosa do Re
x urdimen to 
deu espléndi
das, ou, usan
do o seu Iéxi-

Na análise 
literária dos 
textos é 
onde falla o 
libro de 
Hermida, 

có, "interesan
tísimas" nove- pois na 
las. Na análise información 
literária dos é excelente 
textos é onde 
falla o libro de 
Hermida, pois 
na informa-
ción, compre dicelo, é excelente. 

Mália o que di Hermida na conc1u
sión: "a realidade dinos que, se ou
tra volta relativizámo-lo nivel cuali
tativo da narrativa., en relación con 

outros xéneros, poderiamos afirmar 
con certa contundencia o seguinte: 
se prescindimos da producción poé
tica de RosaJía de Castro, e pode 
que dalgún poema .escollido dalgún 
outro poeta dos grandes do Rexur
dimento, a globalidade cualitativa 
da narrativa non desmerece á cali
dade dos textos poéticos". 

En realidade, non se trata de calida
des. Comprirá voltar ao vello histo
ricismo? Trátase de saber por que a 
poesía do Rexurdimento, e se se 
quer pódese prescindir de Rosalia 
(cousa por outra banda imposíbel: é 
facer ucronias ), cria unha tradieión: 
os poetas posteriores sempre miran 
cara atrás; e por que a prosa do Re- · 
xurdimento, ou do tempo do Rexur
dimento como di Hermida, non a 
cria. É máis, talvez chega a matar 
toda posibilidade de narrativa. (O 
que aconteceu por exemplo en Ca
taluña: a prosa do Renaixern;a e do 
modernismo mata a posibilidade 
dunha novela catalana até despois 
da guerra civil -fora a grande ex
cepción de Josep Maria de Sagarra 
con Paulina Boíxareu, Ali i salobre 
e, sobret9<fo,_ Vida Privada. E mália 
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Laura Caveiro: unha nova narradora para o xénero negro 

unha novela com Solitud de Víctor 
Catalá. Ou MtJrt de dama, novela 

· anti-nacionalista de L. Villalonga 
aparecida .en 1931). A narrativa do 
Rexurdimento, má1ia á toda varie
dade e cantidade que plasma Her
mida, non podía criar ·unha tradi
ción, e menos tmha tradición válida, 
porque faltaba aos seus cultores -
podemos deixar de lado- a Álvarez 
. de Novoa- sentido da língua, pre-
ocupación polo"estilo, imaxinación 
(a cantidade de relatos pseudo-fol
c1óricos ou foklóricos que reseña 
Hermida é infinda), cultura, prepa
ración e, se cadra, descoñecimento 
da realidade viva do país. Todo iso 
conduce a unha sérié de novelas fo
lletinescas, para-fantásticas ou dun 
realismo cutre que é imposíbel que 
pudesen engaiolar aos leitores de 
xeracións futuras que ian conformar 
a prqsa narrativa galega: os homes 
das Irrnandades e da época Nós -
como a nomea Anxo Tarrío. Daí, se 
cadra, no, digamos, desprezo por 
eses narradores por parte dos .homes 
de Nós e as Irrnandades, ven o es
quecimento en que se· tivo ao único 
narrador 'que podía criar unha tradi
ción: Álvarez de Novoa. 

Contodo, compre agradecer o tra
ballo de Modesto Hermida, a rese
ña polo miúdo de case toda a prosa 
narrativa .do Tempo do Rexurdi
mento. Orabén, o que é necesário é 
fuxir de miraxes e espellismos. A 
realidade é dura, e como tal com
pre afronta1a: a prosa narrativa do 
Rexurdimento non podia criar un
ha ·tradición, nen engaiolar a leito
res. O seu esquecimento é natural; 
a falta de estudos e informes sobre 
os primeiros homes e mu11eres que 
.fixeron, intentaron facer, unha na
rrativa galega, non tanto. Modesto 
Hermida fixo un labor importante, 
pero compre non esquecer que o 
pasado está para ser estudado, non 
para reflectirse nel. + 

XGG 

(1) Col. Universitaria Edición Xerais. Vigo, 
1995. 208 páx. 

Tom Vas, detective privado con oficina na mesma rúa do Príncipe, tenta desenreda-la frama 
do asasinato dun rapaz de dezaoito anos, que apareceu morfo dun disparo ó corazón 
no monte do Castro. Unha novela que pon de manifesto que non hai nada tan intolerable 
para un home de Estado como unha acusación de lascivia. 
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NA MESMA COLECCIÓN 

A TRES BANDAS 
Xosé Miranda 

O ESCRUTADOR 
Marcelino Salgueiro 
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A NOSA TERR.A 
Nº 68~ · 17 DE AGOSTQ DE 1995 

canta de libros 

A metamorfose 
dos medios 
Edicións Lea publica os textos das . 
conferencias dadas no encontro da 
Universidade de Verán Falso pero 
crible: a metamorfose mediática, 
c~lebrado en Santiago· entre o 28 de 
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xuño e o 2 de xullo de 1993. Os 
conferenciantes foran Antoni Muntadas, 
Annand Balsebre, Nelly Schnaith, 
Margarita Ledo, Christian Caujolle e 
John Mraz, entre outros. Neste encontro . 
tarnén tivo lugar unha táboa redonda 
titulada Alcaldes, deputados, persoeiros 
e camaleóns, na que participaron 
destacados xomalistas. + 

Receitario estacional 
Pepe Iglesias publica na colección 
Gastronomía de Edicións Xerais A 
cociña de primavera. É un libro 
práctico para a cociña que fai un 
amplo tratamento da história dos nosos 
alimentos e da cociña tradicional. É o 
terceiro dunha série de cinco 
volúmenes sobre o receitario 
estacional da cociña galega. Pepe 
Iglesias investiga as posibilidades da 

· cociña galega moderna en pratos da 
tempada como o salmón, o salpicón 
quente de cigalas, a empanada de 
anguías, a pescada á galega, a torta de 
Santiago con laranxa e chocolate e 
moitos pratos máis. + 

Cantos para nenas 
A colección Merlín, de Edicións 
Xerais, publica para os máis pequenos 
o conto de Bemardino Graña titulado 
Rata linda de Compostela, que conta 
como unha rata atopou un peso e 
march.ou a mercar unha prenda de 
adornar, despois púxose no balcón e 
todos os aniillii~queri~ casar con ela. 
Para os nenos mai"ores de once anos 
Xerais publica Anélid.os, escrito por 
Bruno Bernardo, que conta como un 
venne chamado Fer Ferf aprende a 
valorarse e a fonnar parte do bosque 
como os demais animais. • 

Poesía 
da pel de tauro 
Edicións do Castro publica na súa 
série de Documentos o libro de 
poemas de Salvador Espriu titulado La 
pell de brau. Espriu parte da imaxe 
escolar da vella pel de touro e 
convírtea nunha realidade viva e 
dolorosa. Tamén· profundiza na 
traxédia e na leción da difícil e amarga 
convivéncia entre os homes, para 
convertilo na história dun povo e 
nunha realidade universal.+ 
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20. A NOSA TERRA 
Nº 687 - 17 DE AGOSTO GE 1995 

Vimianzo 
versus 
Dublin 
M. Rivas tende 
unha ponte 
poética entre 
Galicia e Irlanda 
Setenta e un poemas ( 69 se consi
deramos A matanza como un só) 
ofértanos Manuel Rivas na súa úl
tima entrega poética. Na "solapa", 
cando se faJa da obra poética ante
rior, non se cita Mohicania polo 
que este traballo sería o quinto pu
blicado polo autor. 

Mais· non é o número, xa impor
tante por si mesmo nun poeta (e 
como máis gosta de se autodefi
nir) de recoñecida traxectoria, o 
que lle vai dar importancia ao po-

. emario. É o universo poético per
soal que latexa no libro o que fai 
do mesmo unha obra que de segu
ro será tida en conta cando nun 
tempo futuro se fale dunha· posible 
xeración literaria dos 80. 

Permítaseme· un exemplo para po
der exp1icar a temática do li~ro. O 
poeta vai paseando un día, ou un 
ano ... , un tempo calquera, e vaise 
atopando no seu camiñar con ba
ches, cousas, lembranzas, ideas, 
paisaxes, o seu traballo, a familia, 

o amor, a patria e sensacións. Cé
base con todo e faino verso e aló, . 
á noite, estoupa. Ese big bang si
túanos no centro dun universo po
ético. Ben, pois ise universo poéti
co sería a temática do poemario. 

Tamén, no tema áposta M. Rivas 
pola innovación -e a modernidade. 
Non é un poemano de clasificación 
temática tradicional (o amor, a 
morte, o mar ... ) e aínda que non ca
rece de ·liña argumental (poderla ser 
o home e a terra) amósanola de xei
to totalmente novidoso. 

Manuel Rivas, que foi discípulo de 
Umberto Eco, fai que poemas apa
rentemente sinxelos sexan un pozo 
de grande fondura que pode enganar 
polo 1impo e cristalino das súas au
gas. Eses distintós planos de lectura, 
isa fondura dos textos poéticos, vai
nas facer desfrutar máis e máis ao 
andaren polo poemario adiante e ao 
repasalos unha e outra vez vannos 
parecer sempre tan frescos coma a 
primeira vez que os limos. 

Quizais nunha primeira aliada 
lembremos a estadía do poeta en 
Irlanda e a súa adoración por Joy
ce, mais coidadiño, baixo un tiduo 
en inglés pode haber moita Gali
cia e viceversa. 

Soñ as sensacións vitais dun espí
rito sensibl~ e despois a madura 
reflexión as que van permitir o 
parto poético de calidade. As ver
bas son :;ó instrumentos, por veces 
musicais, por veces pictóricos, pa
ra nos comunicar eses sentimentos 
e así nolo avisa xa no poema que 
abre o libro, Babel. 
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Moito hai de pintura e música no 
libro, desde os Diplomáticos de 
Monte Alto e Pucho Boedo a J. 
Vemeer, Millet e Van Gogh, Rivas 
fai que Fin Negan pida unha can
ción de Pucho Boedo e ca súa nai 
resulte ser unha leiteira de Verneer, 
ás veces faino con moito amor e ás 
veces con amarga retranca, máis 
sempre con 
agarimo. Ise 
tratamento de 
agarimo fai Son as 
que poemas en 
principio pesi
mistas coma 
Deus fratesqµe 
Galleciae ou O 
peso da histo
ria se convir
tan nunha can
tiga de espe
ranza xusto no 
verso que re
mata o poema. 

Prefire M. Ri
vas escribir sen 

. berrar, en bai
xiño, mesmo 
cando toca te-
mas que· se . 
prestan ao be-
rro coma a re-

sensaciórrs 
vitais dun 
espífitQ 
sensible 
e despois a 
madura 
reflexión · 
as que van 
permitir 
o parto 
poético 
de calidade 

beldía en Red rose, proud rose, sad 
rose, a opresión da lingua en Fone
ma, a Galicia de servos na Dalia ne
gra, a problemática feminina en A 
fonte, a morte do poeta amigo en 
_Camposanto, etc ... Mais.non lle res-
ta para nada ao ton, forza ao choio, 
coido que mesmo o afortala porque 
o poema non vai dirixido só ao co
razón, senón que pretende que a s~a 

- carga crítica chege ata os miolos. 

Todo 
misturado · 
Portugales 
Entre a ·marea de discos recopilató
rio-potpourri, que ultimamente se 
veñen editando, nol). lle podia faltar 
a su~ ocasión ao viciño Portugal, 
dada a moda que se criou a carón 
de .artistas coma Dulce Pon tes, que 
ven senda unha das voces presen
tes nesta es-
colma de vin- · 
tesete · can-
cións e outros 
tantos intér
pretes, que co
bren na pre
·sente edición 
discográfica .a 
prática totali
dade das mú-

Falta · 
Madredeus, 
detalle que 
sui-prende 
nunha 
edición 

sicas posíbeis t 
na Lusitánia: coma es a, 
rockeiros co- que 
ma Sétima Le- seguramente 
giao, Xutos & tenta 
Pontapés ou 
GNR, folkies 
com~ Júlio 
Pereira ou Vai 
de Roda, can

a proveitarse 
do relativo 
boom.da 

tores: Fausto, música 
Vitorino, rt 
Amélia Muge, po uguesa 
os patriarcas J. 
Afonso e A. 
Rodrigues ... curiosamente; taltan 
Madredeus, detalle que surprende 
nunha edición coma esta, que segu
ramente tenta aproveitarse do r.ela
ti vo boom da música portuguesa 
para divulgala alén da corixuntura 
da moda. É de agardar tal iriten-

Ise tratamento das verbas aseme- 
lla, citando ao propio poeta, "u'n 
encaixe de danzas que tece o mar 
en sirventes de telas" e é o dá a 
súa poesía unha "-personalidade 
claramente definida nü" elenco dos 
poetas galegas actuais. Ise estilo 

. propio, isa voz diferente que bus
can todos os artista e non sempre 
son quen de atapar, si a 'ten Ma
nuel Rivas. 

No eido estilístico fai o aµtor tres 
orixinais aportacións neste poe
mario. Os poemas, fermosísimos 
ámbolos dous. Inverno e roáis 
Trasluz son unha rara e interesan
te mestura entre balada tradicional 
e neotrobadorismo. Hai tamén un 
bo feixe de pqemas en prosa, cou
sa moi pouco habitual na nosa li
teratura, dentre eles destacar Zoo
ilóxico polo orixinal da súa temá
tica e, finalmente, A matanzq /, //, 
///, especie de haiku á galega (xa 
fixera un intento, menos logrado, 
no seu libro Mohicania). 

O verso libre é a medida q_ue utili
za coma norma maioritaria no po
emario, e· está o poeta moito máis 
atento ao ritmo que á rima aínda 
habendo como hai exemplos do 

- segundo de excelente feitura co
mo, por citar só dous, Días de fei
ra <?U Desacougo . 

Estamos <liante dun libro comple
xo, moi traballado ~ pensado que 
nos amosa un Manuel Rivas poeta 
con maiúsculas. 

Se tivese que esco11er un poema 
quedaríame, coma exemplo de 
todo o anteriormente dito , co 

Música 

ción, a dun maior afondamento no 
seu coñecimento, por parte dos 
promotores que no Estado español 
deron con escolmar este duplo CD, 
o selo madrileño Resistencia. 

Aos galegos, que vimos mantendo 
unha lendária relación con Portu
gal, este disco é máis ben unha con
firmación do xa descoberto. Coa 
partieularidaoe deste tipo de inicia
tivas: as cancións aparecen xuntas e 
revoltas. Pode un comezar escoi
tando rock, pas<µ a algun cantautor, 
voltar ao princípio, e asi continuar 
.sen apenas orde nen concerto. 

A "Movieplay Portuguesa" ven edi
tando unha coleción, por nome xe-

. nérico '.'O Melhor dos melhores", 
con volumes individuais adicados a 
sobranceiras voces da canción lusa. 
Un dos protagonistas, Fausto, mani
festou o seu desexo de retirar o <lis-

Novo romance de Fin Negan. · 
Nel, un antiheroe moi do noso 
país resume de seito maxistral o 
choque das culturas e o colonia
lismo cultural groseiro e perra
lleiro. 

Unha pequena anécdota do poe
mario. Hai máis ou menos dous 
anos o autor deume para ler uri 
feixe de folios, cand9 cheguei a 
ca,sa boteilles unha ollada por riba 
e aparquei.nos nunha estantería á 

. espreita dunha lectura máis polo 
miúdo. O tempo pasou, e un día 
chámame o poeta deseperado di
cíndome que a computadora lle 
xogara unha mala pasada e qu~ a 
única copia que había do poema
rio tíñaa eu, e que llo pedían ur
xentemente para publicar. Por sor
te, en contra do que sempre pasa 
nestes casos, a copia apareceu de 
contado e púdenlla meter no co
rreo ise mesmo día. Aquel feixe 
de folios. retocado e pulido, está 
publicado hoxe por Xerais e leva, 
sorprendentemente (non é normal 
que suceda isto con libros de poe
sf a), varias semanas de primeiro 
na clasificación de vendas. 

Na súa Literatura galega, A. Ta
rrío fala do autor como poeta, mais 
Manuel Rivas, polo polifacético da 
súa obra, é máis considerado como 
prosista ou xornalista. Coido que 
con Costa da Marte blues o seu 
posto no parnaso poético galego 
está máis que xustificado o cal de
bería ser motivo de ledicia para a 
nosa lingua e literatura, as veces 
sobrada de ciumes.t 

XOSÉ M51 DE CASTRO ERROTETA 

co da circulación, xa que, argüía, as 
suas obras adoitan a guiarse segun
do un tema monográfico, un fio 
condutor, e reunidas "ao chou" per
den a contextualización. Por outra 
banda, lembro que no pasado Festi
val Intercéltico do Porto, nunha ter
tú1ia informal entre informadores, 
opinábase verbo da conveniéncia de 
misturar na programación radiofóni
ca música de diferentes estilos. Son 
cavilacións que xurden ao fío de 
discos coma "Portugales", en cal
quer caso antolóxicos, xa que, a 
máis, engarzan na mocidade que an
da á escoita do que cai ·entre mans.· 
Lembremos que todos, praticamen
te, algunha. vez pasamos como afei
zoados polos distintos estados da 
música con máis ou ·menos calida
de, sen prexuízo do seu encasilla
mento en rock, folk ou o que fose.• 

X.M.E. 
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Teatro galega 
nas festas de Rianxo e 
.na Mostra de Cee 
Para rematar Agosto con teatro 
hai duas citas importantes. En Cee 
(A Coruña) ternos a Oitava Edi
ción de Teatro desta vila. Organí
zaa todos os anos a asociación 
cultural "Domingo António. de 
Andrade". Este ano a Xunta non . 
lle aportou nengunha subvención. 
Os organizadores din que "a Xun
ta non só non axudou a este even
to cultural senón que o despre
zou " . O teatro galego é o gran 
protagonista do encontro. 

Venres 18: actúan Os Quinqui
lláns coa obra "As viaxes fantasti
.ca ", Ollomoltranvía coa obra "O 
rei nu" e tamén intervirán co seu 
último espectáculo Quico Cada
val e Cándido Pazó. Sábado 19 : 
Teatro de Ningures coa obra• 
"Tic Tac" basada na obra de Suso 
de Toro e Teatro do Morcego 
con "Os patios da memoria" -do 
autor Ever Martin Planchep-. Do
mingo 20: Teatro da Escola de 
Narón interpreta "Ese home" de 
Antón Chejov. O martes 22 a 
compañía Sarabena coa obra 
"Cama (dou por·dous para dous)" 
do autor Sergi Belbel. Mercares 
23: Bacharela coa obra "Cemite
rio de automóveis". Xoves 24 
Cbévere interpreta ' Annus Horri
bil is'. Venres 25: El signor inter
preta "O avión paranoico" de Ma
nuel Lourenzo e Espello Cóncavo 
coa obra "Un día calquera" do au
tor Eugene O'Neill. Sábado 26: A 
compañía Teatro de aquí coa 
obra "A ópera do patacón" de Ro
berto Vida! Bolaño. Domingo 27: 
A factoría coa obra "Na soedade 
dos campo de algodón". Lus 28: 
Xalgarete cenifica "Fálame de 
ti". E finalmente Talía teatro coa 
obra "Rezagado "o Marte 29 e o 
Mércore 30. 

Cita en Rianxo 

A XIV edición da Semana de Tea
tro de Rianxo, xa e comenzada, 
dura até o día 2 1 de ago to. Toda 
a repre entacióri de Ríanxo rea
lizaran e na praza Ca telao. En
glóban e dentro da fe ta da pro
gramación de "Rianxo, capital 
cultural de Galicia. 1995. Ano tle 
Rafael Die te' . O xove 17 o có
mico Farruco oferece o seu es
pectáculo "Sete por un". En pala
bras de Farruco o seu novo espec
táculo está "criado, discurrido e 
pensado co sano e terapéutico fin 
de que non decaiga a festa nen 
descansen as queixadas e os mio
los". Sete por un é unha obra na 
que un solo actor ao longo de case 
duas horas pon en cena a sete per-

. sonaxes que, en clave de humor, 
na~ran e interpretan situacións 
graciosas e choqueiras, cheas de 
picardía, retranca e irania. Farruco 
declara que "ainda que causar a 
simpatía e a risa é o motivo prin
cipal deste traballo, este humilde 
faranduleiro, tenta fuxir do humor 
fácil e burdallo recurrindo ás vizo
sas fontes da sabiduría popular, da 
sotil retranca e da grácia e inxénjo 
natural q~ brota do povo". Os 
"sketchs" que conforman esta pe
za de humor están animados por 
sete personaxes que, ·polos seus 
oficios ou palas suas actividades, 
forman parte da cultura popular:. o 

cego da feira, o afiador, o fotógra
fo da minuta, o cabo mosteiro, o 
pai con ervador, o alcalde memo
crático ou o vello farruco. 

O venre 18 Teatro Airiños repre
senta "A farsa do avogado". Airi
ño naceu no ano 1933 en Rianxo 

................................ 
Un libro por hora 

Atoparalo na "Colección Re
latos dunha hora" da Editorial 
Nigra ao prezo de 275 pesetas. 

Cerco de Ferro 
de Darío Xohán Cabana 
Anxélica 
de Manuel Forcadela 
Soños eternos 
de Ramiro Ponte 
A neve e a cadeira 
de Xosé Miranda 
Cemento e outras escenas 
de Camilo Gonsar 
Autovía 
d~ Paco Martín 
Violanre 
de Xosé M. Martínez Oca 
Pancarta para Xulia 
de Estro Montaña 
Dousfados 

. de Antonio Rodríguez Baixeras 
Contaos latidos 
de Bieito Iglesias 
Waelrad · 
de Alvaro Otero 
O solpor do cupletist~ · 
de María Xosé Queizán + 

. . . . 

. 
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dirixidos por. Rafael Dieste. "A 
farsa do avogado" é unha obra clá
sica do teatro cómico francés, dun 
autor anónimo do século XV tra
ducida ao galega. O tema -ben 
simples: o enganador enganado
inclue a esta obra dentro do xénero 
da picaresca. Por ser 1995" o ano 

- de Rafael Dieste ofrecerán tamén 
unha homenaxe representando tres 
contos da obra "Os arquivos do 
trasno".O domingo 20 Teatro · do 
Noroeste interpreta "Historias Pe
regrinas", obra escrita por Miguel 
Anxo Murado. Nesta obra un gru
po de cómicos recorre o Camiño 
de Santiago representando danzas 
da marte e ás veces algún auto sa
cramental. E unha comédia sobar' 
das comédias, cunha galería de 
personaxes teatrais para falar da 
vida, da apariéncia e da realidade~ 
Tamén fala do que para todo home 
e muller de teatro é o. máis queri
do: o teatro.O luns 21 Talía Tea
tro interpreta "TWC". Esta obra, 
criación própria da compañia, ob
tivó o primeiro Certame Xuventu
de 94 .• organizado pola Consellaria 
de Xuventude. 

O programa cultural de Rianxo 
canta tamén cunha· exposición ti
tulada ·"lsoma distinta" conforma
da por óleos de Constantino Ro
dríguez Gómez, pintor coñecido 
como "Tantino". Tantino é un 

· pintqr autodidacta con predileción 
polos temas naturais e paisaxísti
cos. Cultiva tamén outros estilos 
pictóricos como o surrealismo.• 
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A lllúsica 
trae troula ás festas 
Citas en Santiago, Salvaterra, Nogueira 
de Ramuin, Moeche, Arbo e Redondela 

As noites de agosto en Santiago 
no muíño-pub A Casa do Patín 
oferta actividades musicais e ci
nematográficas. O día 17 actua 
o cantautor cubano Norge Ba
tista protagonizando o único 
concerto polo que se cobra en
trada (500 pesetas). O venres 18 
dará un recital Andy Phillips. O 
día 19 chegará o country-blues 
do dúo The Blue Notes. O luns 
21 tocará na Casa do Patín So
brekarga, un grupo pop-rock 
que vén da <;osta da Morte. A 
música tradicional chegará ao 
local o día 22 coa actuación de 
Zanfoña (piano e violín). Para 
rematar o mes terá lugar a ~c
tuación do grupo galego de r~ck 
A Rosa e o duo de violino e ar
pa Cantigas de Cego.- Música, 
pedra, río, árbores, paz na Casa 
do Patín. E nunha pantalla insta-. 
lada no xardín poderanse ver to
dos os domingos que quedan de 
mes películas como Delicates
sen, Leolo ou O ma.rido da pe
luquera. 

Indo agora cara o sul de Galiza, 
na vita de Arbo, celebrarase o IV 
Festival Galego- portugués de 
Danza. Son vários os motivos 
que levan á asociación cultural 
Barca de Loimil, a organizar este 
acontecemento. Render homena
xe aos grandes gaiteiros e dan
zantes da zona existentes ao lon
go do tempo. Tamén pretenden 
recuperar vínculos socioculturais 
con Portugal. Dará comezo. ás 
cinco da tarde. Os danzantes bai
larán nunha carballeira; a beleza 
da paisaxe acompañará o aspecto 
artístico. Participarán os grupos 
"Cantigas e frores" de Lugo, 
"Nosos Lares" de Palavea (A 
Coruña), "Lembranzas do Tam
bre" de Santiago, o grupo folk 
"Xistra" de Vigo, o Rancho Fol
clórico de Barbeita (Mon\:ao, 
Portugal) e o grupo anfitrión 
"Barca de Loimil" de Arbo. 

As festas do Viño do Condado 
de Salvaterra de Miño celé
br·anse os días 26 e 27 de Agos
to. O xoves 24 nunha conferén
cia-colóquio abordarase a pro-

blernática do viño na comarca 
do Condado (subvencións, lega~ 
lización de plantacións, adegas 
etc ... ). A prirneira noite partici
parán nun festival folk os gru- • 
pos '.'Noitarega'', "Tarxa" e : 
"Luada". O domingo 27 pola : 
mañá haberá un pasacorredoiras ·: 
no que participarán -bandas de 
"gaitas acompañadas de trinta e 
nove grupos de baile galegos e 

. do norte de PortugaJ. 

O día 19 é o día grande da Fes
ta Irmandiña de Mo~che ( A 
Coruña). O festival folk empe
za no serán. Canta coa partici
pación dos grupos "Gallae
quia", "Baila na criba '', "Op
hiusa", "Den" e "Lastro do 
bardo". O festival interrómpe
se ás 12 da noite, hora na que 
se camiña cara o castelo de 
Moeche rememorando o asalto 
ao castelo. Vaise con fachos 
nas máns baixo un ceo ilumi
nado por fogos de artificio. Ao 
chegar ao castelo vése a este 
iluminadó. Despois os músicos 
folk vo1tan a tocar. 

O Festival de Santo Estevo en 
Nogueira de Ramuin celebra- . • 
rase o 20 de Agosto. Dentro 
doun mosteiro tocarán os gru
pos Alecrín, Dhais, e os escoce
ses Tannahil Weavers. Este con
certo de verán é acompañado 
por exposicións de instrumentos 
medievais. Taméri se poderán 
seguer, de balde, cursiños de 
gaita, construcción e afinado de 
palletas e pallons, violino, zan
fona, percusión e pandei:retas. 
Ás mañáns, no mosteiro, ameni
zaranse por grupos de gaitas. 

"Rock'ón'dela" é un festival 
redondelano. O concello de Re
dondela pretende institucionali
zar esta mostra como homenaxe 
aos grupos locais. A cita é o 25 

· d~ agosto. A entrada, de balde. 
Actuarán os grupos "A Gripe", 
"Nembargantes" e "Trasgo". A 
concellaría de Cultura de Re
dondela pensou neste festival 
ante a "movida rockera" que bu
lia entre os xóvenes da vila. + 

A Festa ln~1andiña de Moeche é o dia 19. PEPE CARREIRO 

. ...............................................................•.• 
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Convocatórias 

Prémio de narracións 
xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio' 
da Fundación Caixa Galicia ·convoca 
o IX Prémio de Narracións Xuvenis 
Rua Nova, dotado con dous primeiros . 
prémios de 250.000 pta. O concurso 
está aberto a todos os xoves que nqn 
teñan feitos os 18 anos o dia 1 de 
Abril de 1996, e apresenten _traballos 
(por cuadriplicado e cos dádos perso
ais: nome, enderezo, teléfono e fotocó-, 
pía do DNI ou do libro de família) 
dunha extensión mínima de 25 e máxi
ma de 125 fólios mecanografados a· 
dobre espazo. Hai que entregar antes 
do 1 de Marzo de 1996 na Biblioteca 
Nova 33 (Rua Nova, 33-2º. 15705 
Santiago. Apartado de Correos 637. 
15780 Santiago), ou en calquera das 
oficinas de Obras sociais de Cai'xa Ga
lícia na Coruña, Lugo, Ourense, Pon
tevedra, Vigo, Ferro! e Santiago. 
Cada un dos dous primeiros prémios 
constará dunha dotación de 250.000 
pta. e a publicación do texto. Tamén 
hai estabeÍec'idos dous accésits que 
conlevan a publicación do texto. · 

Prémios Merlín e Xerais 
Edicións Xerais convoca a décima edi
ción do prémio Mérlin de literatura in- · 
fantil, dotado con 750.000 pta., e a dé
cimo segunda de novela cun prémio 
de . 1.500.000 pta: Poden concorrer 
textos inéditos e orixinais, sempre es
critos en normativa oficial. Para parti
cipar hai que remesar 6 cópias en ta
maño fólio ou en holandesa, 
mecanografados a dobre espazo, antes 
do 10 de Setembro de 1995, e baixo 
plica, a: Edicións Xerais de Galicia. 
Doutor Marañón, 12. 36211 Vigo. 
Edicións Xerais resérvase o direito de 
edición da obra premiada en todas as 
línguas do Estado, amais os primeiros 
5.000 exemplares vendidos estarlín li
bres de direitos de autor. Máis infor-
mación no (986) 29 61 16. · J 

Prémio de poesía 
Espiral Maior 

· Edicións Espiral Maior convoca a 
sexta edición do seu certame de poe- · 
sia, cun único prémio sen contia eco
nómica que consiste na publicación da 
obra dentro da colección Espiral 
Maior de Poesia. Poden concursar au
tores e autoras menores de 35 anos, 
sempre que non teñ_an pubicado nin
gun libro a título individual. Os traba
llos terán un mínimo de 400 versos e 
apresentaranse por triplicado, mecano
grafados a dobre espazo e baixo plica 
sen remite, e co título da obra acompa
ñado dun lema identificativo. As obras 
deben de se enviar, antes do 30 de Se
tembro, a Edicións Espiral Maior: 
Apartado 192. 15080 A Coruña. Cal
quer dúbida ha ser atendida no (981) 
22 85 80. 

Concurso de poesía· 
A Asociación cultural Rosalia de 

Portugal 

Ex osicións 

EN LISBOA: 
Antero de Quental, vida e obra, 
unha iniciativa da Cámara Municipal 
de Lisboa, co gallo do primeiro cente
nário da marte de Antero de Quental. 
A mostra está á disposicion das esco
Jas do ensino básico e secundário. As 
entidades que desexen solicitar a ex
posición deben chamar a Divisao de 
Património Cultural: Palácio dos Co
ruchéus . Rua Alberto de Oliveira. 
1700 Lisboa. Teléfono (07-351-1-793 
64 59). Rafael Canogar, pintura e 
obra gráfica, até o 20 de Setembro na 
sala Afinsa (07-351-1 -888 17 50). 
Luis Barragán exposición antolóxica 
centrada ao redor de 18 proxectos do 
arquitecto mexicano. Conta con orixi
nais e obxectos persoais relacionados 
co seu traballo. Aberta até o 30 de Se
tem bro no Centro Cultural Belém 
(07-351-1-301 96 06). Artes revisitée 
par la photografie, 50 fotografias das 
coleccións do Musée Réattu en Arles. 
Até o 15 de · Setembro no Instituto 
Franco-Portugués (07-351-1-311 14 
21). Arte da Argentina 1920-1994, 
até Setembro no Centro Cultural Be
lém (07-351-1-30i. 96 06). Amostra 

Castro de Cornella (Barcelona), con
voca a novena edición do seu concur
so de poesía en língua galega, aberto a 
traballos dun máximo de cen versos e 
un mínimo de trinta: Ou a conxuntos 
de poemas de temática comun, sempre 
que non pasen dos cen versos en total. 
O poema ha chegar en sobre sen remi
te e sen indicación algunha da identi- · 
dade do autor ªº enderezo da asocia
ción: Rua Federico Soler, 71. Noutro 
sobre pecho co primeiro verso do poe~ 
ma por fóra, virán nome, teléfono, 
DNI, enderezo e teléfono do. autor. 
Callen para ~oncurso os remesados 
antes do 30 de Setembro de 1995. 
Hai tres prémios: 1º de 100.000 pta., 
2º de 50.000 pta., e 3º de 35.000 pta. 
Atenderi dúbidas no (93) 375 11 03 e 
J75 10 54. 

Divulgación feminista 
A Asociación de Estudios Históricos 
sobre a Muller da Universidade de 
Málaga convoca o Premio Carmen 
Burgos de divulgación no ·campo da 
temática feminista. Poden concurrir 
ao premio os artículos publicados du
rante o ano 1995 e cunha extensión 
nonn superior ás 5.000 palabras. O 
traballo debe remitirse por quintupli
cado antes do· 31 de Xaneiro e en .so
bre pechado dirixido a "Prémio Car
men Burgos". Asociación de Estudos 
Históricos sobre a Muller, Fiacuklade 
de Filosofía e Letras, Campus_ de Tea
tinos-290.71 Málaga, incluindo dados 
persoais e currículo. O prémio é de 
300.000 pesetas. 

Encontro iberoamericano 
sobre cultura e 
desenvolvirilenfo 
O Centro Nacional de Superación do 
Ministério de cultura cubano, celebra 
co gallo do Decénio para o Desenvol- . 
vimento Cultural promovido pola 
UNESCO; o primeiro eocontro iberoa
mericano sobre cultura e desenvolvi
mento. Terá lugar do 21 ao 25 de No
vembro na Habana, con catro obxecti
vos xerais: ,confrontar critérios entre 
os axentes implicados sobre a relación 
cultura desenvolvimento, abordar a 
pancada da universalización dos meios 
de comunicación, tratar os problemas 
de otzamento da cultura e valorar es
tratéxias para o equilíbrio cultu.ra-de
senvolvimento. O encontro decorrerá 
entre dous focos de actividade, obra
doiros de traballo para a discusión teó
rica e unha feira de iniciativas para o 
intercámbio de iniciativas, documenta
ción, información, etc .. Para participar 
coma delegado con ponéncia débese 
apresentar, antes do 30 de Setembro, 
un resumo de duas cuartillas acompa
ñado de título, nome e apelidos do au
tor, institución á que pertence, e méios 
técnicos a empregar. A inscripción 
custa 70 dólares. Para calquer infor
mación hai que se dirixir ao: Centro 
Nacional de Superación. Ministério de 
Cultura. Calle 15, 754 e/Paseo y 2. 

chega de Oxford (o comisá
rio é David Eliott, director 
. do Museu de Arte Moderna 
de Oxford) acompañada 
dun excelente· catálogo car
gado de epsaios sobre mo
v i me n tos e persoeiros, 
amais de infamación histó
rica dun país asoballado por 
conservadorismos e ditadu
ras. O obxecto principal é 
mostrar obra de arxentinos 
do interior, non da diáspo
ra, fillos de emigrantes en 
moitos casos. Comprende 
pinturas de Xul Solar 
(1887-1963) inventor de 
palabras, seres e letras no-

f ' • " 

axenda 
Vedado. Plaza de la Revolución. Ciu
dad de la Habana. Cuba. Teléfonos 
(07-537) 30 10 00, 3 99 21, 3 99 22. 
Fax (07-537) 33 36 01. 

Escolas de verao 
A Federa~ao Galega de Movimentos 
de Reforma Pedagógica (MRP), na 
que traballan a Associa~ao Pedagógi
ca Jornadas do Ensino da Galiza e 
Portugal, a Associa~ao Sócio-Peda
gógica Galaico-Portuguesa, e a Uni
versi~ade Popular-Esco.la de Ver~o 
de Corcubiom, organiza cinco eeco
las de verán dirixidas á educación in
fantil, primária e secundária. Serán en 
Ourense (XIX Xornadas do ensino de 
Caliza e Portugal, do 23 ao 30 de 
Agosto), Ferro! (XI Escota de Veraq 
de Ferrol, do 11 ao 15 de Setembro), 
Verin (1/ Escota de veráo das Áreas 
artísticas, do 18 ao 30 de Setembro), 
Corcubión (VIII Escota de verao de 
Corcubión, do 18 ao 23 de Setembro), 
e en Néria (VI// Escola de Verao da 
Comatca de Néria; do 25 ao 30 de Se
tembro). As matrículas van desde ás 
10.000 ás 7.000 pta., con descontos 
para estudantes e parados. Maior in
formación na Federa\:ªº Galega de 
MRP: Apartado 447. 32080 Ourense. 
Teléfono (988) 24 81 41. 

Certame de narrativa 
erótica 
A Asociación Universitaria EIS 
convoca· o III Certame de narrativa 
erótica Máquina de vápor. A exten
sión dos traballos será de tres a dez 
follas mecanografadás a dobre espa
zo. Os orixinais presentaranse por tri
plicado e con seudónimo dentro dun 
sobre "pechado que conteña os dados 
persoais do autor. Os traballos han de 
ch·egar antes do 15 de Novembro ao 
Coléxio Maior Rodríguez Cadarso. 
Campu.s Universitário s/n. 15706 
Santiago. O prémio terá un valor de 
25.000 pesetas. 

Concurso fotográfico 
Camiños de ferro . 
A Fundación de los Ferrocarriles Es
pañoles convoca 'o seu décimo-concur
so fotográfico dotado cun · primeiro 
prémio de 1.000.000 pta., un segundo 
de 300.000 pta., un prémio especial pa
ra xente nova da mesma cu antia, e 1 O 
accesits de 50.000 pta. Tamén farán 
unha escolma doutras 95 fotografias 
que receberán 3.500 pta. Cada concur
sante pode apresentar un máximo de 3 
fotos (inéditas e orixinais) dun tamaño 
que ande entre os 18x24 e os 40x60 
cm., relacionadas co ferrocarril e o seu 
entorno. As obras han de chegar sen 
nengun soporte e cos dados persoais no 
dorso. No caso de optar ao prémio de 
au_tor xoven, hai que indicar a idade. 
Admiten envíos até o 17 de Novembro 
na Fundación de los Ferrocarriles Es
pañoles. Palacio de Fernán Núñez . 
Santa Isabel, 44. 28012 Madrid. Maior 
información no (91) 527 79 94.• 

vas. Kandinsky e Klee es- Sen título. Obra de Rafael Canogar. 
tán presentes no seu traba
llo. An.tónio Berni (1905-1981), 
pintor surrealista de grande influéncia 
na Arxentina de;ste século. Raquel So
ler ( 1902-1988), que participa con 
pinturas dunha série contra a Gerra ci
vil española, entre outros moitos. Sal
vando as tendéncias dos anos 40, tráta
se de traballos testemuñais da 
realidade social. Arte apaixoada con 
implicación política. 50 anos do final 
da II Grande guerra, até o 31 de 
Agosto no M.useu República-Re-

si$tencia (07-351-1-774 24 02). Santo 
António, ou o Santo do Meninho Je
sus en duas mostras conmem.orativas 
do oitavo centenário. Santo António, 
arte e histór-ia, no Museu Nacional de 
Arte Añtiga (07-351-1-396 41 51), e 
Santo Antó'nio, devor;áo e festa no Mu
seu de Arte Popular. O Museu Anto-' 
niano aproveita a ocasión para reabrir 
as mostras O culto antoniano, Santo 
Antoninho, e Santo sofistica/. E para 
rematar no Convento Palácio de Mafra 

O trinque 

Cinema · 

A primeira película de Robert 
-de Niro coma director, 
Histórias do Bronx, é unha 
aproximación razonábel á 

'educación sentimental dun 
rapaz fillo de emigrantes: De 
Niro retrata as contradicións 
de clase e de étnias, e as 
distintas maneiras de facerse 
unha posición digna na vida+ 

Anúncios de. balde 

• Vendo terreo de 600 ni2 a rente da 
estrad en Reboreda (Redondela). Cha
mar ao teléfono (986) 26 22 71. 

• Vendo Peugeot 205 direitamente. 
160.000 ptas. Teléfono (986) 46 06 12. 
Aténdese de 4 a 5 da tarde. 

. • Por levar a Galiza en liberdade ao 
ensino fui privado dos der.eitos fun
damen tais e expulso do trabaiho. 
Lutando pela readmissao estou em 
processo judiciário desde Novernbro 
de 1994. Nao recebi calquer ordenado · 
ou subsídio de desemprego. Necessito 
com urgencia da tua solidariedade. Je
sus Peres Bieites. Fundo de Solidarie
dade nas cantas: 2091 0500 16 30000 
81644 da C,aixa Galiza, e 834 
-023957200 da Caixa Geral de Depósi
tos de Valen\:a do Minho. I 

• Impártense clases de percusión 
afro-cubuna e bateria. Profesor nati
vo de Cuba. Chamar ao (986) 27 93 
42, de 10 a 13 h. 

• Dou aulas particulares de portu
gues em Vigo. Perguntar por Suso no 
(986) 27 13 96. 

• Quixera falar con calquer persoa 
que teña feita tesina ou tese de dou
toramento sobre o nacionalismo ga
lego. (986) 37 12 72 ou 41 45 62. 

• Búscase mestre de zanfoña e se 
agradece o envio de calquer tipo de 
documentación sobre o instrumento. 
Escreber a Carlos Rúbio. Rua Real, 
109-baixo. FerroL 

• Queremos contactar con homes e 
mulleres interesados na música tra
dicional e popular étnica, para for
mar un grupo músico vocal. (981) 66 
l O 11, de 19 a 24 h. 

•Véndese caravana seminova de 27 
m2

• (986) 48 75 78. 

•Véndese s<.>lar en Sampaio (Vigo) . 
rnoo m2

. (986) 48 75 78. 

• Coido nenos, persoas maiores e en
fermos polas mañás. Teléfono (986) 
29 52 79. Perguntar por Begoña. Vigo. 

• Gralha nº7: boletim cultural. Au
menta o número de páxinas. Notícias. 
Negu Gorriak . Selei\:Om Galega. Ti
mor Leste. Lexi cografando. Janela da 

expoñen Santo António, tradir;áo eru
dita e imaginário popular. A idade do 
bronze em Portugal, até DecembrÓ 
no Museu Nacional de Arqueología 
(07-351-1-362 00 00). Um gosto pri
vado. Um olhar público, doacións ao 

· Museu Nacional de Arqueología, até 
Dezembro (07-351-1-362 00 00). Do 
neolítico ao último imperador. A 
perspectiva dun coleccionador de Ma
cau. Até Setembro no Palácio Nacio
nal de Queluz (07-351-1-435 00 39). 

Teatro 

EN LISBOA: 
J· tove you, Maria, de Dario Fo e 
Franca Rame. Sobre un cámbio na vi
da dunha muller soa, dona de casa, 
enclaustrada no seu diminuto univer
so, vivendo unha pequennísima exi.s
téncia, sofrendo un minúsculo e tre
mendo drama. Até o 24 de Agosto no 
Teatro da Trinidade (07-351-1-342 32 
00), pola Companhia Absurda. Coel
ho Coelho, de Coline Serreau, enceni
ficación de José Carretas, polo novo 
Grupo. Durante Agosto, de Martes a 
Sábado ás 9,30 da noite, domingos ás 
16 h., no Teatro Aberto (07-351-1-
797 09 69). • 

língua ... Envio gratuíto. Apartado 678. 
32080 Ourense. 

• Estám tolos esies espanhois!!!, dí 
Obelix, ná.mentras os manda devolta, 
arrodeado das bandeiras dos paises 
celtas. Todo iso en camisolas a toda 
cór. Pedidos por xiro postal de 1.200 
pta. a Viaxes Céltigas: Apartado 
1.364. 15007 A Corunha. 

• Véndese estanteria artesana de 
210x240 cm., con seis estantes inclina
dos e un liso. Ideal para expor cómics 
ou revistas en calquer quiosque ou li 
braria ampla. Prezo a negociar. Chamar 
en horas de oficina ao (986) 22 69 76. 

•A Levada, casa de labranza na 
beira do Miño, a 1 O km. de Portugal. 
45.000 m2 de cultivo biolóxico e bo -
que mesto. Duas piscinas, cabalas e 
un amplo programa de actividades 
(corredoirismo, pesca, etc). Reservas 
e información no (986) 66 64 13 ou 
66 63 33. 

• Véndense 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 
agradeée o envío de pegatinas de calquer 
tema (política, sindical, ecoloxista, Jín
gua .. ) preferentemente relacionados coa 
Gal.iza. Apart. de Correo 107 Betanzos. 

• 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 obre patri
mónio rural. Traslado de balde. Per
guntar por Manolo no (981)69 56 82:• 

Relacións 

• Chámome Janetsy Herrero Lago, 
teño 11 anos e gústame moito a músi
ca e o baile e estou estudando para ver 
se chego a ser unha boa bailarina, ta
mén gosto da praia, o cinema, colec
ciono revistas e postais. Gostariame 
receber moitas cartas, eu prometo con
testalas todas. Unha aperta desde Cu
ba. O meu enderezo é: Vega #213 ba
jas, entre Tamarindo y Vía Blanca . 
Cerro. Zona Postal 20. 12000 Ciudad 
Habana. Cuba. 

•Son un ha rapaza cubana de 11 anos, 
chámome Jany Lago Moreno, gústa01e 
moito a música e a natación. Desexaria 
facer amigos por carta. Escreber a: Flo
res 127, entre Agua· Du Ice y Serafine. 
Ciudad Habana 12000. Cuba. 

• Chámome Idalmy Bello Valdés, te
ño 28 anos e son licenciada en educa
ción especial. Gasto 'da pr.aia, ler, car
tearme con amigos, escoitar música e 
do teatro. Desexo intercam_biar corres
pondéncia: Apartado 3.110. zona Pos
tal nQ3. 10300 C. Habana. Cuba.+ 

F~iras do libro 
Libros en· catálogo · 
Até o 20 de Agosto, hai feiras do libro 
en Pontevedra e en Foz. 

Libros de ocasión 
Na Coruña do Sábado 19 de Agosto 

- ao 3 de Setembrp. + 



Exposicións 

Mantls relixiosa no San Froilán. Obra de Paco Pestana. 

Fundos de escultura 
da Xunta 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea expón obra escultórica pertcncente 
á Xunta. lnclue obra de Paco Pestana, 
Lufs 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
lto e Xurxo Oro Claro. Até Setembro. 

Galiza nas orixes dunha 
cultura 
Variado material arqueolóxico na Rei
toral de Santo André de Camporre
dondo (Ribadávia). 

Vigo marxinal 
Fotografias do Vigo máis probe feítas 
por Xosé Prieto. Até o 30 de Agosto 
na Casa da Xuventude de Vigo. Abre 
de9a14h. 

Arredor da pedra 
Escultura na Casa da Cultura de Cer
dedo. 

Robert Doisneau 
Fotografías, até o 13 de Setembro no 
Kiosko Alfonso da Coruña. 

Laura Lombardi 
Pinturas obre madeira, na Agrupación 
Cultural Aurien e (Praza do Correxi
dor. Ourense). 

Mar de fondo 
Obra de trinta artistas galego , até o 31 
de Ago to no Centro de Artesanía e 
Deseño de Lugo. 

Méndez Núñez e o eu 
ntorno 

Retrato fotográficos de pequeno for
mato, na ua maioria procedentes do 
fundo do Mu eu de Pontevedra, obre 
a famflia de Jo é Méndez e Tomasa 
Núñez, a entado en Pontevedra contra 
1831. A mo tra oferece un achegamen
to á época a meio dos retratos da fa
mília e o entorno, amais dunha particu
lar atención a un dos fillos, Casto Mén
dez N úñez, comandante da derrotada 
Frota Española do Pacífico. Aberta até 
o 3 de Setembro na 'sala de Caja Ma
drid en Pontevedra. Abre de Luns a 
Sábados de 12 a 14 e; de 19 a 22 h., 
Domingos e feirados só de mañá. 

Mostra de arte Unión 
Penosa 
Aberta durante Agosto na Estación Ma
ótima da Coruña. Comprende 174 obras 
finalistas entre pinturas e esculturas. 

Diego de Giráldez 
Expón baixo o título O realismo NAS 
de Diego de Giráldez, até o 31 de 
Agosto -no Mosteiro de Poio. 

Memoria Yoruba 
O pintor cubano Luis Castro Enja
mio, expón no Pavi.llón Botánico Vi
veiros e Xardins (Avenida de Europa, 
52. Vigo). Na contra.de Orishas a de
nanterior e primeirn mostra de Enja
mio en Vigo (Agosto de 1993), con 

· cadros_ pintados en Cuba, Memoria 
Y oruba só comprende pinturas cria
das na Galiia. O autor segue a reser-

var a maior parte da obra a temas . 
afrocubanos e ao ser humano, para o 
que bota man de várias técnicas. 
Acuarela, ceras, acnlicos e óleos, son 
os veículos utilizados. 

Peter Scheneider 
Fotografía na Sargadelos de Santiago. 
Até finais de Agosto. 

Mestres da pintura 
galega contemporánea 
A galena Socel de Pontevedra escolleu 
obra de Rafael Alonso, Barreiro, Lu
gris, Pousa, Solveira, VidaJ Souto e 
Carmen Osorio, para a mostra Gran
des mestres da pintura galega contem
poránea. Pecha o 31 de Agosto. 

Novas valores 95 
O Teatro Principal de Pontevedra está 
a expoñer as obras apresentadas ao cer
tame da Deputación Novos valores 95. 

Arpad Szenes nas 
coleccións portuguesas 
Mostra aberta no P,azo Provincial de 
Pontevedra. 

Signos e milagres 
O Centro Galego da Arte Contemporá
nea de Santiago organiza até o 20 de 
Outubro a exposición Signos e mila- · 
gres. A mostra é unha coproducción 
do CGAC e a Kunsthaus de Zurich e 
pretende confrontar a tradición repre-
entada por Niko Pirosmani, artista do 
éculo XIX, coa contemporaneidade a 

travé da obra de 23 artistas intema
cionais e nacionais. O horario de visita 
ao CGAC é de marte a sábado de 11 
da mañá a 8 da tarde, e os domingos e 
festivos até as 14 h. 

León Rocafull 
Pinturas na casa do Concello de Mal
pica. Até o 31 de Agosto. 

Artesania en vivo 
O Castelo de Yimianzo acolle até Se
tembro, a mostra Artesania en vivo que 
trata encaixes de Camariñas, o proceso 
do liño e oleiria. Na exposición panici
·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 
galegos e extranxeiros que participa
ron nas Experiéncias Cerámicas de 
Sargadelos. 

Do tardogótico. 
ao manierismo 
A berta até o 1 O de Setembro na Fun
dación Barrié de la Maza (A Coruña). 
Laborábeis de 11,30 a 14,30 e de 18 a 
21,30 h., Sábados, Domingos e feira
dos só de mañá. 

Colección Granell 
A mellor colección de pintura surrea
lista da Galiza. Segue aberta até o 31 
de Agosto no Museu do Povo Galego 
(Santiago). De 10 a 13 e de 16 a 19 h, 
pecha Domingos e festivos.• 

axenda 
Revoltallo de Música 
Emerxente 
Organizado polo Centro V eciñal e 
Cultural de Valadares (Vigo). com
prende váTias actuacións diárias no 
Monte dos Poros até o 20 de Agosto. 
O X~~es 17 (ás 10 da noíte) é resec
vado ao Caledoscópio sonoro, sons 
industciais, tecno, música electroa
cústica. con Narcorip, Luar-ll, ~o
zac, Ferúando Collado, Musicado
ra, e Doutor Manbattan. O Venres 
18 ás 1 O da noíte. participan no con
curso Músicas distintas, Magín 
Bfanco, Capo Ferro, Attedelm, 
Otro juego de té, Salterium e In 
nómine, van invitados Foggy Men
tal Breakdown e Sobrekarga. O Sá
bado 19 desde as 9 da noite, haí un 
Concurso pop-rock con Sunset ~u
levard, Eboli. Mackadams, Masti
nes. Creepers, Los Profetas, Los 
Contrarios, Gloomy House, Favori
te Sboes e No hay manera, tamén 
actuan Os Manixa da Coruña. como 
grupo invitado. O Domingo 20 ás 9 
da noite., pecha o Revoltallo un Con
curso Punk-Metal, con Trasbnos, 
Declive, Tbe Feixó_ns, Dismal, Ab
sorved, The Menciales, Os 
Túzaros, Nabarraka, K.G.Beo e 
Skacha. fóra de concurso actuan Un
hallowed e Asfixia. O Revoltallo ta
mén oferece outras actividades (feira 
de música, mostra de vídeos, xogos 
de rol, .obradoiro de escritura, etc), e 
conta cunha zona de acampada. 
Maior información no Centro Viciñal 
e Cultural de Valadares: Estrada de 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Teatro 

Luis Boyano. 

Luis Boyano 
Espectáculo de máxia e humor, o Mar
tes 22 ás 10 da noite na Casa da cultu
ra de Bande. 

Valadares, 233. 36314 Vígo. ·Teléfo
no (986) 46 86 84. 

Fía n:a roca 
O grupo folk actua. en Vílalba. o Mér- . 
cores 30 de Agosto. 

Carlos Puebla 
Música cañbeira con Carlos Puebla y 
los Tradicionales na Praza Maíor de 
Ourense, o Venres 18. 

Intercéltico do Morrazo 
Até o Sábado 19 no campo de futbol 
da Xunqueira en Moaña. •O Xoves 17 
actuan 8efTo Güeto e Luétiga (entra
da 300 pta). O Venres 18 Fol de Niue 

O grupo Dhais. 

Teatro en 
Rianxo 
O programa Rian.xo, ca
pital cultural de Caliza 
1995·, ano de Rafael 
Dieste oferece unha sé
rie e representacións te
atrais na Praza do Cas
telo (ás 10 da noite). O 
Xoves 1 7 Xosé Lois 
Bernal (Farruco) ence
nifica Sete por un, sete 
personaxes interpreta
das polo Farruco: o 
cego, o afiador, o fotó
grafo da minuta, etc, O 
Venres 18 Teatro Airi
ños interpreta tres con
tos dos Arquivos do 
trasno de Rafael Dieste 
e A farsa do avogado, 
unha comédia clásica 
francesa dun autor anó
nimo do século XV. O · 
Domingo 20 Teatro do 
Noroeste pon en cena 
Histórias peregrinas de 

Miguel Anxo Mur.ado. Talia Teatro 
traballa o Luns 21 coa sua obra TWC 
(primeiro prémio do Certame xuventu
de 94, da Consellaria de Cultura). 
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máis os bretóns Deo (entrada 500 pta). 
E o Sábado 19 Bágoa de 1-aiña. Cbou
teira e os escoceses Tannahill Wea.
vers (entrada 500 pta). Todos os c.on
certos son a partiT das 1 O menos cuarto 
da noite. Hai á venda un bono de l .OOC) 
pta.que dá dereíto a entrada nos tres 
concertos. 

Festival folk de 
Santo Estevo 
O Domingo 20 no mosteiro de Santo 
Estevo de Ríbas do Sil, pecha o 1Í Fes
tival Folle de Santo Estevo, o concerto 
dos grupos Alecrin (Ourense), Dba.is 
(Santiago) e Tannabill Weavers (Es-: 
cócia).•. 

Tacatá 
Os Quinquilláns oferecen várias re
presentacións de teatro de rua no mes 
de Agosto. O Sábado 19 ás 8 do serán, 
estarán en Bande coas Viaxes fantás
ticas, o Domingo 20 á mesma hora, 
representan Tacatá en Trives, e o 
Martes 21 ás 6 da tarde poñen en cena 
Feira de lixos en Betanzos. 

· Viaxe e fin de 
Don Frontán 
O Centro Dramático Galego esceni
fica Viaxe e fin de Don Frontán de Ra
fael Dieste. Até o 3 de Setembro de 
Mércores a Domingo, ás 11 da noite, 
no vello cemitério_ d~ San Domingos 
de Bonaval (Santiago). Información e 
reservas no (981) 58 15 72.+ 

Cinema 

Cinema' na rúa en 
Monf orte e Quiroga 
Todos os Mércores de Agosto ás 23 :00 
horas na Praza de España de Moríforte, 
e todos os Martes á mesma hora en 
Quiroga (Lugo). • 

O escudo de Galiza, 

deseñado por Castelao, . 

en insígnia. 

.¿6licita a cantid~de 
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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A xoven Giovanna admira a fortaleza inteiror de Mália, a muller que coida. LUPE GÓMEZ 

Giovanna, ·un ha moza do Peru 
n·unha aldea gcílega 
·'Cando sinto talar galega parécefne que escoito unha canción' 

• LUPE GÓMEZ 

G
iovann~, de vinte anos, 
deixou o Perú para ir á 
Alemaña por un ano gañar 

cartas. Antes de emigrar estudaba 
para ser mestra. Estaba 
traballando nun estudo ·etnográfico 
sabor da língua quechua. "Ali o 
cástelár:i invadeuno todo", di. 
Giovanna. En Alemaña sofreu. 
Estaba contratada para coidar un 
bebé pero tiña que facer todo o 
traballo da casa e soportar maos 
tratos psicolóxicos. Non chorou 
como ünha nena senóri que se 
enfrentou á sua traxédia. Unha 
noite botouse a andar durante duas 
horas cara o aeroporto. Posuia 

~pouco diñeiro. Non sabia se lle 
abondar1a para pagar a viaxe. 

Soubo que os marcos que tiña non che
gaban para fuxir. Non sabía qué facer. 
Perguntou a un empregado da limpeza -
no próprio aeroporto- se falaba español. 
Contestoulle afirmativamente. Era Ama
ble, un galega estabelecido na Alemaña. 
El e a sua muller recolleron a Giovanna 
como a unha tilla. Tentando axudala falá
ronlle de Fisteus -na· Coruña, aldea de · 
orixe deles. Ofertáronlle o traballo de coi
dar a Mália, nai do Amable, que con 86 
anos vive soia na aldea. Dixéronlle que 
Fisteus era un sítio "remoto e triste": Ela 
pensou "eu sempre fun unha nena triste 
e a soedade non me magoará" e acedeu 
a vir para a Galiza. 

O matrimonio acompañouna en todo o tra
xecto desde Alemaña. Durante a viaXe un 
dos chóferes do autobús chamou a Gio
vanna a un sitio apartado. Díxolle "Hai que 
follar". "Eu follar non sabia", canta agora a 
xoven. Non se consumou a violación pero 
si o medo de Giovanna. Amable, defénden
doa, quixo pegarlle a aquel home. Cando ti
vo que tornar, coa muller, para Alemaña 
según Giovanna "a sua nai ··chorou a noite 

máis" e "contan chismes uns entre outros 
esaxerando moito as causas e construindo 
verdadeiras_ histórias nas que a verdade e 
a mentira chegan a confundirse". Ela é ca
tólica e asómbrase moito de que os aldea
nos "xuren" contra Deus e todos os santos 
como se a relixión non lles importase. 

"Temos unha peruana" 

enteira, non durmeu nadiña". E á moza pe- Os aldeanos desde a sua chegada ale-
ruana, véndoa, déronlle ganas de decirlle dáronse por ver alguén xoven no seu 
que ela iba acompañala o resto da vida. Ao mundo. ''Ternos unha peruana" din al-
día seguinte a nai sen fillo -canta Giovan- guns aos forasteiros como un sinal de dr-
na- esqüeceu chorar, endureceuse. "E un- gullo. Opinan de ela que "é moi espabila-
ha muller con moitos anos pero con un ca- da e tén un xeito moi bonito de falar". Ca-
rácter moi forte e ~lJ admíroa" di a peruana. se todos coinciden en cr~r que "estar asi 

na aldea non é vida para unha muller tan 
">- señardade da, rapaza pola sua terra e a xoven". Luisa, outra emigrante que veu 
sua família é patente no seu rostro. Nos - pasar as festas senténcia "qué fai ela 
seus ollas desaparecen e voltan a apare- aquí metida hesta merda?". Namentras, 
cer bágoas mentres fala. Di que "despois Giovanna limpa .na erba a bosta que lle 
de toqo o qtJe me pasou é como se me luxou os sapatos brancas. "Ela anda sen 
sentise cada vez máis feble". Cando sae mirar o que pisa", di sorrindo Luisa. 
á eira da casa e ve a paisaxe algo estala 
dentro dela. Ainda que provén do medio Giovanna é unha namorada do idioma gale-
urbano a_ terra galega faille lembrar o po- go. Di que "cando escoito á xente talar gale-
vo de seus avós. As suas raices. ·Ao che- go paré9eme que estou escoitando unha 
gar á aldea mergullouse nunha cultura canción" e engade que "o galega das mulle-
extrana. Sobar do carácter da· xente da res de aqui é tenrísimo". "En Perú perdeuse 
aldea, Giovanna pensa que son "homes o quéchua. Aqui polo ·menos hai unha tele-
e mulleres moi fortes ainda que estén visión en galega" afirma Giovanna, que veu 
quedando sós e envellecendo". Na casa mostras de folclore galega no programa 
na que ela trabal la vive soia a señora Luarque lle pareceron "moi fermosas". 
Malia. Fillos e netos tivero·n que abándo-

- ~ala po_r marchar ~a precura de traballó. Dentro de uns dias irase para o Perú. 
Non aguanta a "morriña". Nesta aldea pa-

Outras impresións da peruana dos g9legos récelle que a súa vida estancouse no 
son que "a xente dime as causas dunha tempo. A sua, mirada, por veces é tristísi-
forma indirecta ·e eu non seise interpretalo ma. Ouer voltar á sua pátria e á pobreza. 
como hipocresia ou non". Tamén di que os "Voume. Non .xuntei diñeiro pero xuntei 
galegas que coñece "son moi barulleiros, experiéncias. Era moi nena, moi guiada 
tan moito ruído". E observou que ·,1alan sen polos consellos de miña nai e agora son 
pensar qué van decir ainda que logo se . máis independente", di Giovarina. "Vaise 
arrepintan". Outro aspecto no que se fixou - para un país onde ainda ten menos futuro 
foi que "aquí todos talan da vida dos de- que aquí" comenta un mozn da aldea.• 

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

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01 _ 

TRES EN RAIA 

Cincuenta 
anos 
• XOSÉ A GACIÑO 

Levamos xa meio século convivindo 
co horror atómico. A tráxica mostra 
de Hiroxima e Nagasaki pode que 

servise para frear algunhas agresivida
des durante a chamada "guerra fria", 
pero non bastou para abominar de ins-

. trumento bélico tan destrutivo nen para 
limitar o uso civil dunha enerxia tan pe
. rigosa. Cincuenta anos despois daque
la masacre nuclear ainda hai que loitar 
contra a continuidade das probas ató
micas militares en pleno Oceano Pacífi
co, e contra a permanéncia dos arse
nais atómicos en países que, teorica
mente, consideran xa superada a etapa 
do equilíbrio de terror, pero que, en rea
lidade, pasaron a unha nova era de te
rror desequilibrado. 

Os europeus parecemos moi conven
cidos de que non se van repetir proce
sos como os que desencadearon duas 
g1,1erras mundiais neste século, pero 
seguen a amorearse armas atómicas 
convencionais como para repetir os 
estragos das duas conflagracións xun
tas nos cinco anos que nos quedan · 
para chegar ao século próximo. Andan 
a promocionarse novas superestrutu
ras de integración continental e univer
sal, pero quedan no camiño vellos 
conflitos nacionais, aparentemente 
menores (porque afectan a poucas 
persoas, sen peso ademais nas áreas 
de decisión), que estoupan con inque
dante facilidade, a pouco que se poña 
en marcha a máquina da intoleráncia. 
E sempre hai aprendices imperialistas 
dispostos a facer valer a sua prepotén
cia sobre povos máis ~bles . 

Sen esquecer, por outra banda, que 
Europa viviu estes cinuenta anos nun
ha relativa calma, pero a guerra se
guiu presente, con toda a sua virulén
cia e as suas misérias, ao considerar
se alleos nos xogos de intereses que 
se moven nestes conflitos. Non sei se 
deberiamos pedir perdón por esas e 
outras "inxeréncias" -como fixeron 
agora as autoridades xaponesas polo 
seu comportamento na 11 Guerra Mun
dial- pero , cando menos , debería
mos reflexionar sobre os fallos de soli
dariedade do noso sistema.• 

VOLVER AO REGO 

ARádio Televisión Municipal de 
Ponteareas esixe invitación 
por carta para informar sobre 

calquera acontecemento, "porque 
non irnos onde non nos chaman", ex
plica o responsábel Ar:itónio Freixeiro. 
Pola sua parte, o director da TVG, 
Arturo Maneiro,- di que as cámaras 
dos informativos non van onde as 
chaman: "porque dos barullos damos 
a información que merezan por si 
próprios e non porque nos avisen''. 




