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Baviera ocupá 
o 6º posta e Galiza 
o 149º na clasificación 
económica _ 
Fragcm chama_· 
rexión ao Estado 
federal bávaro e 
propono de 
modelo de 
' . . 
autonom1a 

O. Estado Libre de Bavária 
é o único land fede"ral ale
mán que ten chantadas nas 
suas fronteiras letreiros in
dicadores de que o viaxeiro 
está a cruzar a fronteira es-" 
ta tal ( Staatsgrenze) bávara. 

· Ademais o Estado Federal 
Bávaro, é un ha das primei- · 
ras concentracións indus
tri ai s e de servizos· da 
Unión Europea, e ali están 
a BMW, .a Siemens ou a di
visión aero-espacial da · 
Daimler Beriz. O presidente 
da Xunta estabelece as 
comparacións nun libro-ho
menaxe ao profesor Xosé 
Luis Varela. (Páx. 4 e 5) 

Cada comarca un país 

Os Lisboetas 
(Páx. 12 e 13) 

' 
Artigo de Isaac Díaz Pardo 

Por qué .as 
democr.ácias deixaron 

medrar o fascismo· . 
(Páx. 16 e 17) 

Cámbios nas ·festas: 
dos cabaliños ao 

·kamikaze 
_(Páx. 23) 

RUÍDO 
(Relatos de guerra) 

Miguel Anxo Murado 

CroaCia, 1991: unha curta e brutal 
matanza que deu orixe a estes duros e 

lacónicos relatos. 

"Un narrador que se aventura nos límites 
da vida e atrapa ó lector coñ precisión 

e con elegancia" 
(Suso de Toro2 

* .. ... ... 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Os 60 palangreiros da vila parados por ndn poder 
pese.ar en Marrocos 

·A frot~ de Ribeira á espera 
do acordo pesqueiro 
. . 

A paralisación das negociacións pesqueiras con Marrocos está a prolongar ~ agonia de 
Ribeira, localidaqe onde o palangre, que se pratica nas augas marroquinas, ten unha 

.. importáncia decisiva. Os b~ncos vari ·executar 300 embargos proximamente. 
A volta _ao mar é a única saída porque as axudas á paralisación chegan tarde .' 
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Fernando ·Santos 
'É lamentábel que nos. 
clubes trunfe o 
personalismo dos 
presidentes' 

Como adestrador subiu ao Com
. postela de Terceira a Primeira 

División nun tempo récord. Nin-
. guén acreditaba da permanéncia 
da SO co presuposto máis baixo 
da División de Honra, menor que 
moitos de primeira e a centos de 
millóns do penúltimo. Santos 
conseguiu entusiasmar a afec
ción e a equipa da capital galeg·a 
mantívose sen xogar sequer a 
promoción. A pesares dos éxitos 
deportivos Ferna~o Castro San
tos, á espera du . novo contrato,· 
analisa a situació actual do na
so balompé e a relación entre o 
<;ieporte e P.. er:nP.íE?!?ª·· (~áx. 19) 

1 

As autovias non 

chegarán até o 
2000 e o gas xa 

non para en Fe.rrol 
A Xunta recoñeceu que a plan
ta de regasifícación de Ferrol 
non se vai· construir a curto pra
zo ao tempo que ten que dar 
canta dunha nova demora na 
das autovías. Hai seis anos a 
promesa de instalacióf1· de gas 
natural tora apresentada como 
un grande proxecto que ia xe
nerar uns 2.500 postas de. tra
ballo e cbnverter a Galiza na 
"grande produtora de enerxia" 
do Estado, segundo anunciara 
Fraga. Tres anos despois o 
presidente da Xunta dá P.Or im
cumprida a promesa (Páx. 7) 

ANXO IGLESIAS 

Federico Luppi 
'Filmando 
A Leí da Fronteira 
entendin a morriña 
dos galegas' 

A estrea do filme de Adolfo Aris
tarai n, "A Leí da Fronteira" nas 
principais cidades de Baliza, 
volta a traer ao primeiro plano 
da actualidade a un dos seus 
protagonistc;ts, o actor" Federico 
Luppi. O actor amosa novamen
te na películia o seu alto nível in
terpretativo ·e unha presenza e 
prestáncia que, como poidemos 
comprobar, equipárase á que 
transmite fóra da pantalla. A sua 
actuación na anterior Un lugar 
no mundo avalan este critério. 
"A lei da fronteira" rodouse inté
gram·ente en cenários galegas e 
portugueses. . (Páx. 29) 



Os mariñeiros están moi capacitados e os barcos son ·os 
máis avanzados . . 

O palangre de Ribeira é 
. . . . . . . 

compet1t1vo, pero non ·sen ·o 
acordo ·con Marrocos 

SEVERINO XESTOSO - HORÁCIO VIXANDE 

Ribeira apostou polo palangre, · formou mariñeiros durante moitos anos e construiu un ha frota con 
todos os adiantos tecnoló~icos para irá pescada fresca. O ponto negativo compárteo co resto do 

sector na Ga~iza: os seus caladoiros están máis aló das nasas fronteiras, neste caso en 
Marrocos, país que utiliza o acordo pesqueiro como moeda de cámbio para un Acordo de 

· Asociación coa Unión Europea. 

· q porto de Riveira medrou nos (dimos anos a conta da expansión da frota do palangre. 

A frota de palangre é a máis im
portante en Ribeira. Tamén hai 
báreos no Gran Sol, no cerco e no 
arrastre litoral, pero a paralisación 
da pesca do palangre hai cinco 
meses (os dous de paro biolóxico 
e tres pala falta de acord,o pes
queiro con Marrocos), está a pro
vocar unha forte crise na vila. 

O palangre é unha arte de pesca 
que require grande profisionali
zación debido a que precisa da 
intervención manual para cebar 
os cen anzós de cada· un dos 
150 palangres (cabos de fibra 
monofilamento cos anzós) que 
de média leva cada barco. Os 
anzós do nove con argola entran 

e sa~n polos ollos de cada sardi
ña que serve de cebo. Despofs 
de todo un dia, un palagreiro ten -
lanzado ao mar 20 millas de pa
langre. "Os mariñeiros comezan 
na profisión aos catorce anos - · 
explica Henrique Pérez, Secre
tário da Asociación de Armado
res de Barcos de Palagre de. Ri
beira. Pór cebo aos anzós é un
ha tarefa que se tarda .moito en 
aprender. Pois ben, Mar'rocos 
pede que o 35% da tripulación 
sexa desa nacionalidade. Se 
aceitáramos isa, seria un desas
tre, porque, ademais do tr~stor
no social que produciría aqui, 
baixaria moito a produtividade. 
Hai que ,ter en canta que eles 

non están preparados e nun bar
co de palangre a tripulación é vi
tal. Non sucede como no arras
trp, onde o patrón de pesca ta
mén ten moita importáncia". 

A frota galega do palangre que 
pesca en Marrocos embarca a 

. mariñeiros marroquinas, "pero 
van un ou dous en cada barco 
-matiza Henrique Pérez- e 
fan labores que precisan menor 
capacitación". Esa mesma falta 
de formacióil ·provoca que as la
bores a realizar sexan as máis 
penosas, nas que non se requi
re preparación especial. 

A indústria pesqueira noruegue. 

ANXO IGLESIAS 

sa tentou automatizar o proceso 
de cebado, pero unicamente 
conqueriu resultados para al
gunhas espécies, aquelas que 
non precisan de carnadas colo
cadas con disposicións ou ta
maños específicos. Estas pecu
liaridades caracterizan especial
mente á frota do palangre e 
danlle unha especifidade que a 
fai moi competitiva, mália que o 
esforzo pesqueiro ao cabo do 
ano só é duns 11 O dias. 

"Marrocos valora especialmente 
a rendabilidade e o alto estarzo 
pesqueiro -explica o secretário 
da Asociación de ·Armadores Pa
langreiros. Os arrastreiros extra-

en máis cantidade que os nasos 
barcos, e cando se tratá de cefa:
lópodos, no porto están agar
dando os xaponeses para pagar 
o que far e marchar con eles". 

Dependéncia 
case exclusiva da pesca 

As pretensións maroquinas nas 
conversas bilaterais coa Unión 
Europea incluen a descarga da 
pescada en fresco nos partos 
dese país .. Os armadores gale
gas tampouco aceitan esta posi
bilidade porque Marrocos care
ce de apoio loxístic0 á frota e 
tampouco ten infraestruturas in- · 
dispensábeis para operacións 
tan simples como subministrar 
xelo aos barcos. A maiores está 
todo o aparello industrial das 
empresas auxiliares da pesca 
que· están montadas en Ribeira. 
Nese porto da ria de Arousa hai 
uns 900 mariñeiros que viven di
rectamente do palangre e que 
traballan nalgun dos seus 60 
barcos (cunha média de 15 tri 
pulantes cada pesqueiro). Pero 
en Ribeira cada pasto no mar 
significa outros cinco inducidos 
en terra. En total, perto de cinco 
mil persoas viven no mar nesa 
vila e desmontar o aparello in
dustrial subsidiário da indústria 
pesqueira significaría a paralisa
ción da actividade económica 
da vila. Despois de Fisterra, Ri
beira é o porto galega con maior 
incidéncia da pesca como activi- · 
dade produtiva: xera uns cinco 
mil millóns ao ano nunha povoa
ción que en casco urbano acada 
os doce mil habitantes e en todo 
o concello uns 25.000. 

Ribeira coñeceu nos últimos tem
pos un crecimento na actividade 
auxiliar que significou a consoli
dación de moitos talleres e mes
mo dunha fábrica de anzós única 
no Estado e que exporta a vários 
países pesqueiros. En Vigo flore
ce unha indústtria distribuidora da 
pescada fresca de Ribeira e os · 
pertrechos deron á localidade da 
beira norte de Arousa moitas tan
das de efeitos navais. 

Hipotecas 

O modelo pesqueiro do palan
gre en Ribeira pesa decisiva
mente sobre a estrutura laboral 
do sector, xa que os vencella
mentos familiares dan tripula
cións emparentadas nas máis 
das veces. O mesmo acorre nas 
estruturas patronais : os barcos 
foron construidos en base a hi
potecas que avalaron famílias 
inteiras. Un palangreiro moder
no costa entre cen e cento vinte 
millóns, a iso hai que sumar as 
licéncias correspondentes. Da
do que a frota é moi nova -foi 
renovada ou contruida de no
vo-, aínda está por amortizar. 

Os· cinco meses de paralisación 
na actividade pesqueira come
zan a palparse. Moitas letras das 
hipotecas foron devoltas e os 
próprios mariñeiros tamén sopor
tan débedas impagadas. Algun
has fontes estiman que na actua
lidade en Ribeira os bancos-e 
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. caixas de aforros están en ·vías 
de executar uns 300 embargos. 
A esta situación súmase o feito 
da grande demora coa que che
gan as axudas oficiais por parali
sación da actividade pesqueira. 

A grande especialización da frota 
do palangre tamén ten as suas 
desvantaxes, a mesma eséncia 
que a fai tan útil para a pesca 
con anzó, convértea en inútil pa
. ra outras artes. A frota naceu aos 
poucos. As primeiras embarca-

r-------------------------------------------------, 
Na frota do banco canário-sahariano . 

Os armade>res aceitarian 
algunhas descargas · 
en porto marroquino 

A paralisación da sexta rolda 
das conversas con Marrocos 
fixo destapar todo tipo de 
posturas sobre a situación 
real e prodúcese a unha se
mana· do cumprimento do 
cuarto mes de amarre. Esta 
interrupción non · colleu de 
surpresa ao Xerente de ANA-

locar durante un tempo limi
tado un número máximo de 
buques, uns vinte ou trinta, 
entre os meses de Maio e 
Setembro, en caladoiros in
tertropicais, que son estacio
nais e que non producen fó
ra des as datas". 

cións de pequeno tamaño servi
ron para pescar sen licéncia en 
Marrocos. Cando o país africano 
comezou a normalizar a situa
ción, os galegas foron adquirindo 
licéncias e mercándoas· aos ar.: 
madores andaluces, que non fo
ron quen de modernizarse. Hoxe 
Ribeira ten unha frota de 60 bar
cos coa máis avanzada tecnolo
xia na detección. lsto ven com
plementado coa alta profisionali
zación dos mariñeiros. 

Xosé Aristin, presidente dos Palangreiros, é prudente, pero prefire agardar a que 
haxa un lal acordo. A. IGLESIAS 

. CEF, Xosé Ramón Fontán , 
quen. pensa que todo estaba 
cantado, xa que "os trece 
pontos que· constituen o 
Acorde de Asociación, é di
cer, as suas relaclóns xerais 
con Europa., son fundamen
tais para eles e 

En realidade esa frota pen
sa en Mauritánia como úni
ca alternativa real para re
colocar os barcos exceden
tes do acorde. Para isto se
ria preciso a presión da UE. 
Hai barcos pescando en 

"É certo que non se pode mudar 
na actividade pesqueira -reco
ñece Henrique Pérez-, pero es
tamos a falar de armadores e 
mariñeiros xóvenes que non que
ren desguazar os barcos, por isa 
a xente vai buscar caladoiros al
ternativos, se é preciso facer em
presas mixtas co Brasil, faranse". 

viaxe na·s gastos do barco", dicia 
un mariñeiro que non quer iden
tificarse. Precisamente as rela
cións familiares e a tutela patro
nal dificultan que 

Estratéxia na negociación 

"Estamos a velas vir -di Xosé 
Arestín, presidente da Asocia

ción de Armado
res de Palan
greiros-, ternos 
máis que perder 

Guiné Conacri 
-unha alternaas relacións labo- mentres non as 

r ai s teñan unha Q 
expresión canali- S 60 

consigan non Q 
van ceder no s caladoiros 

tiva suxerida 
por Enma Bo
nina e Xosé 
Loira- con re
sultados desi
guais, de modo 

Sacrificio 

zada. Os esforzos 
dos sindicatos por 
ser interlocutores 
directos diante 
dos armadores ou 
mesmo participar 
nas mobi.lizacións 
debidas ao confli
to , sempre foron 
baldios e as cen-
trais sindicais, nas 
asembleas de 
mariñeiros dos úl-
timos cinco me-

palangreiros 
de Ribeira dan 
9~0 empregos 
directos e 5.000 
inducidos 

que Marrocos, 
por isa é preciso 
que as autorida
des non cedan, 
hai unha solida
riedade entre os 
palangreiros pa
ra conquerir un.
ha solución. E 
mellar que non 
haxa acordo que 
un mal acordo. 
En princípio que
remos un acordo 

Acordo de Pes
ca. O que suce
de é que hai 
moita presión. 
Marrocos está 
pedindo o impo
s íbe I porque 
non quer nego
ciar". En todo 
caso, o acordo 
non chegar_á an
tes do i5 de Se-

de Mauritánia 
aparecen 
como 
alternativa 
aos barcos 
excedentes. 

que os arma- . 
dores non 
aceitarian esta 
posibilidade 
por considerala 
inviábel. 

Outro dos pon-

Henrique Pérez tala de consti
tuir empresas mixtas segundo o 
modelo xa ensaiado en Chile e 
na Arxentina para a pesca ao 
palangre. Ali as empresas son 
de capital maioritariamente ga
lega e o persoal tamén. "Para 
esta actividade só servimos os 
galegas, porque estamos prepa
rados e somos moi sacrifica
dos", explica Pérez. 

ses, non tiveron ·representación 
nominal. Por outra banda, a res
peito do sacrifício dos mariñei
ros, o palangre é o seétor no 
que o esforzo persoal é maior. 

que non nos abrigue a· facer 
empresas mixtas con Marrocos 
porque as que xa existiron fo
ron un fracaso". 

. tembro, xa que, 
caso de reanu
darse as con
versas o 25 de 
Agosto, serán 
preciso'S outros quince dias 
para negociar. 

. tos que levanta 
máis comentá
rios dentro do 
posíbel acor.do, 
é a exixéncia 

de Rabat de que as captura · 
dos cefalópodos, arrasteiros 
de marisco e parte dos pa
langrei ros sexan descarga
das nos portas ·marroquinas. 
Nesta demanda a posición 
europea está máis orientada 
a que esas descargas de
ben ser "voluntárias , progre
sivas e renumeradas". Para 
Xosé Ramón Fontán este 
debate ainda está "moi 
aberto" , ainda que ·defende 
sempre a posición e os inte
reses do porto das Palmas. 
Contado, considera que a 
descarga en porto marroquí-: 
no poderia ser unha baza 
negociadora para incorporar 
a eses barcos que quedaran 
afastados por mor das con- . 
versas.+ 

O secretário da mesma Asocia
ción , Henrique Pérez, explica 
cal pode ser o futuro co.n máis 
precisión: "se cadra teremos 
que agardar máis meses, os 
marroquinas falan de reducir 

Outro dos asuntos que preo
cupou ao sector nos dias pa
sados foi o interese amasa
do palas distintas Adminis
tracións de "buscar unha ubi
cación" para os pesqueiros . 

Para armadores e mariñeiros o 
reparto do traballo e dos benefí
cios ten distinta valoración. Os 
primeiros fan unha estimación 
favorábel aos segundos (40% 
para os armadores e 60% para 
os mariñeiros, unha vez descon
tados os gastos para sair ao 
mar). Pero estas cantas non co
rresponden coas que fan os ma
ri ñeiros, que entenden que os 
repartos da sua porcentaxe sig
nifican que os armadores entren 
outravolta na distribución sua 
porcentaxe das ganáncias e da
quela o 60% que lles correspon
de redúcese ainda máis. "E lago 
van a Vigo ou á Coruña de viaxe . 
coa muller e con tal de traer un 
carrete de fio xa cargan toda a 

Henrlque Pérez, secretário da Asocia
ción de Palangreiros, quer que o Comi
sári? de Pesca europeu sexa galega. 

· cinco barcos dentro de tres 
anos, non queremos que isa 
suceda. O que pasa é que as 
autoridades que negócian non 
saben nada do tema, ainda 
que teñan moi boa vontade. 
Con E.nma Bonina está un gre
go e de asesor un británico ·e o 
sector non participa na nego
ciación. En realidade o comisá
rio europeu de pesca tiña que 
ser galega ~ Ademais, a meio 
prazo a Galiza ten que nego
ciar directamente nos temas 
pesqueiros". • 

• que queden fóra do acordo; 
neste caso', as cifras que se 
manexan indican que a pior 
parte vai tocarlle aos barcos 
que van aos · cefalópodos, 
con base nas Palmas pero 
con tripulación e armadores 
galegas.O Director-Xerente 
de ANACEF non deixa lugar 
a dúbidas na explicación so
bre a sua _postura: "estamos 
a desmentir isto no sentido 
de dicer que poderiamos co-

L-------------------------------------------------~ . 

Franza usa a Marrocos para'facerse. coa nosa frota 
• A frota de Ribeira é, tecnoloxicamente, a máis 

avanzada da Unión Europea. Nunha Comunidade 
onde todo se vai en dicer que cómpre apoiar aos 
sectores máis anovadores, non cabe outra postura 
que defendela a ferro e fouce. Todo o sector, na 
Galiza en permanent~ modernización, merecía unha 
atención especial, máis ainda diante dun Tratado de 
Pesca con Marrocos, onde ternos tantos intereses. 

Se por mor da frota galega, a Unión Europea é a 
segunda poténcia pesqueira do mundo, o comisário de 
pesca da UE só poderia ser galega ou estar 
directamente implicado no sector industrial con máis 
tradición e protagonismo internacional. Só asi poderia 
a UE convencer aos galegas de que o tratado na 
Unión ten natureza democrática. Desde esta 
perspectiva, a nosa auséncia das negociacións non 
ten excusa posíbel. 

O próprio Parlamento europeu recoñece qÚe os · 
tratados con Marrocos son os máis caros. lsto 
provoca unhas desvantaxes que teñen que pagar 
sectores como a pesca, que tanto representa para a 
Gal iza. ·O acorde podia ter mellores condicións, 

visto desde ese ponto de vista da Europa. Bruxelas 
xustifica a carestía da cooperación con Marrocos 
en base á necesidade de paliar desequilíbrios 
sociais e deter o avance integrista. Sen dúbida, a 
presenza galega contribuiría a rebaixar prézos, se 
cadra sen prexudicar a Marrócos, porque os 
paganos, en lugar de sermos nós, serian os ricos 
estados europeus do Norte. 

En realidade non é críbel a preocupación europea polo 
benestar social no Norte de Africa, baseado nun 
desenvolvimento económico apoiado por Bruxelas. 
Nós, os galegas, non podemos crer neses discursos 
porque para Europa o naso benestar social non se 
construe grazas aos recursos económicos xerados por 
nós mesmos, senón que depende dunhas · 
subvencións que serven para desmantelar os nasos 
tecidos produtivos e facer da nasa unha economía 
subsidiada: xusto o contrário que pretehden para 
Marrocos: Aqui, hai ora unha contradición, ora unha 
pervers~ intención. 

Tampouco merece crédito o pretendido obxectivo de 
facer de Marrocos fronteira do fundamentalismo. Para 

ben ou para mal, Europa carece de política exterior 
comun e a sua actuación en Bósnia é boa proba diso. 

As causas van máis noutra dirección: os intereses 
franceses e doutros países europeus en Marrocos e a 
carambola da venda da pesca galega a cámbio 
doutras contrapartidas. A Franza conseguiría un 
Acorde de Asociación vantaxoso para as suas 
sociedades mixtas -reducindo o impacto dun acorde 
caro- e de paso -aganaría a pesca galega para ir 
facéndose co seu mercado en base a empresas 
mixtas de extración, con persoa[ marroquina pero con 
distribución e capital franceses. 

Dicia Xabier Aboi, o sindicalista da CIG, que semella 
un ha bu Ira que Enma Bonina fale-con insisténcia da 
reestruturación da frota -a sua redución, en román 
paladino- cando en todo o mundo -e c9ncretamente 
en toda Europa- hai un fenómeno de expansión das 
frotas pesqueiras. 

·Postas a sumar, agrávios todos.+ 

ANOSA TERRA 



A EUROPA DAS NACIÓNS 

O presidente da Xunta· propón como modelo de equilíbrio rexipnal ao Estado máis· rico de Europa 

Fraga chama ·rexión. ao Estado ·federal bávaro e 
recoméndC.o como exen1plo de autonomia 

• XAN DE NOALLA (HAMBURGO) 
G. LUCA DE TENA 

Fraga,:que asina o seu traballo co
mo Presidente da Xunta, aporta 
novas elementos para a compren
sión da, sua difusa proposta de au
to-identificación. "O rexionalismo á 
bávara, que moitos desexamos pa-

Nun libro-homenaxe ao filólogo ourensán Xosé Luís Varela, o presidente da Xunta 
aconsella seguir o camiño político da Bavária, a rexión económica máis próspera 

de Europa, e imi_tar o seu modelo de integración no Estado federal alemán. 

ra Galiza, porque non preme con
tra abaixo nen consiste pwa arriba, , 
é o único camiño no remate do sé
culo XX para resolver os proble
mas da convivéncia en democrácia 
e liberdade e para que os pavos 
de España poidan manter a sua 
própria personalidade sen desfa
cer a unidade na-c;:ional e a solida-

. riedade coas rexións irmáns" . . 

A razón de escollar o patrón bá
varo non ten dúbida: "sempre me 
pareceu un exemplo verdadeira
mente logrado de bon rexionalis
mo, eficaz e construtivo. Rexióris 
coma Alsácia ou Bavária son, co
ma Galiza, rexións fronteirizas no 
xeográfico e no cultural, están 
centradas no seu e sinten lídimo 
orgullo da sua personalidade". 

Concreta Fraga que a correcta in
terpretación bávara do equilíbrio 
rex.ionalista está en carecer de 
veleidades nacionalistas e uto
pías anacrónicas, en que miran 
cara adiante e participan na cons
trucción da rexión, da nación e de 
Europa "sen tracionar a ninguén 
nen renunciar a nada". 

O pretexto do traballo do presiden
te aa Xunta é un artigo de 1953, 
publicado por Varela na revista Ar
bor (fundada en 1944) baixo o título 
Carta a don Vicente Risco. "Que 
atopou Xosé Luis Varela digno de 
admirar e amar na Bavária dos 
aros cincuenta? -pregunta Fraga, 
para respostar de contado- Atopou 
o éxito civil, económico, social e 
cultural dunha rexión. E por riba 
diagnosticou o seu fundamento 
nunha combinación que lle pareceu 
extraordinária: a coexisténcia de ru
ralidade e urbanidade. Dous fenó
'menos que poden parecer excluin-

. te e incompatíbeis, pero que ali son 
coincidentes e cooperantes". 

_O éxito de Munique dos 50 apa-

Franz Joseph Strauss, Presidente bávaro durante moitos anos, actuou como Xefe de estado en todo o mundo. 

. rece no ensaio de Varela "nestes 
colosais exemplares (de Bávaros) 
que tan reben-tar de ledícia os 
trombóns e os locais, engulen 
enormes salchichas nas barracas 
·e suben e baixan, con saudábel 
·facbenda e gravid_ade cómica, po
las escadas rodantes das gale-
rias de tendas, revolven e catan 
todo seguidos polas . su as Frauen 
(donas) carregadas oe. enormes 
carteiras e paquetes". 

Varela acode os domingos ao adro 
da aldea bávara de Steingaden "por 
ver aos paisanos axeitar a pruma 
do sombreiro, repasar o feitio do 
traxe co recanto do olio e colocarse 
, en siléncio ao pé dos seus mprtos 
para botar un rezo. Na praza come-
1 za a banda a enfiar os seus valses; 
as mulleres fuxen á procura do pu-

'O rexionalismo á bávar~ que moitos 
.:-desexamos para Galiza 
! é o único camiño no remate do século XX 
1 

i para ·resolver os problemas da convivéncia 
! en democrácia e liberdade" (FRAGA) 

cheira familiar e os mozos chegan 
raleando, a presumi_r". 

O éxito como virtude 

Fraga di que no traballo comentado 
aparece "o feíto bávaro da perfeita 
conmixtión do rural e o urbano, 
convertido en baseamento do éxito 
político e cultural". "A primeira vista 

-insiste o presidente da Xunta
aquela mestura de campo e cidade 
teria de ser inestábel e improdutiva 
e non teria nada que ver co· progre
so bávaro, pois de ter algo que ver 
coa reoonstrución do país destrui
do pela guerra, teria máis ben sido 
causa dun fracaso que dun éxito. 
Con todo, Varela soubo advertir 
que na Bavária era todo o contrá-

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

Unha das primeiras concentrac·ións industriais de-Europa 
O Estado Federal Bávaro, é un
ha das primelras concentracións 
industriai's e de servizos da 
Unión Europea. 

O que no artigo do presi.dente da 
Xunta preséntase coma unha 
perfecta conmixtión entre o rural 
e o urbano, ten o 5,9 por cento 
da sua povoación no sector agrí
cola, o 41 ,4 na indústria e o 52, 7 
nos servizos. 

En Bavária están a Siemens, o 
. maior consórcio electrónico de 
Europa e a BMW--(Bayerishe 
Motoren Werke). Tamén a fábri
ca de maquinária e equipo Man 
AG e un dos maiores consórcios 
aeronáuticos e espaciais de Eu
ropa, a Oaimler Benz Aerospace 
AG. Outras indústrias de impor
táncia sorí a AUDI AG, filial da 

Volkswagen, e a Krauss Maffei 
AG, de equipamento industrial. 

Bavária canta con duas em
. presas de servícios de grande 

BMW, Audi e Man son algunhas das empresa de Bavária. 

volume: A Allianz AG, que é a 
primeira aseguradora de Euro
pa e· a Munchener Ruckversi
cherungs, a maior sociedade 
de reaseguros do mundo. Ou
tra empresa bávara é a Com
puter 2000 AG, a maior em
presa comercial de PC de Eu
ropa. 

Estas firmas bávaras teñen dele
, gacións e intereses en .outros 
Estados da federación e en todo 
o murido. 

Bavária ten .un dos índices de 
paro máis baixos de Europa: o 
3 por cento . Na clasificación 
das 179 rexiQ.ns comunitárias 
en función do Produto Interno 
Bruto (PIB) per cápita , Bavária 
ocupa o sexto ·1ugar. Gal iza o 
149 . • 
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rio, polo que escrebe admirado es 
ta liña gongorina: Munique é un vi 
vinte escaparate do éxito -e tod 
éxito é unha fonte moral cando 
xusto!- dun proceso. 

Esta reflexión benthamiana d 
Varela parécelle a Fraga sorpren 
dente: "tocamos no achádeg 
que resumo nestas liñas, a saber, 
o descobremento da grande ide 
da adopcion do modelo bávaro a 
caso galepo". 

Por que non deu chegado o Rexio 
nalismo á mesma síntese harma 
niosa? O presidente do Govern 
autonómico reconta as razóns qu 
aparecen na carta a Vicente Risco 
"porque non callaran previament 
nunha ben sustentada clase mei 
urbá". E porque os rexionalista 
sacralizaron o enxebre. "Dito nou 
tros termos, o noso Rexionalism 
foi utópico por non ter formulad 
correctamente a harmonia e 
equilíbrio dos dous grandes grupo 
que formaban o povo galego: 
burguesia e os labregos". 

A oposición entre campo e cidade, 
non resalta polos rexionalistas, se 
gundo Xosé Luis Varela , parece 
resumida asi no artigo de Fraga 
"Non existe contento sen a persua 
sión da firmeza e nobreza das no 
sas raíces"; o Rexionalismo non é 
sen máis tipismo, "non é un move 
mento que poida viver jíbaro no 
montes, senón que debe campa 
palas ruas, as prazas, as corredoi 
ras e as autoestradas". A terceir 
idea que Fraga recupera deste v 
llo traballo é a do "matrimónio indi 
solúbel entre rexionalismo e bilin 
guismo ou pluralismo lingüístico. 
Fronte ao monolinguismo do na 
c:;ionalismo, a realidade plurilinguis 
ta do auténtico rexionallsmd'. 

Rexionalismo realista 

O presidente da Xunta confesa te 
seguido un camiño paralelo ao d 
ourensán e catedrático de Litera 
tura, Xosé Luis Varela, que com 
el comezara militando na Falang 
Española. "Eu seguin unha via pa
ralela paraaceder a un rexionalis 
mo realista e posíbel, só que par 
este tema elexin por mestre 
Brañas, no canto de Risco. "A mi
ña peripécia vital permiteume per
correr moito mundo e asi puiden 
adoptar por campo de experién
cia, despois de Bavária, Alsácia, 
Bretaña, Gales e ben de rexións 
importantes europeas, coma por 
exemplo as suizas, e todas as de 
España, especialmente a Galiza". 

O destilado desta delongada expe
riéncia é "un rexionalismo ou un 
galeguismo rexionalista. Non un 
nacionalismo nen unha autodeter
minación nen algunha desas aven
turas que certos adoecidos reco
mendan". Máis concretamente : 
"Non é un rexionalismo calquer, 
senon un rexionalismo á bávara''. 

Cal ven sendo d cerne dese re
xionalismo? "Nunhas poucas cau
sas que se poden enumerar sin
xelamente: autenticidade, profun
didade . Rexionalismo sentido a 
prol do que se é e non á contra 
de ninguén. Autonomia verdadéi
ra, sen interquinéncias centralis-

·1continua na ~xina- seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 

tas e sen reservas nacionalistas; 
coordenación de abaixo arriba 
(concello, comarca, provincia, re-

. xión, Estado nacional e todos os 
níveis). Política rexfonal de boa 
fe, con plena solidariedade". 

Fraga repite unha idea que cruza 
todos os seus escritos desde os 
tempos en que traballaba como 
home de confianza do Ministro da 
Falanxe, Salís Ruiz . "Porque do 
que se trata é de romper a ronda 
infernal das guerras civis que dei
xaron a España desfeita entre 
1830 e 1930 (sic)". 

Neste salto do feder~lismo de 
Brañas ao rexionalismq de Risco, 
pasando polo federali~mo b$varo 

A guerra 1 

dos cristos 

Vicente Risco, inspirador da 
bavarofilia do presidente da 
Xunta, teria cambiado as suas 
idílicas notas sobre Bavária no 
Mitteleuropa de asistir á re-

. gueifa que desde hai duas se
manas manteñen o Tribunal 
Constitucional e o Governo Bá
varo sobre a obriga de manter 
os crucifixos nas escotas. 

Risco, que protagonizara unha 
patética cerimónia de reposi
ción do crucifixo na escota 
Normal de Ourense, á come
zos da Ditadura, non compren-
dería probalmente a senténcia 
do ConstítucionaJ que declarou 
inconstitucional a lei bávara 
que obriga a pór un crucífixo 
en cada aula escolar. 

Os bávaros que están contra o 
díctame, esgrimen un argu
mento fortemente emocional : 
"lsto non pasaba desque os 
nazis tiraron os crucifixos das 
escotas". 

Outro máis político é o que 
quer que impor á maioria polo 
Tribunal Constitucional, o cri
tério dun matrimónio antropo
sofista (seguidores de Rudolf 
Steiner) que non quer que o 
seu tillo estude baixo a figura 
do crucificado , parece unha 
perversión da democrácia. 

Os políticos bávaros que be
rran contra a senténcia do 
Constitucional fanno para que 
os votantes esquezan que ti 
veran que tragar unha lei do 
aborto (pactada entre governo 
e oposición) criticada pola 
maioria católica de Bavária. 

Doutra parte, a cada son máis 
os bávaros que se dan de baixa 
na igre.xa (católica ou protestan
te) para non taren que pagar o . 
imposto eclesiástico na declara
ción da renda. 

A povoación bávara ocupada na agricultura é só do 5,9 por cento. 

~O bávaro, ~empre 
me,pareceu 
un exemplo 

. verdadeiramente 
1 

¡ logrado de bon .- . 

·¡ rexionalismo, 
1 

! eficaz e construtivo" 
1 
1 
1 (PRESIDENTE DA XUNTA) 

(nunca nomeado no traballó) o 
presidente da Xunta volve sobre 
un espazo político rexional, non 

desemellarite do que Amador 
Montenegro chamara en· 1 B89 re
xionalismo san e ben entendido. 
"Todo isto paréceme sensato e 
polo mesmo síntome orgulloso 

•,,'dese- rexionalismo que non nie 
parece menor ca o nacionalismo". 

Coincide Fraga nunha recente ca
ricatura de Antón ~eixa ao expli
car a diferéncia entre nacionalis
mo e rexionalismo : "Trátá.se dunha 
formulación máis séria e profunda 
que quer actuar igual que cando 
se quer amañar unha estrada e 

1non é posibel facer outra totalmen
te diferente: endereitando curvas, 
ancheando as beiras, reforzando 
as pontes e aproveitando todo o 
que está feito sen derrubar máis 

, que o que está arruinado".• . 
. ¡ . r---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

Os bávaros .non queren rexionalismo 
Os bávaros nunca deixaron de 
fomentar e de facer ostentación 
das suas diferéncias cos ale
máns do Norte aes que eles cha
man despectivamente prusiáns, 
ainda que sexan de Hamburgo 
que nunca pertenceu ~ Prúsia. 

Despois da 11 Guerra Mundial, a 
capital bávara, Munique, conver
teuse na capital secreta de Ale
maña fronte a Bonn, á que se 
consideraba a aldea federal. 

Contra a opinión do Presidente 
da Xunta, os bávaros non teñen 
nen queren rexionalismo senón 
que avanzan cara un Estado fe
deral Bávaro o máis forte posí
bel , fronte ao poder central. Os 
bávaros non se consideran se
paratistas na medida en que Q 
seu desenvolvemento non se· 
cauta senón que se apoia na 
constitución federal. 

Ainda así , o reparto de ingresos 
dista moito de ser o que Fraga lri
bame e Xosé Luis Varela descre-

ben tan idílicamente. A discusión 
dos orzamentos entre o Bund e 
os lander é unha permanente 
fonte de problemas. Un motivo de 
desacorde recurrente é a exten
sión de indústrias desde un land 
a outro. Os acordes deben ser re
visaqos periódicamente para ni
velar as desigualdades. 

Bavária identifícase coma Estado 
Libre de Bavária. Ten a tradición 
estatal mais anterga da Alema
ña, desde o seu pasado de du
cado independente no .século VI. 

O Estado Libre de Bavária é o 
único)and federal alemán que 
ten chantadas nas suas frontei~ 
ras letreiros indicadores de que 
o viaxeiro está a cruzar a frontei
ra estatal _ ( Stáatsgrenze) ~ávara. 

Na república federal, os lander te
en existéricia política real. o· po
der central do Bund (federación) é 
máis forte, por exemplo, ca nos 
Estados Unidos. Pero na relación 
diária dos /ander con Bonn e con 

outros estados federais percébe
se que éstes xa existían antes 
que se establecer.a a a RFA, en 
1949, cunha decisiva orientación 
política marcacJa polas potencias 
vencedoras da Alemaña nazi. An
tes ,do 49 os lander xa tiñan ca
dqnseu Q9:verno própri0 e un . 

( lahdtag (parlame'nto) próprio. 
i 

Nos campos en que ten capaci
dade lexislativa, C?da lander po
de concertar convénios con Es
tados extranxeiros, dacordo co 
Governo federal . 

Os lander teñen representación 
própria en Bonn 'a. governan un 
protocolo in9ependente do po
der federativo. No calendário de 
festas bávaras é o Estado Libre 
quen convoca a representantes 
dos outras lander. 

Bavária tamén ten aberta repre
sentación en Bruxelas, que de-· 
fende separademente os seus 
in_tereses económicos diante 
doutros estados da UE. 

En Decembro de 1.992, o Bun
destag aprobou unha emenda 
constitucional que outorga aos 
lander maior capacidade de co
decisión para estabeleceren a 
sua política dentro da UE 

No sistema federal ,alemán, cada 
land está dotado dunha constitu- . 
eón propria que debe respeitar 
os princípios do Estado de direi
to republicán, democrático e so
cial, tal como están definidos na 
Lei Fundamental. Do resto, cada 
·1and é libre de organizar ao seí.J 
xejto a constitución própria. 

A diferéncia dos paises viciños, 
na Alemaña nuncha houbo unha 
m~trópoli indiscutida coma capi
tal, un centro urbán que dominaL 
ra a dirección política do país. 
Berlin só fixo este papel algo 
máis de sete decénios. Esta au
séncia de centro favoreceu o de
senvolvemento do policentrismo 
cultural. Munique, por exemplo, 
é a capital federal que conta con 
máis teatros.• 

-----------------------------------------------------------~---------------------------------------------~ 
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DIAS 

• Escóda, seca, 
· pode darlle-.. 
augaa 
Anda lucia 

A compañia escocesa Strahclyde 
Water Service anunciou que 
suministrará auga a Andalucia e 
Baleares, xa que se pechan as 
negociacións co Governo español, 
comezadas a princípios de ano. A 
operación non semella razor;iábel 
se se ten en canta que se poderia 
transportar auga desde outras 
.zonas do Estapo, como Galiza, co 
mesmo sistema e con menores 
custes. Pero tamén está 
provocando protestas en Escócia, 
que está sufrindo unha grave 
sequia, e en Inglaterra onde a 
povoación ten restriccións de · 
auga. O Partido Laborista solicitou 
explicacións á Strahclyde, xa que 
os seus encoros e lagos están na 
reseNa.+ 

•A designación 
dun bispo 
non basco 
''é unha . ~ 
provoca e ion 
política", 
di Arzallus 

O presidente do PNV, Xabier 
Arzalluz, amosouse disconforme 
coa posibilidade de que o novo 
bispo de Bilbao non sexa basca, 
calificando esta probabilidade 
como un "ataque político". 
Arzallus foi claro ao afirmar a 
necesidade de que o bispo 
estea implicado na sociedade 
basca e reseñou a importáncia 
do aspecto lingüístico xa que se 
se designa para o cargo a un 
foráneo, necesitaria dun 
intérprete ao euskera. O 
p~esidente do PNV ere que hai 
determinados sectores políticos 
que están interesados en 
provocar un conflito utilizando 
aos ~epresentarites eclesiásticos 
e anunciou que haberia unha 
reacción por parte do 
nacionalismo se se confirmase a 
designación dun bispo para 
Bilbao non basco. Precisamente, 
na Galiza, está pendente a 
substitución de Rouco Varela no 
arzobispado de Santiago e 
diversos sectores da igrexa do 
país eren na conveniéncia de 
que o sucesor sexa un galega.+ 

•Lembranza 
dos fusilamentos 
de Baena e 
Sánchez Bravo 

Vigo será o cenário da 
• conmemoración do 27 de · 

Seteínbro, data dos últimqs 
·fusilamentos do réxime 
franquista que deron marte a. 
cinco ar.itifranquistas, entre eles 
·os vigüeses Xosé Humberto 
eae~q ·~ SánCh\3Z .Br~yq, do~ . :' ... ' 

... .> - ' • ,.. • °'r '4.~ ~ ~ "• - .;.. • 

GONZALO 

que se van cumprir vinta anos. A 
Comisión para a 
Conmemoración do 27 de 
Setembro quer lembrar ás ' · 
últimas vítimas da pena de marte 
por fusilamento e facer memória 
do que significaron as . 
execucións no Estado español 
desde 1. 936. O programa de 
actos inclue unha exposición que 
reflexa como se recollia na 

. prensa estatal e europea a 
ditadura franquista~ as suas 
condeas, unha mostra de pintura 
e escultura e várias conferéncias 
para as que xa está confirmada 
a preséncia dos xornalistas e 
escritores Manuel Vázquez 
Montalbán e Eva Forest así 
como de Manuel Blanco Chivite, 
condeado a morte no proceso e, 
máis tarde, indultado. A comisión 
ten aberta unha canta para quen 
esteña interesado en facer unha 
aportación económica para os 
actos-organizados pola Comisión 
. Está en Caixavigo co número: 
2080-006.3-28824/1 .• 

•Cuiña quer 
decidir 
libremente 
a ubicación 
das instalacións 
de lixo · 

A declaración do Plan de 
Residuos Sólidos Urbanos de 
Sogania como de utilidade 
pública seNirialle á Xunta para 
designar a ubicación das 
instalacións de lixo sen nengun 
tipo de obstáculo. O conselleiro 
de Política Territorial e Obras 
Públicas anuncio1;1 dese xeito a 
maneira de rematar co conflito 
que están a provocar as 
incineradoras e empacadoras na 
Galiza. Con esta decisión, que 

• Guiña formulará ao presidente · . 
da Xunta, Manuel Fraga, 
aplicariase á Leido Solo cando a 
?<unta o considerara procedente 
e as instalación"s do lixo -
ubicarianse rápidamente. A 
decisión non semella soluéionar 
o conflito xa que non se contaria 
cos concellos e nón evitaria os . 
conflitos viciñais, que poden., 
agudizarse ao non existir un 

- debate municip~I. Por outra 
, · p~rt-~1 _tanto Guiña como o . " ... , 

1 

alcalde de Vigo, Manuel Pérez, 
seguen anunciado o traslado da 
empacadora de Guixar, en Teis, 
ainda que non teñen un novo 
lugar para instalala. Os contactos 
con Manuel Barros, alcalde do 
Porriño; non dan froito xa que 
este se nega a ubicala no seu 
concello pala presión viciñal. 
Outros pontos alternativos 
mantéñense en segredo ou 
fíltranse fantasías como Fornelos 
de Montes, prácticamente 
inaccesíbel por estrada.+ 

•Críticas Vázquez 
por non incluir 
a Merino nun libro 
sobre os alcaldes 

O libro "Alcaldes coruñeses", 
editado polo concello da 
Coruña, non menciona a 
Domingo Merino mália que 
fose o primeiro alcalde en 
democrácia. O libro, 
encargado persoalmente por 
Paco Vázquez, fai un 
percorrido histórico dos 
ocupantes da alcaldía da 
cidade ainda que co rigor 
que estabeleceu o actual 
alcalde, ao que se lle adican 
8 páxinas. O escritor é 
Alfonso González 
relacionado coa família da 
muller de Vazquez. A 
Merino que, ademáis de ser 
o primeiro alcalde 
democrático foi o primeiro e 
únicó nacionalista entre 
1.979 e 1.981, adícanselle 
un par de notas que 
conteñen críticas ao seu 
mandato. Compañeiros de 
Merino na primeira 
corporación democrática 
criticaron a Vazquez por 
esta omisión e o deputado 
do PSOE, António Carro, 
afeoulle o "colgarse 
medallas que non 
merece".• 

•Os ecoloxistcis fan 
balanzo dos danos 
do encoro de Sela 

Antes de que remate o mes de Setembro, 
Fenosa e Electricidade de Portugal teñen 
que apresentar un. estudo de impacto am
biental da construcción do encaro do Se
l a, no rio Miño. Mentres , a AGENG. 
(Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Na
turalistas da Galiza) e a Plataforma Eco
loxista Luso-Galaica continuan coas pro
testas polo proxecto. Segundo os ecolo
xistas, o Miño sufre xa agresións de 
abando ao ter máis de cincuenta enco-

. ros para que agora un máis afecte aos 
municipios das Neves e de Monc;ao. Re
señan tamén que o encoro inundaria un
ha grande superfície de montes e terra 
de· labranza e remataria con espécies 
animais ·ao invadir ss marxes e coas plan
tacións vitícolas ao modificar o clima.+ 

.' 

• Nenos saharauis 
protestan pola 
situación do seu povo 

Aproveitando as suas vacacións na Galiza 
através da Asociación de Axuda ao Pavo 
Saharaui , máis de cen nenas protestaron 
pola situación na que viven no Sahara. 
Apoiados palas familias que os acollen 
perante -o verán, querian chamar a aten
ción das condicións de vida nos máis de 
trinta campéis de refuxiados que ocupa o 
seu pavo e sobre o bloqueo, de máis de 
vinte anos, que sufre o referendum sobre 
a sua autodeterminación. Este é o tercei
ro ano que nenas e nenas saharauis ve
ñen a Galiza de vacacións, podendo , 
deste xeito, sair dos campos nos que ha
bitan máis de douscentos mil persoas. + 

•A morte de Zabalza 
interesa 
dez anos despois 

A sociedade basca nunca acabou de 
crer a versión da Garda Civil respeito da 
morte de Mikel Zabalza, detid0 como 
presunto colaborador de ETA en 1.985 
ainda que, prácticamente, está demos
trado que non tiña nada que ver coa or
ganización. Agora, dez anos despois, o 
que era un segredo a voces saltou aos 
meios de comunicación como continua
ción do caso GAL e da trama de lntxau
rrondo . Serian precisamente axentes 
deste cuartel os que torturaron até a 
morte a Zabalza e prepararon a versión 
que, despois, se daria a coñecer. Se- . 
gundo un meio de comunicación basca e 
outro madrileño, ao detido praticóuselle 
a tortura da bañeira, consistente en su
xeitalo de mans e pernas a unha porta 
de madeira e afundilo sucesivamente 
nunha bañeira chea de auga. Nunha 
desas , Zabalza morreu afogado e se lle 
inxectou auga doce no carpo , arroxán
doo despois ao Bidasoa. A versión dos 
gardas civís foi que fuxira esposado 
cando o desprazaban a un cuarte_I 
abandoado para descubrir un zulo de 
ETA, tirándose ao rio. A zona, onde su
postamente se tirara, foi rastreada 

-A. IGLESIAS exaustivamente perante vinte dias, tem-
• Cen millóns, obstáculo para levar adiante Frigsa po despois do cal a Cruz Vermella deci-

diu desistir. Ao seguinte dia, casual.: 
Chegouse a un acordo para que Coren se faga cargo da empresa cár- mente, a Garda Civil atopou o cadáver. 
nica lucense Frigsa. Os traballadores tiveron que aceitar as condicións Perante dous anos 0 caso foi investigado 
postas poléi empresa ourensana que e 9 traballadores deben deixar o , , 
seu posto; cinco tiñan un contrato temporal e catro eran fixos, polo que ate que se sobreseiu en 1.988 malia as 
terán que ser indemnizados. A negociación entre Córen, Xunta, sindi- protestas de diferentes colectivos bas-
catos e o actual propietário de Frigsa, Albino Costoia, foi longa pero .cos .. PNV, IU e o Grupo Mixto apresenta-
Frigsa poderá recuperar a actividade petdida. Urí' obstáculo: a multina- ron unha solicitude no Cor.igreso parcr 
cion~I Saprogal,.antiga propietária, quer r~cuperar os cen millóns de hi- que se forme unha comisión de investi-
poteca que ten sobre o matádoiro e semella non estar disposta a ceder . gación da trama de lntxaurrondo e, parti
como o resto dos partes. Os traballadores· están di'Sp0stos a mobilizar- . cularmente, dos casos Lasa e Zabala e, 
se se Saprogal non esquece a hipoteca. Coren recebirá un préstamo agar·a, 0 de Mi~el Zabalza pero PSOE e · 
da Xunta de 2.700 millóns para botar· a an.dar a fábrica, repartido en vá- e 1 u _xa anunciaron qu·e votarán e, n 
ríos anos. Todas as parte~ esperan que a soli~z de Coren rache co 
afundimento progresivo de Frigsa nos últimos anos xa ~ue, mália as contra, e o PP permariece en siléncio. • 
?-Xudas millonárias concedidas pala Administración galega, pasou 
¡:Ja ser unha empresa poi:lteira.no·sector a.non ter case actividade.• 
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INFRAESTRUTURAS E COMUNICACIÓN 1 

A Xunta desestima a construción 
. . 

da planta de gas de Ferrql entanto continuan os .retrasos nas autovias 
. . . 

Fraga incumple · as suas grandes promesas 
eleitorclis de inversións 
•C.V. 

. A Xunta recoñeceu que a 
planta de regasificación de 
Ferrol non se vai construir 
a curto prazo. Hai seis 
anos a promesa de 
instalación de gas natural 
tora apresentada como un 
grande proxecto que ia 
xenerar uns 2.500 postes 
de traballo e converter a 
Galiza na "grande 
productora de enerxia" do 
Estado, segundo anunciou 
Fraga nesa altura. Máis de 
tres anos despois o 
presidente da Xunta dá 
por imcumprida a promesa 
ao tempo que ten que dar 
conta dunha nova demora 
na construción das 
autovías. 

xectos. No caso das Rias Bai
xas, só hai obras no tramo Vigo
Ourense e o resto están pen
dentes de adxudicar ou de co
mezar a construir. 

Son xa maioria os· que non eren 
que se poida conducir por auto-

. via de Vigo a Benavente antes 
do vindeiro século mália que 
Cuiña sempre afirma que o pa
vo ten que entender un retraso 
"duns poucos meses". Pero nin
guén quere facerse responsá
bel. No pasado Febreiro, o BNG 
propuxo no Parlamento unha 
declaración institucional, que 
implicara a ~odas as forzas polí
ticas con representación e que 
servise de protesta conxunta ca
ra o recorte anunciado polo 
MOPTMA e que afectaba á 
construción das autovias da me
seta. PP e PSOE continuaban 
coa esperanza de que o retraso 
fora o menor posíbel. 

Outras prioridades 
para o governo central 

A Ferrol chegaria o gas líquido 
de Nixéria e unha das razóns 
aludidas agora para desestimar 
a construción é a falta de garan
tia nos suministros unha vez 
Berlusconí paralizou a planta de 
Níxéria. A planta era o único 
proxecto industrial de Ferrol 
despois de que a promesa de 
instalación da Sociedade Italia
na do Vidro en época da primei
ra reconversión naval quedara 
en auga de borrallas. 

As autovias nos estarán rematadas até pasado o ano 2000. Na foto as obras á carón de Ribadávia. A. IGLESIAS . 

Pero o certo é que o retraso non 
é mínimo. Os empresários afir
maron que existia unha débeda 
con Galiza respeito ás comuni
cacións e que non se podia tole-

. rar . outro retraso. O que, real
mente, se estaba poñendo en 
cuestión era a firmeza ou serie
d ade do acordo entre Fraga e 
Saenz de Cosculluela. Naquel 
momento, Francisco Trigo, cali
ficou de "paripé" o convénio e 
falou de propaganda eleitoral as 
promesas de-1.990. 

O proxecto de gasificación de 
Galiza estaba presupostado en 
100.000 millóns de pesetas pa
ra o que tiña a adxudicación a 
empresa Gas Galicia, creada no 
ano 1992 e participada nun 35% 
por capital da Xunta . . Para a ins
talación da planta baralláranse 
no momento os destinos de Vi
veiro e Ferrol. Ao final foi este 
último o destino escollido co fin 
de cumprir o trazado proxectado 
polo INI que tiñá como fin sumi
nistrar a Alúmina Aluminio e ao 
complexo das Pontes para 

" substituir ao consumo de turba 
en extinción. 

Co anúncio do proxecto, Fraga -
acompañado do conselleiro de 

Industria nesa altura, Xoán Fer
nández- tentaba apresentar a 
nova panacea para unha zona 
especialmente perxudicada pola 
crise industrial xa que ao tempo 
prometeu que a instalación se 
"deberá aproveitar para atraer 
outras inversións". Ferrol con
vertiriase, segundo as previ
sións f~itas públicas polo presi
dente da Xunta, en "porta de en
trada e ponte de destino do gas" 
e entre as promesas estaba 
mesmo abastecer ao mercado 
portugués nunha intención que 
se veu abaixo de contado ao 
apresentar o pais viciño o pro
xecto inamovíbel de instalación 
dunha planta en Setúbal. A pe
sares diso, o convénio asinado 
en Xaneiro polo presidente da 
Xunta e o ministro de lndústria e 
Enerxia, Juan Manuel Eguiaga
ray contemplaba ,a terminal de 
gasificación de Ferrol que sumi
nistraria gas tanto á costa atlán
tica como a toda a <!ornixa can
tábrica peninsular. 

O convénio se~á. ao igual que 

acontece no caso das autovías, 
incumprido sen que a Xunta 
aporte máis explicacións que as 
necesidades do mercado e a 
falta de suministro garantido. A 
negativa da Xunta de- construir, 
polo menos a curto prazo, a 
planta de Ferrol bota abaixo to
das as promesas e ven ser un 
xerro de auga máis nunha co
marca novamente ameazada 
pola reconversión. 

O apraxo permanente 

Outra das bandeiras da Xunta 
de Galiza, as autovías de unión 
coa meseta, semella rachar por 
todps os lados. Xa pasaron cin
co -anos daquel suposto acordo 
entre Manuel Fraga e o entón 
ministro dé Obras Públicas, Ja
vier Sáenz de Cosculluela, po
los quemáis de seiscentos .qui
lómetros de autovia estarían 
construidos a finais do presente 
ano. A realidade é ben diferente 
e a ninguén, a estas alturas, se 
lle acorre pensar no que xa é 
unha utopia. 

O conselleiro de Política T errito
rial, Xosé Cuíña, admitiu que as 
autovías se retrasarian até 
1 .997, tras o 11.ovo calendário 
anunciado por Borrell, e que só 
haberia atrancos no paso de 
Pedrafita. Pero nen esa data se
mell a probábeL O anúncio do 

·ministro produciuse en Setem
bro do pasado ano cando Cuiña 
contradiciao ao afirmar que se
ria a Xunta quen construiría o 
tramo Ourense-Santiago. Este 
ano, tras un novo recorte presu
postário, as autovías gal_egas 
quedaban relegadas a un último 
plano. 

O calendário de Borrell foi unha 
ilusión; os tramos situados entre 
Arteixo e Nadela, no caso das 
autovías do Noroeste, e os do 
Porriño-Batalláns e A Cañiza
Barbantes, na das Rias Baixas 
eran as promesas. Calquera 
que viaxe polo país, pode cair 
na canta de que non se cum
·pren as datas: os tramos do de-
nominado Noroeste están en 
construción ou ainda son pro-

Os continuos reaxustes de ca
lendário fixeron que unha impor-" 
tante porcentaxe de tramos es
tean en obras e outros, penden
tes de aprobación. Facendo ba
lanza, as autovias siguen como 
tiñan que estar hai maís dun 
ano. Coa .declaración de que o 
proxecto das autovias galegas 
era o de maior magnitude dos 
últimos anos, o Governo central 
semélla ter excusa para seguir 
prorrogando o que para os sec
tores económicos do país é de 
vital importáncia. A Xunta silén
cia o retraso e evita as explica
cións pero hai moitos que sa
bían de sobra que aquela aperta 
entre Sáenz de Cosculluela e 
Fraga agachaba p~ome$as in
cumpríbeis. • 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

-Polítiéa Lingüística non promociona as subvencións para galeguizar o comérci 

Os comerciantes descoñecen que hai. axud 
' ' .. . ' ' 

• LUPE GÓMEZ 

Os comércios de 
' . cid ad es e vi las galegas· 

seguen sen falarlle á 
x~nte no seu idioma. 
Ainda asi, poñendo un 
exemplo moi coñecido, 
hai moitos carteis nos 
que pón "rebaixas" e 
non '''rebajas". Daquela, 
hai motivos para o 
optimismo. Cando se 
lles pregunta aos 
comerciantes se 
coñecen as 

· subvencións da Xunta 
para galeguizar os 
nomes e a información 
dos seus negocios · 
poñen cara de que lle 
estás a mentir. Ata este 
punto chega o siléncio 
que mantén a Dirección 
de Política Lingúistica 
cos m~dios para a 
normalización do 
gal ego. O galego axuda a vender. Alguns comércios renavan o rótulo e manteñen a vella denominación castelá, á direita. 

Subvencións da Xunta t)ainas. 
Co obxectivo de galeguizar o co
rnércio, a Administración fináncia 
o 50 por cento do prezo dos car
teis e rótulos. A esta axuda po
den acollerse ás pequenas e 
medianas empresas. Pero o que 
non hai é unha campaña de in
form acióp para que a xente se 
inteire. "E unha medida absurda 
e paradóxica por-

por co.ñecer a devandita campa
ña a persoa que atendía as cha
madas dix-o "hai outra persoa 
que podería informarte pero ta
mén está de vacacións". 

Nalgunhas imprentas e empre
sas de gráficos existe unha con
cienciación a favor do galega. A 
imprenta Grafisant S.L. de San--

tiago opina que 
quen non hai nen-

g un tipo de con- . Na1gunhas 
trol por parte da 

lles é indiferente 
facer os encar
gos en galega ou 
en español e en
g ade n que "te
rnos por ·sistema 
tentar convencer. 
ao cliente de que 
esereba en gale
ga ainda que pa
ra nós é máis 
complicado por
que ternos que 
facer nós mes:. 

Xunta" informan 
dende a Mesa po-. 
la Normalización 

. Lingüistica. Al
guns comércios 
dirixense á MNL 
buscando infor
mación sobre os 
-requisitos que te-
ñen que seguir 
para a.ceder ás 
"inúsíbeis" sub-
vencións, "máis 
que responder ás 
medidas da Xunta 

imprensas e 
empresas de 
·gráficos existe 
un ha 
concienciación a 
favor do galega 

mos a tradución 
·e lévanos máis 
tempo". Carlos , 
dono do grupo 

para apoiar o ga- . lber de Porriño, 
lego parece que estén pedindo no que se realizan rótulos,· pen-
unha esmola". sa que "algunhas empresas do 

ramo poñen obstáculos ao clien-
Alguns concellos. como .Redon- te que quer galeguizar o seu co-

dón ,:-dictada a raiz da denúncia 
dunha persoa á que se lle negara 

. ese direíto- a Mesa insta agora a 
· · que se faga o carné de conducir 

en galego. Para iso lavará de xei
·to gratuito todos os procesos que 
se produzan ao respeito. 

ción positiva, cómpre que os inte
resados apresenten nun segundo 
momento un recurso ordinário na 
Dirección Xeral de Tráfico. 

Se mesmo con este trámite non 
se conseguise o obxectivo, é di
cér se despois de tres meses non 
se obtivo contestación, haberia 
que proceder mediante un recur
so ante o Tribunal para o que se
ria necesário un poder notarial. 

En canto ao procedemento xurf
dico a Mesa comprométese a 
levar de forma gratuita todos os 
procesos, aportando aos solici
tantes os servizos dos seus 
asesores legais. • · 

r--------------------------------~---------------------------------------------- -
A policia .deullas por arde do concelleiro d~ tráfico 
Os simpatizantes de Ruiz Mateos que e 
fixérono con plantas do concello 

dela promoven campañas ·como mercio" . A reacción dos fabri- •c.v. Esteban Lareo, de darlle a López dar era a de "viciños indepen-
. a actual "En Redondela,en gale- cantes de rótulos e carteis é ne- Millán as mesmas plantas que dientes que apoiaban a españoli-
go como ti queres". Esta iniciati- gativa ás veces porque lles é O grupo de simpatizantes de dias atrás entregaran os canee- zación do nome da cidade" . . 
va inclue axudas para galeguizar máis prático non facelo en gale- Ruiz Mateas liderados por Antó- lleiros do BNG Henrique Tello e 
o comércio. "A resposta dos ca- · go. Se se lles pide o rótulo dun nio López Miñár¿ q·ue na mañá do Mário López Rico, despois de ter Horas despois o responsábel do 
merciantes foi boa e moitos de- nome como pode ser "Alfánde- martes dia 22 colocaron a letra tirado o "L" do devandito xardin e BNG de Valdoviño, Alexandre 
les decidiron poñer. rótulos e car- ga" din que non hai nengun pro- "L" diante do neme da cidade da repor o nome da cidade recoñe- Carrod~guas foi detido pala Poli-
teis en galega". Pero a desorga- blema. Cando o que se pide són Coruña, nos xardins-.da avenida cido legalmente. Os mesmos cia Nacional despois de volver a 
nización veraniega é tamén pa-: causas máis complicadas -toda Alfonso Malina, actuaron co con- cestos empregados ehtón polos r_epor o nome da cidade no xar-
tente. Perguntamos no concello a información escrita dun ba·r, sentimento do governo municipal concelleiros nacionalistas foron din tirando a letra que colocaran 
en qué consistía concretamente por exemplo- móstranse reacios. que foi mesmo quen lles propor- os utilizados polos que o dia 22 pouco antes. Carrodeguas parou 
esta axuda e como se podía ace- A MNL opina que "é por unha ci~nou as plantas. volveron colocar a letra a pesa- o coche unha vez que compro-
der a ela. "O que· leva o departa- razón de comodidade e rutina res de non amasar a sua relación bou que o "xardin volvia á ilegali-
mento de Cultura poderiache in- · máis que porque lle teñan xen- A Policia Municipal tiña orde ex- co governo municipal coruñés. dade" e despois foi detido cando 
formar· pero está de vacacións''. reira ao galega". presa do concelleiro de Tráfico, Antes ben, a idea que quixeron circulaba pala autopista por dous 
Ante a insisténcia da -xornalista--· (Pasa érpáxina-seguinte) -~ L::.·_-:.. _:...,_-___ - ...; ___ .:-.: ________ ::. _ :... ______ -___ __-__ .;, ___ .:_:._ _____ .;.. __________ ..; ____________ _ _ __ -
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s para rotular en gale.go 
(Ven da páxina anterior) 

Agás excepcións, os donos dos 
comércios non están concien
ciados de que teñen o deber de 
falar en galego aos galegos. As 
excepcións son por exemplo o 
centro comercial Area Central 
de Santiago ou o comércio 
"Centroxogo" de Vigo. "Centro
xogo" é a primeira xogu~teria 
totalment€1 en galego da Galiza. 
O seu dono, Santos, di que "to
mei esta decisión porque agora 
o galega está de moda e pensei 
que podia ser unha boa fórmula 
de atraer aos posíbeis clientes". 
Santos constata que non tivo 
nengun problema á hora de fa
cer os rótulos e carteis en gale
ga e ríndose di que "haberá pro
blemas en Madrid pero aquí non 
os hai". 

Xeralizando, os donos dos co
mércios no11 galeguizan a sua in
formación. E moi corrente o caso 
de que poñan ao negócio un no
me "xeit9siño" e logo todo o de
m ais váia en español. "'Cando 
pensamos o nome para a tenda 
soábamonos mellar Nova Línea 
que Nueva Línea" di unha moza 
á porta do seu establecemento. 
O dono da Hamburguesería O 

Paso, galegofalante, cambia pa
ra o español can.do se lle per
gunta porqué pón a carta e os 
carteis én español : Explica, algo 
incomodado, que 
"teño todo en es-

atención da Administración gale
ga á normalización do galega. A 
tenda de roupa de home Firenze 
alterna o .emprego do castelán e 

o galego. O seu 
dono explica que 

p año I para que u 
nos entenda todo - n cliente 

"hai prendas que 
as pós ·nos esca
parate e non as · 
vas a anunciar en 
gal ego, por 
exemplo non vou 
poñer a(tículos 
de pel asi, en ga
lega". -Adoito tó
panse estabele-: 
cementos con 

o mundo. Veñen 
os portugueses e 
entanden mellor o 
castellano que o 
galego". 

O máis normal, 
cando se lle per
gunta a un comer
éianre, "porqué 
tés no escaparate 
rebajas e non re
baixas?" é normal 
que non saíba 
contestar. "Nunca 
mo plantexei" 
,"supoño que por 
costu me" , "non 
che sei contestar, 

i riterven "o de 
Puenteareas 
foi un fallo. 
O dono queria 
poñelo e~n galega 
e o rotulista 
púxollo en 
castelan" 

dous nomes . . 
Nunha porta pón 
"Cafetería Púen
teareas" e nou-
tra- que se co
rresponde cunha 
escrita posterior
pón "comedor 
Ponteareas". A 

non teño critério", "sempre foi 
asi", son algunhas das_ contesta
cións. Hai respostas que dan ga
nas de rir e chorar ao mesmo 
tempo cpmo é o caso de "por 
norma". E unha resposta moi sig
nificativa que dá idea da escasa 

· señora que aten
de o mostrador di "pois non sei 
porqué está así". Un cliente 
apoiado no mostrador intervén 
na conversa para decir que "o de 
Puenteareas foi un fallo. O dono 
quería poñelo en galega e a im
prenta púxollo en castelán". • 

·----------------------------------------------------------------~---------------, 

¡oca.ron o 11L" nos xardins da Coruña 

policías que o segu'ian vestidos 
de paisano. As dilixéncias .da de
tención foron enviadas ao xulga
do. Membros da policía comentá
ron lle despois a Carrodeguas, 
cando apresentou unha denúncia 
contra López Miñán, que "taran 
utilizados para un asunto político" 
e nun primeiro momento· non qui-

. xeron admitir a acusación. 

Distintos raseiros 

restituía a legalidade" e os partici- recese nos xardins municipais". A 
pantes nos feítos da mañá "que a última hora da tarde o nome espa-
pesares de convocar aos meios ñolizado volvia a lerse no xardin. 
de comunicación ao acto, ir en 
contra do nome da cidade recoñe- A situación do galega no concello 
cido legalmente e manipular un da Coruña vaise debater no próxi-
parque público non tiveron nen- mo pleno municipal cando se trate 
gun tipo de problemas coa· poli- a moción apresentada polo BNG 
cia". Ao tempo engade que as na que se lle pide ao governo mu-
mesmas· acusacións ·que se lle ti- . nicipal que acate-a sentenza emiti-
xeron a el e .aos dous mozos deti- da polo Trbunal Superior e respei-
dos a s~mana pasada ben se po-· te a legalidade ao tempo que se 
derian aplicar neste caso xa que demanda da corporación o com-

o detido sinalou a contradición "boa seria que calquer se poidese premiso de respeitar e potenGiar o 
· entre o trato rec;ibido por el "cando dedicar a plantar o que ben lle pa- uso do galega· no concello. • 

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

IA DA GALIZA MÁRTIR 

XAQUIN SOLIÑO 

A Fundación espera 
un novo pulo desde a alcaldía de Poio 

Lembran a Alexándre 
·eóveda e .reivindican 
Ci revisi-ón do seu xuízO 
•C.V. 

Despois dos actos tradicionais 
celebrados no cemitério de San 
Mauro en Pontevedra, unhas ca
trocentas persoas participaron, o 
pasado _17 de Agosto, na ofren
da froral no monumento a Ale
xandre Bóveda na praza de Cu
rros Enríquez, convocada pala 
Fundación Alexandre Bóveda e 
apoiada por diversas forzas polí
ticas. O acto contou coa meiran
de afluéncia dos últimos anos. 

Unha vez depositados os ramos 
· do concello de Poio e da Funda
ción o político nacionalista e ex
deputado Domingo Merino evo
cou a figura do fundador do PG 
que, mesmo a_ sesenta anos do 
seu asasinato, "segue senda in
cómoda" . Neste sentido tanto el 
como o deputado nacionalista 
Guillerme Domínguez, presente 
no acto, recordaron a negativa 
do Parlamento Galega a revisar 
o xuizo que condenou a Bóveda 
tal e como requería -d_o mésmo 
xeito que acontecera con Com
panys en ,Catalunya- a ini9iativa 
apresentada polo BNG. A falta 
de recoñecemento de Bóveda 
súmase tamén o rexeitamento 
da institucionalización do Dia de 
Gafiza Martir un dia no que se 
lembran aos "demócratas e na
cionalistas mortos pala subleva
ción fa~cista". 

Tempo de esperanza 

Diante dunha grande pancarta 
asinada por Galiza Nova na que 
se lia "Bóveda vive", Domingo 
Merino sinalou que, a pesares 
de estar a viver "momentos de 
confusión", a ·celebración do Dia 
de Galiza Mártir é un "acto de 
esperanza que ten fundamen
tos. Este país quer ser outra. 
causa, somos nación e ternos 
vontade de selo. Non hai máis 
alternativas que o nacionalismo 
fortalecido coa unidade" . . 

O político nacionalista. debuxou 
o panorama actual como un mo
mento no que se vive un "des- · 
prestíxio da política cun mal uso 
dos cargos oficiais·, cos sectores 
básicos como o agrícola e naval 
ameñazados, un descenso da 
povoadón empregada e unhas 
cen empresas en crise mentras 
a Xunta di que estamos indo por 
bo camiño". Para Merino a cele
bración do 17 de Agosto agrupa 

. aos "demócratas fronte aos caci-

ques, aos nacionalistas fronte 
aos centralistas" e recolle os va
lores dos que defenden a "políti
ca con ética e honradez e eren 
na democrácia". A conmemora
ción ocupa par.~ o político nacio
nalista un lugar necesário de rei
vindicación nun momento no 
que as institucións non son quen. 
de asumir o seü significado. 

Ño acto estiveron presentes fa
miliares de Alexandre Bóveda 
-entre eles a sua viuva Amália 
Fernández Gallego- e nume
rosos políticos nacionalistas en
tre eles os deputados Henrique 
Rodríguez Peña, Francisco Tri
go, Olaia Fernández e Guiller
me Vázquez. Unha vez finaliza
do o acto convocado pala Fun
dación Alexandre Bóveáa, a 
Asociación Amigos da Cuhura 
de Pontevedra realizou unha 
oferenda froral no ·monumento 
en lembranza de todos os már
tires nacionalistas galegas, nun 
acto apoiado pola FPG. 

Desagrávio en ·soutomaior- · 

A scelebracións rematarn en 
Soutomaior onde se fixo un acto• 
de desagrávio pala actitude 
niantida polo governo municipal. 
O presidente da FundaCión Ale
xandre Bóveda, López de Gue
reñu, lamentou nos actos cele
brádos o Dia de Galiza Mártir a 
decisión tomada polo governo 
municipal de non celebrar a ho
menaxe a Bóveda que se vi.ña 
facendo nos último~ anos. Gue
reñu, pala contra, deu a ben vida 
ao alcalde nacionalista de Poio, 
Luciano _Sobral quen participou 
nos actos facendo entrega, 
diante da escultura de Bóveda 
en Pontevedra, dun ramo de 
frores en nome do. concello. Pa
ra ó presidente da Fundación, 
Poio ten que ser "un exemplo 
de colaboración que teñen que 
seguir outros concellos~ ' . 

O esquecemento institucional 
da figura de Bóveda cobrou es
te ano maior significación ao 
desaparecer o único acto con
vocado por un organismo públi
co despois da entrada do PP no 
governo municipal. No entanto , 
para o ano que ven, cando se 
cumpran seis décadas do fusi
lamento do líder galeguista no 
monte da Cáeira, o concello de 
Poio ten previsto rememorar os 
acontecementos e instalar unha 
escultura ca memorativa.+ 
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CONTAMINACIÓN NO MIÑO 
. . 

De?de hai vários anos~ cidade arrastra problemas de" suministro 
• - • 1 • 

LUgo é abastecido · por auga . 
que incumpre .as condiciÓns químiccls. legai~ 
• L.G. 

A auga que chega aos 
doniicílios lugueses vén 
dun río contaminado -o -
Miño. Moitas veces ao· 
ano, xeralmente cadrando 
co verán .e con épocas <;Je 
chúvia, a auga que recebe 
o cidadán non é potábel .. A 
Plataforma en Defensa éb 
Miño ven facendo públicas 
as denúncias desde hai 
catre arios. 

O principal déficit da cidade lu
cense, en . canto ao servício de 
augas, é a sua escasa capaci
dade de encoros que obriga a 
potabilizar a auga directamente 
do río Miño. A normativa sobre 
servício público de augas esta
belece a existéncia de dous ti
pos de elementos químicos per
.?<udiciais. As categorías de "ele
mento tóxico" e "elemento non 
desexábel". O segundo caso en
globa sustáncias non tóxicas 
que poden producir danos na 
pe!. Se consideramos o segundo 
supo~to, Lugo abástecese de 
auga que supera os índices le
. gais permitidos de contención de 
ferro e manganeso. Diariamente 
estase incumprindo a lexisla
ción, independentemente de que 
a auga-sexa potábel ou non. 

A' auga mancha as bañeiras .. 
Non serve para beber. Alguns ci
dadáns optan por empregar au
ga embotellada para cociñar. O 
concello principiou a construción 

dunha nova potabilizadora. Pre
vese que o remate das obras se
xa en Febreiro do ano 1996 pero 
a medida non solucionará defini
tivamente o problema. Os análi
sis amosan que a reacción do 
cloro coa materia orgánica pro
duce unha sustancia chamada 
"trialometano" con efectos can
ceríxenos. Na lexislación vixente 
ainda non se contempla esta po
sibilidade mentres en outros paí
ses si a teñen en canta. A alter-

natíva que plantexa o BNG é uh 
sistema de potabilización con 
utilización de ozono ou a mestu
ra de.ozono e cloro. 

Os concellais do BNG de Lugo 
pediron ao governo municipal 
un informe que aclare o sistema 
da nova .potabilizadora. ·Sen em
bargo o grupo popular garda si
lencio absoluto .. Ao tempo anun
ciouse a próxima privatización 
da xestión do servizo de augas 
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da cidade e deste xeito estarian
se perdendo os cincocentos rt1i
llóns de pesetas investidas pala 
Xunta no plan. A inversión pasa
ría a máns da empresa privada 
que apr_oveitaria este agasallo, 
froito do despilfarro do Governo. 

A insisténcia en privatizar o ser
vício de augas de Lugo ven sen
do constante nos últimos anos 
no Partido Popular. O pasado 

· ven res 18 o alcalde da cidade, 

Xoaquín Maria Garcia Díez, co
municou á prensa a intención da 
privatización con vistas a cum
prirse no ano 1996. A decisión 
da maioria municipal chocou coa 
postura contrária da oposición -
PSOE, BNG e EU-UG- que coin
ciden en que privatización non é 
sinónimo de mellara do servício. 
"Se o alcalde non é capaz de so
lucionar o tema da auga, que di
mita" declararon portavoces do 
BNG e· de EU-UG. 

A privatiz:Qción 
agravaria a situación 

Xoan Carlos Carreira, concellei
ro do BNG, explica que "a xente 
tén a sensación equivocada de 
que os servícios privados fun 
cionan mellor que os públicos e 
hai exemplos na própria cidade 
que demostran o contrário como 
é a empresa de recollida de li{CO 
que tén costes elevados e fallos 
de funcionamento". Toda em
presa privada busca obter bene~ 
fícios e- a longo prazo suporá un 
aumento económico de cobro 
aos cidadáns. Pala sua banda o 
alcalde de Lugo nega que a pri
vatización conleve unha subida 
das taxas nos recibos da auga. 

Na pasada lexislatura o alcalde 
propuxo que se trouxese a auga 
desde o nacemento do rio Mei
ra, para abaratar costes . Carrei
ra defende que se siga abaste
cendo Lugo con auga do río Mi
ño. No caso contrário, opina que 
"deixariase abandoado o tema 
do saneamento do río Miño". A 
solución ao problema segundo o 
BNG pasa por criar unha em
presa mixta na que o concello 
non abandoase o control sobre 
dito servício, que non deixaria 
de ser público. 

Actualmente o servício de au 
gas en Lugo é moi deficiente. 
Hai moitísimas fugas -perdas 
de auga. O sistema de canali
zación -as tuberias que trans
portan a auga- é antigo e obso
leto. As consecuéncias págaas 
o cidadán cos seus cartas. Nos 
seus domicílios os lucenses re
ceben o cincuenta por cento da 
cantidade de auga pola que pa
gan. Sufragan unha cantidade 
superior de auga con respeito 
ao volume de .. dita producto que 
consumen. "E como se nunha 
tenda pagas por dous kilos 9e 
mazás e só che dan un kilo. A 
rede de augas está en mal es
tado. Ademáis a situación agrá
vase porque se dan situacións 
de fraude . A empresa que se 
encarga da limpeza de rúas non 
paga poi a auga que con sorne, o 
cal é ilexítimo", asegura o vo
·ceiro nacionalista . 

O Miño chega a Lugo, a 30 quiló
metros de distancia do seu nace
mento. O seu índice de contami
nación é moi grande. O polígono 
industrial de Rábade· incrementa 
o nível de contaminación. Este 
polígono ten unha depuradora 

. · que ás veces nen sequer empr:e
ga. Hai outros elementos conta
minantes como o vertido de pu
rin. Se Lugo deixa de abastecer
se con auga do Miño deixará de 
prestarse atención á necesidade 
ecgt_~!<!~fl .d,e ,sane~r o ~io. +,- . 
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Q TESOURO DAS ILLAS 

Os -herdeiros de·Ovídio Riobóo 
teñen a documentación que acredita os seus direitos 

A Xunta reivindica a propried.ade 
de Ons, unha illa expropriada 
polo franquismo 
Moitas son as histórias que se teñen contado e escrito sóbre a illa de Ons, pero 
poucas, sobre todo as que se refi,ren ao século XX, son coñecidas como realment~ 
sucederon. Lola Riobóo é a sobriña neta de Ovídio Riobóo, o home a quen o réxime 
franquista expropriara ilegalmente a illa no 1942. Nunha reguéifa sobre a propriedade, 
con case cincuenta anos de história, ela e o seu tillo teiman en demostrar os seus 
direitos de propriedade nun momento en que a Xunta é a dona tje feito .. 

• ROSA M2 FOLGAR 

A história de Ons neste século ten 
duas vertentes, segundo explican 
Lola Riobóo e o seu fillo Xurxo. A 
primeira é a legal, na que se canta 
que en 1918 a família Riobóo 
merca ao Marqués de Valadares 
a illa, a médias con Marcial Berna
dal, por 250.000 pesetas. En 1921 
a família xa se fixera con toda a 
illa. En Ons había colonos que ti
ñan as casas arrendadas nunha 
zona da illa e pagábanlle aos Rio
bóo en espécie, nunca en cartas. 

En 1942 era proprietário da illa 
de Ons Ovf dio Riobóo e a el foi
l le expropriada polo Ramo de 
Guerra do Estado para flns mili
tares. Querían estabelecer unha 
base de submarinos e eso que 
a Mariña non dispuña deles. A 
illa nunca foi empregada para 
tales fins, e do que seria Defen
sa pasou a Agricultura (depen
dendo, entre outros organismos, 
do ICONA) e finalmente, en 
1981, pasou á Xunta de Galicia. 

O outro ponto de vista é moral ou 
histórico. Cando se produciu o 
golpe de Estado de Franco era 
proprietário de Ons. o que seria o 
seu último dono adulto, Ovídio 
Riobóo. Un republicano que se 
rebelou contra as inxustizas que 
se estaban a cometer. Fói tanto o 
que loitou pola defensa dos derei
tos lexítimos que o novo Estado 
quería arrebatarlle que se s.uici
dou, segundo todas as versións 
oficiais, n"on compartidas por 
quen o coñ~ceron-. Ovídio Riobóo, 
segun afirman os seus familiares 
puido terse marchado para Portu
gal e salvarse, pero non o fixo. En· 
troques si axudou a moita xente a . 
escapar e salvarse. A sua posi
ción nesta nova situación co fran
qüismo -estiv6 tan definida -que· se 

chegou a enfrentar con alguns 
dos seus próprios amigos. A famí
lia Riobóo, segun os seus pró
prios descendentes, fora moi boa 
coa xente. Cónstalles que nos 
anos 30 a família tiña pensado fa
cer aos habitantes danos das pro
piedades e dos seus terrenos, pe
ro desa intención nunca nada se 
soubo a causa da expropriación, 

Propriedade legal e .de feito 

A illa de Ons é "legal e fraudulen
tamente" propiedade da Xunta 
de Galicia. As persoas que viven 
na illa teñen reclamado con ma
nifestación s a propriedade das 
suas terras con pancartas nas 
que se lía: "A illa é nosa". A famí~ 
lia Riobóo posúe 

A este respeito comenta o tillo de 
Lela Riobóo cun ton irónico, "por . 
que non lle pediu a Administra
ción este informe á própria familia 
e xa tiña aforrados uns cartas?" 

. En terceiro lugar están os pro
prietários lexítimos e morais. da 
illa, a familia Riobóo, os suceso
res daqueles aos que o réxime 
franquista expropiara ou roubara 
a sua propiedade só por' motivos 
políticos. Non se coñecen cales 
son.as suas intencións con rela
ción á reclamación da propi~da
de da illa. Non se sabe se a pe
dirán ou se a deixarán que a Ad
ministración faga o que queira. 
O que se sabe é que Lola Rio- · 
bóo, a sobriña-neta de ·Ovídio 

Riobóo, volve · 
documentación 
relativa á propie
.dade da illa, con
tratos de arrenda
m e nt o que exis
tían en 1918, o 
rexisto da proprie
dade, e todo o re
lacionado coa si-

Por duas veces 
o cantante 
Xúlio Iglesias 
interesóuse · 

cada verán á illa 
e todos os anos 

· olla as reformas 
que ali se produ
ciron, unha nova 
casa, un novo 
bar, unha casa 
ampliada... O 
que non se vol-· 
ve.u abrir desde 
a expropriación 
foi a casa da fá~ 

. .lfuación legal can
do se realizou a 
expropiación. Afir
man que 110 de
vandito rex·isto 

en mercar 
a illa de Ons. 

constan como úl-
timos danos da illa de Ons, Lola 
Riobóo e os seus irmáns, que en _ 
1942 aínda eran rapaces, pero 
que quedaban tutelados por un 
amigo do finado Ovídio Riobóo. 

milia Riobóo, un
ha familia á que 
lle seguen gar- · 

dando aprécio os habitantes da 
illa, polo menos os máis vellos, e 
os que non abertamente polo 
menos diante deles. "Os Riobóo 
sempre foron boa xente". 

En relación á propiedade de Ons Polo qu,e a ela respecta, Lela Rio-
están as persoas que ali viven, bóo pensa seguir vindo a Bueu e 
que reclaman a illa para si. Des- a Ons mentres poida. Para ela a 
pois está a Xunta de Galicia que illa garda os seus recordos de in-
está vendo se realiza un informe fancia e mocidade e significa algo 
sobre a situación legal da illa. A - moi especial. Comenta Lola, rin-
família pensa que ese interese re- do, que até por duas veces o can-
pentino da Xunta é debido ás ma- tante Xúlio Iglesias se interesou 

. Rifestacións das persoas de -Ons. - - -en mercar-a illa de Ons. • 

Matrículas de coches 
catalanas, non españolas 
Na revista catalana EL TEMPs aparece un artigo sabor dunha 
campaña contra a matriculación dos coches coa "E" de España. 
Nel infórm~se que "a partíres de agora, todos os veículos estarán 
obdgados a levar un modelo de matrícula, que porta unha franxa 
vertical azul , as estrelas de Eurqpa e debaixo unha "E" de España. 
Por contestar contra esta mestura constituiuse o Colectivo de 
Entidades DesmarCA T. É unha iriiciativa do Grupo de estudiantes 
nacionalistas, á que xa se aderiron unha vintena de entidades da 
sociedade civil catalana que van desde asociacións cultµrais até as 
mocidades dos partidos ERC, JNC e UDC ".O artigo continua 
dicindo que "o eixo central da campaña é a distribución d~ adesivos 
que reproducen as cores da franxa azul pero en lugar do "E" de 
España aparecen as l~tras CAT. As primeiras 100.000 pegatas xa 
están practicamente todos distribuidos e a segunda série, de 
100.000 máis xa está preparada".• 

A paz en perigo na Irlanda do Norte 
"O proceso de paz na Irlanda do Norte está ameazado. A duas 
semanas do seu primeiro anivers~rio, o alto ao fago decretado 
polo IRA o 31 de Agosto de 1994, e que parecia anunciar o 
epílogo da interminábel loita dos republicanos irlandeses contra 
Londres, semella outra volta en precário" asi escomeza un artigo 
publicado por LE MONDE DIPLOMATIQUE. Continúa dicindo que 
"mentres a negociación se estanca, a Irlanda do Norte coñeceu 
un fin de semana particularmente axitado. E o home tido por 
construtor da paz, o dirixente do Sinn Fein, G.erry Adams, 
recuperaba os seus acentos guerreiros doutrora, nun mitin -
republicano o Domingo dia 13 en Belfast, para afirmar que o 
exército republicano non desaparecera e que nen se 
cuestionaba deixar as armas. Pero a entrega do armamento é 
unha das condicións do governo de John Major para a 
celebración dunha conferéncia que reuna a todas as panes en 
conflito". Mentres claman que o IRA non morreu, os republicanos 
-nomeadamente o seu número dous, Martín McGuinness
monstran un rosto pacifista e atribuen ás provocacións Londres 
e á sua má vontade o impasse no que se encontra o diálogo 
actualmente. O risco de ver afundirse un ano de esperanza de 
paz non se lle escapa aos máis moderados dos nacionalistas 
irlandeses, dirixidos por John Hume, que lanzou o Domingo 13 
unha chamada aos británicos para reanudaren "con urxéncia" o 
di$1ogo. Tampouco se lle oculta ás autoridades de Dublin, qu~ 
tamén se volven cara o governo británico, ainda sabendo que 
este non ha transixir no desarme do IRA".• 

O ABC cuestiona 
o apoio da Xunta ao galego 
Nun artigo aparecido no xornal español ABC (20 de Agosto) 
constátase que "Frente ao 14,8 por cento de galegas que s_aben 
ler correctamente 9 galega, hai un 11,8 por cento qwe non o le 
nada, un 42,4 por cento que o le pouco e un 31 , 1 por cento que o 
le bastante. En conclusión un 53,2 por cento tería serios · 
problemas para ler un libro en galego. Nesta información o ABC 
critica que "a Xunta gasta unhas cant!dades desorbitadas nas , 
actividades de normalización do galego. Nos presupostos de 1995 
prevese unha partida de 2.865 millóns de pesetas para. a 

· normalizacióri lingúistica. "Os presupostos de política lingüística 
foron aumentando de forma considerábel. Mentres que en 1990 o 
diñeiro destinado á normalización foi de 294 millóns de pesetas, 
en 1992 xa se chegou aos 600 e en 1993 a cifra disparouse até os 
2.600; en 1994 xá superou os 2.700 e este ano superarase con 
medras os 2.800 millóns de pesetas. Estas ~levadas sumas de 
diñeiro destínanse a beneficiar a aquelas persoas e entidades que 
empreguen o galeg'o, sen que se prevea nengun tipo de axudas 
para os que empregan a diário o castelán. ( ... ) Mentres setenta 
que o castelán cada vez se empregue menos e quede relegado á 
Educación, o galego empóbrecese pela excesiva rixidez do 
emprego da língua". O xornal conservador chega a afirmar que a 
política lingüística de Fraga é calcada á de Pujol e realízase "co 
aplauso e a inestimábe complicidade dos radicais do BNG".• 

~
--

..-- - - - -- --

·~:: . - -:;- _- : - -:_~· .. -~- :.-~ -~~.,;·-~~~:;;,,~~¡ 

~~~~~~'.:::~ ~.~:~·º::=:~:= .. : 
MORIN 
Miami Herald 



Lisboa 
está en Caritel e 
Caritel en Usboa. 
Desde os máis 
vellos até os 
cafrvos, todos· 

ll> ,t- 18 

viven cun pe aqum 
·e .out.ro alá porque 
a relat;ión con 
Portugal non se 
perde~ As (qs;as 
restauradas . de 
atordo co entorno 
e o ambiente que 
traen os 
emigrantes 
tonverten esta 
pan·óquia nun 
.lugar cheo de vida 
durante o verán~ 

O grupo de baile de Caritel no Centro Galega de Lisbo~. 

Os de Caritel traballaron desde princípios de século como carboeiros en Lisboa 

"As mulleres van castas e voltan 
non se sabe· como", di ciase anti
gamente en referéncia ás traba- · 
lladoras galegas que ian a. Caste
la para realizar ta-

nenas nacen na capital portuguesa 
pero receben o bautizo na terra dos 
seus antepasados. Nesta semana, 
hai un cativo traido de lonxe para 

ser bautizado, oca
refas no campo. 
Para alguns vici
ños de Caritel re
sume o porqué 
dunha emigración 
a Portugal, a Lis
boa, e non ás te
rras castelás, nas 
que non eran ben 
tratados os extra
ños que querian 
superar a ta.me. 
As verdadeiras ra
zón s non están 
ben definidas pero 
os descendentes 
daqueles primei-

'Para min, 
sión que se apro
veitará para facer 
festa. A nai é de 
Caritel e o pai de 
Lisboa. ir a Portugal non 

é ir a un sitio 
extraño mentres 
que cidades como 
Madrid son un 
mundo aparte", 

Habia unha norma 
inguebrantábel 
entre os que mar
chaban a Lisboa; 
os seus tillos na
cerian na casa de 
Caritel. Oeste xei
to, cando faltaban 

di Maria. 

ros emigrantes 
lembran que Lis-
boa foi ponto de partida para par

. te dos G1Ue marcharon a América. 

Caritel é a parróquia dos portugue
ses, como se coñece na zona de
Ponte Caldelas. Como noutros lu-

. gares afectados pola marcha masi
va da povoación, cobra vida no ve
rán e as casas, fabulosas, abren as 
suas portas. A irmandade entre Lis
boa e Caritel non. ten fronte¡ras; os . 

uns poucos dias 
para parir, a mu
ller collia os bártu-
1 os e subia para 
Galiza. A viaxe 

era longa; xa dentro do país, o 
curto traxecto entre Vigo e Ponte
vedra tardaba en facerse ssis ho
ras. Pero o ritual era abrigado. 

A emigración de Caritel tende un
ha ponte p'ª-culiar entre Galiza e 
~ortugal coas suas idas e voltas. 
E atípico o caso dos que se estac 
belecen en Lisboa e perden con-

. tactG coa. sua .pan:óquia. A .maio--

• ARANTXA ESTÉVEZ 

ria qu-er que os seus tillos nazan 
na Galiza e a coñezan para un 
posíbel retorno definitivo. A sim
biose entre as duas culturas e os 
dous paises amósase nas novas 
xeracións. "Os meus avós foron 
os primeiros en marchar para Lis
boa e ali montaron unha taberna 
para dar comidas. Eu nacin en 
Portugal pero todos os veráns ve
ño a Caritel", conta Mariana, unha 
moza moi nova. 

Tempos de fronteiras 

Carboeiros, aguadores e taber
neiros eran os oficios que os ga
legas levaban a cabo en Lisboa 
desde princíptos de século. Al-

, guns paraban en Porto p~rante 
un tempo pero case todos rema
tabah baixando até Lisboa. De 
Caritel, sairo·n moitos carboeiros; 
mercaban madeira·s e, cunha má
quina, fabricaban carbón que 
vendian polas casas. O crece
mento das cidades esixia esta 
necesidade asi ·como a de levar a 
auga aos domicílios . 

"Moitos quedaron na miséria. 
Lembro que cando era nena, o 
cura da escola facia en Lisboa 
instáncias para que os inmigran
tes, entre.. os .que-estabamos.. os _. 

galegos, non pagasemos nalguns 
establecementos. A situación era 
miserábel; a xente saia da parró
quia cunha man diante e outra 
atrás", conta Maria 

tina, antes da República. Por iso 
non se fixo millonário ainda que xa 
lle puido dar estudos aos seus ti
llos. A miña nai foi a excepción por 

ser muller e por
Fernández. Na caJ 
sa da familia, co
ñecida como a ca-. 
sa do lapo, están 
preparando un 
xantar para paren
t es e amigos, to
dos relacionados 
con Lisboa. 

A maioria quer 
que os seus tillos 
nazan na Galiza e 

que non se adap
taba ao Einsino en 
Lisboa", di Maria, 
que lembra como 
todos os seus an
tepasados nunca 
perderon relación 
con Caritel. 

O salón está cheo 
de retratos familia
res; desde os pri
meiros tempos dos 
lisboetas. No caso 
de Maria e Edith, 
duas irmás, a emi-

a coñezan para 
un posíbel 
retorno. A 

O dono da casa 
do Lapo e avó de 
Maria e Edith , 

simbiose entre as que o coñecian 
como "o papá de 

duas culturas Lisboa", viaxaba 

amósase né;is 
gración familiar dei- . novas xeracións. 
xou unha importan-

con frecuéncia á 
sua parróqui a 
desde Lisboa . 
Traia os carto s 

te pegada. "A miña' 
avoa xa naceu en 
Lisboa pero casou 
en Caritel. O meu 
avó era o que chamaban un "seño
rito galega". Tiña en Lisboa trece 
taxis, un almacén de viño e outro 
de carbón, pero non tiña un pataco 
porque todo o gastaba ou invertia. 
Aqul, na parróquia, puxo luz de 
carburo na .casa-cando ninguén, a . 

para Galiza ain
da que o camiño 
era d.i f í c i 1 e a 
fronteira supuña 

un rexisto exaustivo . "El traía os 
cartas agachados nunhas barras 
de ferro onde viña o xabrón e a 
miña avoa metiá. os cartos nunha 
tea na entrefaixa porque habia 
unhas mulleres , que lle chama
ban.. as apalpadeiras, ~que se 'adi-

cabé 
para 
ñan 
tes'', 

Moit 
dabé 
de p 
os s 
nánc 
alá, 
cero 
mos 
caus 
dem 
mes1 
te ve 
que 
ñol E 

Des4 

. Xa é 
Lopa 
dos: 
ses e 
Na n 
seu 
ate ne 
Zeca 
grant 
da e1 
de Pt 
pers~ 

Coni 
Lisbc 
pi os 
coa~ 

parer 
decid 
que 1 

para 
de C1 
bro t< 
ment 
mos 1 
sa né 
mos : 
lemb1 

"Acór 
e alg 
pai, ¡ 

que E 
estab 
nunc: 
non a 
mália 
pu ido 
bra. e 
da a 
xio de 
de fo 
forte 1 

cirllo ¡ 
dian J 
á do r 
das g1 
moi m 

As du 
duros 
sua tE 
maior 
escolé 
taras 
o que 
podo 1 

familié 
nena : 
rrer pt 
quixer 
dos e 
Caritel 
boas e 

de qui 
ñaba 1 

boa pe 
a casa 

"Era té 
cia na 
chei p, 
moi gr 
grácia: 
empe: 
xente 
nas D 
eran ni 
ros. Cé 
boa, fi 
Gomer 



)08 

Por iso 
a que xa 
seus fi

>ción por 
r e por
;e adap
nsino en 
li Maria, 
'ªcomo 
mus an
s nunca 
relación 
l. 

la casa 
i avó de 

Edith , 
1ñecian 
>apá de 
1iaxaba 
éncia á 
·róqui a 
_is boa . 
cartas· 
za ain
camiño 
:il e a 
supuña 
traía os 
: barras 
rón e a 
; nunha 
~ habia 
::::hama-
se ·adi ~ 

caban ao rexisto. Por exemplo, 
para facer a festa en Caritel, ti~ 
ñan que traer cartos ·os emigran- · 
tes", lembran as duas irmás. 

Moitos eran os nenos que qu~
daban na parróquia até ter ida
de para marchar a Lisboa onde 
os seus pais. Maria e Edith Fer
nández Lopo vivían entre aqui e 
alá, ainda que xa se estabele
ceron na Galiza. "Protagoniza
mos outra emigración porque a 
causa do naso t-raballo non po
demos vivir en Caritel. Somos 
mestras e damos clase en Pon
teved ra e Vigo", conta Edith, 
que estudou no Instituto Espa
ñol en Lisboa. 

Desarraigo 

Xa é hora de xantar e á casa do 
Lopo comezan a chegar convida
dos: "Estes si que son portugue
ses de verdade", comenta Maria. 
Na mesa, cada convidado ten o 
seu sítio indicado e chama a 
atenció,n o papeliño co nomé de 
leca. E ·o home dunha das emi
grantes,que fixeron toda a sua vi
da en Lisboa, vivindo a história 
de Portugal de perto sen perder a 
perspectiva da Galiza. 

Concha-Cardo marcho u cara 
Lisboa con seis anos a princi 
pios da década dos 60 xunto 
coa sua irmá. Lembra que o seu 
parente Manuel Cardo Boullosa 
decidiu que as duas nenas tiñan 
que ter unha boa educación e 
para isa, era necesário sacalas 
de Caritel. "Ainda que hoxe lem
bro todo con humor, naquel mo
mento foi moi duro porque sai
mos da aldea, separadas da na
sa nai e foi como se quedáse
mos sen raíces", di Concha, que 
lembra unha nenez moi pobre. 

"Acórdome que cheguei a Porto 
e alguén me dixo este é o teu 
pai, apresentándome a un home 
que eu non coñecia. O meu pai 
estaba emigrado en Portugal e 
nunca o viramos . Foi dos que 
non acadou o exito económico e, 
mália traballar moito, nunca nos 
puido enviar cartos a casa", lem
bra. Os seus recordos da chega
da a Lisboa céntranse no colé
xio de monxas das Doroteas, on
de foi internada. "Cheguei cun 
forte dor de moas e tentaba di 
cirllo ás monxas e non me enten
dian porque alí só chaman moa 
á do muiño e muela é a papada 
das galiñas. Ao comezo, paseino 
moi mal", di 

As duas irmás pasaron anos moi 
duros en Lisboa, desleigadas da 
sua terra e separadas xa que a 
maior delas foi enviada a unha 
escola en Inglaterra para comple
tar a sua educación. "Mália a todo 
o que progresamos na vida, non 
podo esquecer que eramos unha 
familia moi pobre e eu era unha 
nena selvaxe, acostumada a co
rrer polo monte e a facer o que 
quixera. Estiven dous anos segui
dos en Lisboa, sen poder vir a 
Caritel; foi un castigo por non ter 
boas costumes. Cairon na canta 
de que todos os modais que ga
ñaba nos coléxios caros de Lis
boa perdiaos can.do viña no verán 
a casa", canta Com;:ha. 

"Era tan selvaxe, que non coñe
cia nada do mundo cando mar
chei para Lisboa. Foi un cámbio 
moi grande sair dunha casa e, 
grácias á filantropía de Boullosa, 
empezar a re.lacionarme con 
xente da alta sociedade porque 
nas Doroteas, as compañeiras 
eran nobres ou filias de financiei
ros. Cando nos levaban para Lis
boa, _ fixemos un ha parada para 
Gomer J;)orque a viaxe •era- rnoi · 

Esta nena, nada en Lisboa, foi baptizada en Caritel, a parróquia da sua nai. A. IGLESIAS 

De Caritel cara Lisboa, 
longa, fumos a un 
restaurante e pu
xéro nme de co
mer unha causa 
que eu non mirara 
na miña vida. Que 
touciño tan gor
do!, berrei e resul
ta que era lam
prea . Empecei a 
descubrir todo o 
que non coñecia", 
di Concha. 

sairon moitos. carboeiros; mercaban 
madeiras e, cunha máquina·, fabricaban 
carbón que vendian palas _casas. 

suas parróquias, 
especialmente no 
caso de Caritel. 

O Centro Galego 
de Lisboa ten 
máis de setenta e 
.cinco anos e ali 
celebrouse sem
pre o Dia da Pá
tria, no 25 de Xu
llo. Tamén era o 
lugar indicado 

Lisboa, cidade de encontro 

Na mestura étnica e racial de Lis
boa, tamén teñen parte os gale
gos, que protagonizaron a sua 
emigración desde hai séculos, 

ainda que foi neste no que sé po
de talar· dunha saida masiva cara 
Lisbóa. O traballo foi moi duro e 
os galegas establecianse nos bai
rros baixos da cidade. A solidarie
dade sempre funcionou asi como 
a morriña que todos sentían palas 

para ir comer productos galegos. 
"Para celebrar o 25 de Xullo , a 
emp¡;¡nada, o polbo e o viña eran 
levados da Galiza", comenta Ma
ria Fernán'dez. Tamén hai gru
pos de baile e outras activida
des. Maria e o seu home prepa-

ran en Caritel a un grupo de ne
nos para que aprendan baile ga
lego e xa non é a primeira vez 
que van a Lisboa a actuar. "Non 
é fol.clorismo mal entendido. Aos 
nenes tentamos ensinarlle· o sig
nificado das raíces do seu povo. _ 
Desespé'rome cando chego a 
dar clase e atópoos falando en 
castelán entre eles, sobretodo 
porque sei que nas suas casas 
falan en galego", di Maria, que é 
tmha das artífices da conseva
Ción das raíces en Caritel. "É un
ha parróquia difícil porque no. in
verno- case esta baleira, todos 
están emigrados e é difícil levar 

-a cabo moitas iniciativas. Pero, 
poi.o menos, ternos a misa en 
galego, que · é un ·xeito de inno
var quedando ben coas máis tra
dicion ais que son as mulleres 
mai·ores. Elas acéitanno. Maio
res sorpresas levamos tido con 
algun emigrante en Lisboa que 
ven bautizar ou a facerlle a co
munión aos nenas a Caritel e re-

- xeita que- a misa sexa en gale-
ga", con ta Maria. -

Tanto as irmás do Lopo como 
Concha Gordo non eren que a 
cultura portuguesa teña sido un 
revulsivo para os emigrantes. na 
busca da sua identidad e. "Na Ca
sa da Xuventude da Ga1iza, hai 
un ambente moi castellano e iso 
é así porque moita xente non se 
deu canta de que ternos máis que 
ver con Portugal que con Castilla. 
Para min, ir a Portugal non é' ir a 
un sitio extr"año mentres que cida
des como Madrid son un · mundo 
aparte", di Maria. En troques, no 
aspecto lingüístico, todas mante
ñen a separación entre os dous 
idiomas: galego e portugués. 
Concha Gordo, que vive e traba
lla en Lisboa, cámbia o seu idio
ma cando entra na Galiza. "Unha 
causa é que teñan raíces comuns 
e outra dicir que é o mesmo. Hai 
diferéncias de abando", di.• · 
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Boullosa, o apelido que viaXou de Caritel a L~~bo~ 
A emigración de Caritel ten unha 
grande pegada en Lisboa, non 
só pala cantidade de traballado
res que ali marcharon , senón 
pala eminéncia dalgunha destas 
persoas. O caso de Manuel Gor
do Bou llosa é un exemplo da 
em igración ainda que constitua 
unha excepción na norma. Fron
te ao resto dos seus viciños, que 
acadaron, todo o máis, unha po
sición desafogada na vida, Gor
do Boullosa fíxose multimilloná
rio na capital portuguesa. Se
gundo os viciños, hai quen ficou 
na miséria tras emigrar, despois, 
quen consegi.Jiu un traballo e de
safogo , os seguintes serian os 
que se fixeron ricos e, despqis 
de todos eles, estaría Boullosa. 

Ten noventa anos e pertence a 
unha familia de emi_grantes por
tugueses. Ao comezar a facerse 
rico, levou a outros galegas a 
traballar nas suas empresas e 
actuou de filántropo con outros, 
como no caso das irmás Cardo, 
que estudiaron en prestixiosos 
coléxios do mundo, pagados po
lo seu parente. Vive cun pé na 
Galiza e outro en Lisboa e ten 
·propiedades en diferentes luga
res do mundo. As casas rurais 
que herdou da sua familia en 
Caritel foron restauradas de xei-

. to tra9icional e entregadas ás 
suas parentes. 

Gordo Boullosa comezou traba-
1 lando no carbón como moitos 
outros emigrantes. Desmarcou
se da traxectória da maioria de-

Manuel Cordo Boullosa, á esquerda, con alguns dos seus familiares. A. IGLESIAS 

les cando-outro material caiu. na 
suas mans: petróleo. Con trinta 
anos, era xa un home rico, reco
ñecido na colectivi.dade galega 
de Lisboa. Hoxe, o apelido Bou
ll9sa _é un dos máis coñecidos 
da zona de 'Pontecaldelas, con- _ 
cella ao que pertence Caritel. 

.Cando se lle pregunta á xente 
pala personalidade deste home, · 
acostuman a definilo como un fi
lántropo. Destacan a sua axuda 
aos galegas que se viran obriga
dos a sair da terra para poder 
sobrevivir en Portugal e as via
xes que pagou aos nenas do 
grupo de baile de Caritel para 
que actuaran no Centro Galego 
de Lisboa. O seu nome foi sufi
ciente para que Mario Soares 

coñecera Caritel, dentro da sua 
visita pala Galiza. "Cal é a dife
réncia entre Tui e Valenga do 
Miño? No comer, no vivir, no ta
lar? Non hai fronteira. Eu vivín 
nos dous paises e non me sen
tí n extranxeiro en ningún", di. 

A sua teima é a unión entre Ga
liza e Portugal a todos os niveis, 
incluido o lingüístico xa que pen.: 
sa que o galega e o portugués 
tiñan moi poucas diferéncias até 
que se normativizou o primeiro. 
A aproximación do idioma ao lu
so-brasileiro , segundo Gordo , 
fariao accesíbel a millóns de lei
tores en todo o mundo. "Na Gali
za estivo proibido talar o seu 
próprio idioma, e foron obrig~- -
dos a representar e traducir ao 

español todos os seus senti
mentos e a sua actividade inte
lectual. Cando apareceu a liber
dade para poder falar e escre
ber, a povoación apaixoouse por 
iso", dixo, nunha entrevista para 
a Xuventude da Galiza. 

Pero, mália a sua opinión so
bre a repres ión cu ltural na Ga
liza e as suas ideas sobre os 
benefícios que lle traería a esta 
terra tirar cara Portugal, Gordo 
Boullosa non deixa de ter un 
pásado cheo das contrad ic
cións que acompañan aos car
tas. Desde moi novo, milloná
rio, o seu contacto co poder foi 
contínuo e admira a intelixén
cia, do ditadór portugués Sal a
zar, co que tivo certa relación, 
así como os valores ~onserva
dores da família e a relixión . 
Recoñece que o 30 de Xullo de 
1.936, doce dias despois do le
vantamento militar no Estado 
español, reuniuse con Franco 
en Sevilla pala necesidade que 
este tiña de fornecer á sua 
aviación de petróleo. Boullosa 
xa era un_ todopoderoso. 

As suas propriedades en Lisboa 
teñen un valor millonário. O seu 
magnífico palacete da rua Júlio 
Andrade foille expropiado cando 
se produciu a Revolución portu
guesa e o úni.co xeito que tivo 
-µara recuperalo foi cederllo á 
Xuventude da Galiza-Centro Ga
lega de Lisboa no ano 1 .979. Xa 
daquela, o seu valor superaba 
os 200 millóns de escudos.• 
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L ECER E VIAXES 

n plena tempada de 
vacacións ainda hai moita 
xente á procura das 
mellares viaxes. A 
mediación das axéncias 
de viaxe, moitas delas 
especializadas en 
determinadas rutas ou 
ofertas de viaxe, facilitan a 
escolla. Pero non hai que 
esquecer o consello das · 
organziacións de 
consumidores: "compare 
ofertas e nunca esqueza 
que ten dereifo a reclamar 
os incumprimentos". O avión imponse como meio en vlaxes longas, pero os prezos, non sendo nos charter, seguen a ser mol elevados. A. IGLESIAS 

O usuário descoñece os dir~itos que ten e as posibilidades de reclamación 
~ . 

. • " # • 

V1axar coas axenc1as 
• ROSA M9 FOLGAR 

De non viaxar pola conta dun 
mesmo, acudir a distintas axén
cias de viaxe e comparar prezos 
e ofertas convértese en tarea 
habitual dos cidadás. Estudos 
de distintas organizacións de 
consumidores demostran que 
segun onde se contrate a viaxe 
pode sair ata 50.000 pesetas 
máis barata. 

outros medios de transporte e 
prestar calquera servicio turístico 
que complemente os anteriores. 

Os contratos que· se poden firmar 
cunha axencia son de dous tipos, 
de "servicios saltos" ou de "pa
quete turístico". O primeiro tipo é 
no que se facilitan elementos iso
lados dunha viaxe ou estáncia. O 
de "paquete turístico" inclue un 
conxunto de servícios previamen
te programados e ofertados ao 

público por un prezo global ou 
proxectados a petición do cliente 
tamén a un prezo global. A axén
cia respeitará os prezos fixados e 
acordados cos clientes, que non 
poderán ser superiores aos que 
consten nos folletos de publicida
de de información ao público. 

Coñecer os direitos 

As axencias de viaxes están 
abrigadas a facilitar aos seus 

clientes a totalidade dos serví
cios coas condicións ·e caracte
rísticas estipuladas. Se fose im
posíbel prestar algun dos serví
cios nas condicións pactadas, a 
axéricia aterecerá ao usuário a 
posibilidade de optar polo reem
bolso total do pagado ou a sua 
sustitución por outro semellante 
en categoria e calidade. 

Caso de anulación da viax.e, a 
axéncia cobrará un 5% do im-

Os obxectivos das axéncias de 
viaxes son a mediación na venda 
de billetes ou reserva da~ prazas 
nos médios de transporte, e ta
mén a reserva de habitacións e 
servícios nas distintas empresas 
turísticas. Outra función é a de 
vender os chamados "paquetes 
turísticos", que son un conxunto 
de servizos (manutención, trans
porte, aloxamento, etc) ofertado a 
petición do cliente e cun prezo 
global preestabelecido. En todas 
as axéncias de viaxes teñen máis 
funcións como a información e di
fusión de publicidade, cámbio de 
divisas, expedición e transferen
cia de equipaxes, formalización 
de pólizas de seguro turístico, 
aluguer de vehículos, reserva e 
venda de billetes, fletar avións e 

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

Saber reclamar os cartos 
A publicidade dos folletos dé.: 
bese gardar para calquera re
clamación porque ten carácter 
contractual e pódese esixir o 
seu cumplimento. Xa de viaxe 
é recomendable levar unha fo
tocopia do contrato e os teléfo
nos da axencia. Tamén é im
portante pedir o libro de recla
m ació ns por se se produce 
calquer desperfecto. 

Se existe algun cámbio de úl
tima hora nos paquetes con
tratados o usuario ten todo o 

dereito de saber as causas do 
mesmo. Se ese cambio supe
ra o 15% do prezo estabeleci
d o o cliente pode anular a 
viaxe e ten direito a que lle 
reembolsen os pagos, menos 
os de xestión e anulación se 
sedera o caso. 

Se chegado ao aeroporto o pa-. 
saxeiro non pode embarcar 
por falta de prazas, ainda que 
ten o billete ben confirmado, a 
compañía aérea ten a abriga 
de lle entregar¡ un ha folla de 

reclamación e de devolverlle 
os cartas do billete. Tamén 
existe a posibilidade de que a 
er:npresa leve ao pasaxeiro da 
maneira máis rápida ao seu 
destino ou ben lle cambie a 
viaxe de día. No caso de que
dar "plantado" o viaxeiro ten 
dereito a unha indemnización 
que depende do traxecto que 
ía percorrer. A empresa tamén 
ten que pagar as chamadas te
lefónicas, comidas e hoteis 
que lle fixeran falta ao viaxeiro 
"esquecido".+ 

-----------------------------------------------------------------~---------~ 

porte total s·e se comunica a 
anulación entre dez e quince 
d.ias antes do comezo da viaxe. 
Se esta comunicación se fai en
tre dez .e tres días antes cobrará 
o 15%, nos dous .dias antes co-

. brará o 25% e a non presenta
ción sen comunicación previa 
levará a que axencia se quede 

. co 100% do importe da vi axe, 
salvo causa de forza maior. 

Como xa se dixo, unha das fun
cións das axencias de viaxes é 
a de fletar avións, barcos, auto
buses e trens especiais._ Nas 
viaxes longas o principal médio 
de desplazamento é o avión. 

O prezo do billete foise flexibili
zando desde a liberación da avia
ción civil. Hai dous tipos de voos, 
os regulares e os chárter. Estes 
últimos diríxense ás viaxes turísti
cas. Os maioristas son os que fi
xan os prezos ou os que os cám
bian segundo varien as circuns
táncias. As axéncias ou maioris
tas fretan un avión ou reservan 
unhas prazas para unha data e 
unha hora concretas tanto á ida 
como á volta. Todas os cámbios 
quedan a expensas da axéncia. 

Os voos regulares teñen dia e 
horas fixos. As tarifas poden ser 
normais ou reducidas. As nor
mais son máis flexibeis no rela
cionado co itinerário e admiten 
cámbios e cancelacións. Son to
do un priviléxio no relacionado 
cos distintos servícios. As tarifas 
reducidas poden sair a metade 
de prezo que as tarifas económi
cas ou de turista, unha das mo
dalidades da tarifa normal. Os 
usuários do billete de tarifa redu
cida viaxan cos da clase turista, 
pero teñeo certas limitacións. Os 
voos regulares cantan tamén con 
descantas para nenos e ás veces 
existen promocións temporais. 

O que non se debe facer é que
darse co primeiro que se ve. Hai 
que acudir a diversas axéncias 
para comparar os prezos. Can
do xa está decidido con que 
axencia se viaxa non se debe 
esquecer comprobar os billetes 
e ler o c,ontrato coa empresa de 
viaxes. E moi importante esixir a 
factura que detalle o prezo total 
da viaxe, os prezos por servi
cios e o recar~o por xestión. 

O tema sanitário tamén ten o 
seu lugar para viaxar. Se Lln se 
vai a desprazar a un país orien
tal, africano ou sudamericano é 
moi importante acudir 'a un cen
tro sanitário para poñerse as va
ci nas correspondentes. Se o 
viaxeiro padece algunha patolo
xia tamén debe tomar as suas 
precaucións. • · 
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AXUDAS ÁS EMPRESAS 

A Xur:ita non o fai porque di que Europa non o permi.te 

A Generalitat subvenciona 
ao seu sector público. deficitário 
•H.V. 

A Generalitat de 
Catalunya ten un sector 
público industrial no que 
está integrado a empresa 
de produción de 
electrodomésticos Taurus, 
unha marca que está a 
entrar de forma decisiva 
no mercado grazas á 
política comercial de 
colocación dos seus 
produtos através dunha 
distribución eficaz e 
prez'os competitivos. A 
outra cara da moeda é 
que as compañías da 
competéncia eren que fai 
dumping. Mália as 
acusacións a Generalitat 
non pensa abandonar esa 
política de subvención ao 
sector público seu. 

A GeneraJitat está a realizar prá
ticas de apoio a empresas públi
cas, mentres na Galiza a Xunta · 
négase. A Unión Europea nunca 
multou nen apercibiu ao Gover
no catalán por ter un sector pú
blico deficitário, nen por facerse 

- con empresas que daban per
das. Oeste xeito, quedan desa
creditadas as afirmacións da 
Xunta conforme as cales Euro
pa non permite apoiar e adgui~ir 
empresas en crise como Alva
rez, Frigsa ou Massó. 

Taurus era unha empresa privada 
que estaba en crise e arrastraba 
débeda á Facenda e á Segurida
de Social de 3.000 millóns de pe
setas e que en 1992 tivo unhas 
perdas de 1.800 millóns. A Gene
ralitat asumiu esta empresa en 
1993 por meio da sociedade inter
mediária da sua propriedade, 
Eplicsa (criada para sacar a flote 
empresas reconvertidas); fixo un
ha ampliación de capital de 1.200 
millóns e iniciou un expendente de 
crise que significou unha redución 
de emprego de 400 postas de tra
ballo. Contado, o resultado da in
tervención trouxo consigo a super
vivéncia de toda a povoación do 
Alt Urgell (18.000 persoas) e con-· 
cretamente de Oliana, cidade on
de está enclavada T aurus, unha 
factoría da que depende o 95%. da 
viciñanza desa comarca. 

lnxección 
de miles de millóns 

Xa nas mans do sector público 
catalán, en 1994 Taun.is factu
rou 2.200 millóns e tivo 700 mi
llóns de perdas, daquela a Ge
neral itat inxectou 500 ·millóns 
para sanear a marca. As previ
si óns indican que este ano a 
canta de resultado sexa negati
va e que acade os mil millóns. 

Mass6 é rendíbel pero ten moitas débedas. Como empresa pública galega teria fu
turo, pero a Xunta non quer intervir. A. IGLESIAS 

350 millóns poderian ser amplia
dos noutros 650 máis para me
llorar a tesoureria do grupo. · 

O Govemo catalán prevé que terá 
que axudar a T aurus durante ca
tro anos máis, ainda que xa están 
en marcha diversos planos para 
mellorar a conta de resultados da 
empresa e conquerir cota de mer
cado. Precisamente estes inten
tos de ampliación das vendas, 
mediante a criazón dunha comer-

.. cializadora, provocaron a protesta 
por parte dos outros fabricantes 
de electrodomésticos, que acusan 
á Generalítat -e nomeadamente 
a T aurus- de competéncia des
leal por tirar cos prezos e mesmo 
facer dumping, é dicer, vender 
por baixo do custo de fabricación. 

"A Generalitat está disposta a 
manter o compromiso de con
querir a viabilidade de Taurus", 
explicou un portavoz do Gover
no catalán. Para o director xeral 
de Política Industrial da Genera
litat hai razóns sociais dabondo 
como para participar en Taurus: 
a catástrofe que significaría dei
xar sen emprego a unha comar
ca que depende case en exclu
siva desa fábrica de electrodo
mésticos. A Generalitat situa es
tas razóns por riba das acusa
cións de dumping, formuladas 
polos outros fabricantes, e asu
me o risco de sancións comuni
tárias. "A Generalitat está dis
posta a devolver a empresa á 
iniciativa privada se algun fabri
cante se monstra disposto a se
guir co plano de viabilidade pre
visto", explicou o director xeral. 

O caso gcilego 

Frente a este modelo de inter
vención pública, está o caso ga
lego. No rioso país, mália _ter un 
sector industrial máis feble, a_ -
Xunta négase a intervir. Os tra
ballapores do Grupo de Empre
sas Alvarez e os de Massó pedi
ron á Administración autónoma 
a sua intervención nas duas fir
mas e que ·estas pasasen á sua 
propriedade para ser saneadas. 
. A Xunta sempre negou esta po-
sibiUdade sob pretexto que a UE 
impide facelo. 

Tanto Álvarez como Massó son 
empresas con futuro, estiman 
os seus traballadores, pero é 
precisa a intervención pública 
para sanealas. No caso de Mas
só, o forte déficit que arrastra 

· impede que haxa un proprietário 
privado que queira facerse coa 
conserveira, mália que ten uns 
activos -propriedades imobiliá
rias e marca comercial- que 
superan con moito ao pasivo da 
empresa: uns 2.200 millóns de 
débedas. A negativa da Xunta a 
facerse con Massó provocou 
que os traballadores montasen 
unha sociedade anónima laboral 
para reflotala, pero a Adminis
tración galega tampouco está 
por esta saída e non facilita ins
trumentos financeiros para levar 
adiante a sociedade. 

No rE]ferente ao Grupo de Empre
sas Alvarez, as peticións de inter
vención á Xunta tampouco teñen 
eco e mesmo nega os avais para 
a supervivéncia do grupo. 

A Asociación Española de Fa- O caso contrário é o aval de 
bricantes de Pequenos Electro- mil millóns concediQo á adega · 
domésticos queixouse pota UE Caves Fin de Siglo, agora cha-
aceitar as axudas públicas a mada Vivalsa. Está empresa é 
Taurus e manifestou que está · a implicada na falsificación das 
disposta a iniciar accións legais contra etiquetas do Ribeiro. De 

Outra das axudas que recibeu para· limitar eses apoios. Caves Fin de Siglo foi xerente 
Taurus de parte da Generalitat o actual alcalde de Ourense, 
foi un aval de 350 millóns de pe- , ·Precisamente en Catalunya vá- Alfonso Cabezas, e o instituto 
setas do Instituto Catalán de Fi- rias empresas recibirori fortes que deu o_· creta, IGAPE, reco-

Festas 
MA.NuELCAO 

A celebración de festas na Galiza é un costume moi arraigado 
non habendo vita ou aldea sen a sua festa local. A valoración 
dominante deste carácter festeiro é case sempre negativa. Así, 
alguns só teñen olios para un mundo que seria un "val de bágo
as" onde vimos a sofrer polo que o divertimento é anatematiza
do, no mellor dos casos, como froíto de ínconsciéncia e da fe
bledade de carácter do ser humano: outros incluso séntense in
capaces de rir por estar permanentemente concienciados polos 
grandes problemas e penalidades que sofre a humanídade, vítí
ma doada e indefensa do voraz imperialismo. Un oportuno corte 
de mangas a estos grupos de indesex?t>eis transforma ao cida
dán galego en xogador cooperativo da festa da sua vita, da exal
tación da empanada, da tortilla, do marisco, dos diversos viñas 
e de calquer dos produtos da terra e do mar colleitados por eles 
mesmos. Na sociedade tradicional galega utilizábase calquer 
disculpa para compartir comida e ·bebida: a malla, a ata, a mata, 
a vendima, a escasea, a sega, o antroido, etc., etc., son unha 
mostra da alegria, animación e colaboración que impregnaba os 
quefaceres do naso pavo. Loxicamente, aquetas que nos domi
nan, máis violentos ca nós, aman outro tipo de festas: encerros, 
corridas, campañas de caza al ojeo, decapitación de animais, 
etc., é dicer, actividades "lúdicas" con grande cantidade de san
gue, violéhcia e martes: Enténdese o desprezo e bai.xa estima 
que poidan ter por festa tan apacíbeis e inofensivas coma as na
sas pero por sorte esas opinións teñen pouco~ defensores nos 
países máis avanzados. 

A festa é esencial para o ser humano e, frente a aqueles que ironi
zan con maldade sobre do nqso carácter pacífico e festeiro, consi
dero importante manter e reafirmar os costumes tradicionais gale
gas de carácter lúdico festivo alumeandcrnn facha que nos aparte 
daqueles que soerguen o espíritu da guerra e do fanatismo. 

As elites dominantes non van ás festas populares porque considé
ranas próprias de povos atrasados, inferiores e nen sequer se dan 
conta que a Galiza é unha poténcia festeira, conta con moitas e -
boas orquestras, contaba con excelentes fogueteiros, con grandes 
restauradores con deliciosos manxares. Tamén se está a quedar 
sen xente moza cousa que non parece preocupar a ninguén. 

Curiosamente, desde o ponto de vista económico as festas dan 
pulo a un grande número de actividades, de servizos de diversión 
e esparcimento e xera un boa cantidade de postas de traballo, o 
valor económico dos negócios festeiros é significativo sendo un 
sector no que a maioria dos axentes que actuan son galegas. A 
criación de institucións autonómicas como a CRTVG contribuiu a 
xenerar dinámicas próprias pero ainda fica bastante por facer. 

Finalmente, tamén son importantes porque as comisións de fes
tas contribuen á organización e colaboración viciñal, manteñen 
os valores tradicionais mediante as relacións interxeneracionais 
e favorecen a difusión de actividades e actitudes que afortalan a 
liberdade individual e colectiva. Máis, sobre todo, as festas son 
un mecanismo esencial e imprescindíbeis que configura un pavo 
diferente: nengun povo libre renúncia nunca ás suas festas.+ 

A.IGLESIAS 

-~--------------~-----.· ' 

'As festa~ dan pulo a un grande 
número de actividades de servizos 

de <l:iveni~ón e esparcimento e 
nanzas dado a Hidroeléctrica de inxeccións económicas para-so- ñeceu que non auditou á ade-
dli'ána, • á'"'eml}ies'~. 'ni'cttti~~·na"' -t.t breviver·e-sair .da·:cr~se-: a SeaU- ·''-~ai~~' 6áhef . sEf oorn'pria·.-as .. ( . ,-~ ~ ..... ., .•• • • 
q~e están integrada Taurus. Os un exemplo. cond1c1ons do aval.• 

xeran un boa cantidade .. ··· a~ ·p¿sra~·:ae' ira~·ano',. · 4 
•· 
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MEMÓRIA HISTÓRICA 

ando remata a primefra 
guerra mundial, hai uriha acelera
ción das reivindicacións sociais, 
pois a nación máis éxtensa do 
mundo, Rusia, caera en mans 
dos bolcheviques, eses demos 
que metían medo ás clases bur
guesas a través do comunismo. 
Os esforzos militares e de todo ti
po que fixeron os occidentais pa
ra atrancar a revolución rusa fra
casaron. En· xeral, as democra
cias occidentais tíñana un tanto 
subestimada, como se fose unha 
revolta espartaquiana, e coidaban 
que ao final sería vencida pola in
telixencia burguesa, sen decatar
se que as ideas que inspiraban a 
revolución rusa nasceran no co
razón da filosofía occidental. A 
mesma Alemania facilitou, desde 
Suiza a través do seu territorio, a 
entrada d.e Lenin en Rusia, coa 
que estaba en guerra. 

O exemplo de Rusia fa.cía medrar 
.aos· partidos comunistas en todo 
occidente e os intelectuáis veíaff 
nela unha esperanza na transfor
mación do 'mundo en algo novo e 
millar. Axudaban a esta visión as 
virtudes do movimento intelectual 
que acompañaba á revolución so
viética, o que se correspondía, 
aínda que con máis profundida
de, coas inquedanzas do que ho
xe coñecemos por vangardas his
tóricas que operaban en toda Eu-

. ropa occ;idental, loitando dende o 
século pasado contra as Acader
nias e a sociedade burguesa, 
adocenada, representada nelas. 

O capitalismo nese intre era máis 
ben un sistema verzonzante pra 
os mesmos capitalistas, que non 
se atrevían a presumir de ser ca
pitalistas. Non servía como doctri
na social e económica pra se 
opoñer ao comunismo. Os pode
res establecidos nas potencias . 
occidentais estábanse vendo nun 
caleixón sen saída. 

Algo así era a situación socio-po
lítico-económica de · Europa e Ar
nérica 

A terceira vía 

Pode qÚe conscentemente, pode 
que casualmente, mais sen dúbi
da por ese querer impoñer cau
sas que poden ser vérdadeiras, 
de gran base moral, sen pararse 
a considerar as posibilidades de 
facelas posibles, as boas ideas 
do socialismo italián, radicaliza
do, deixou o·paso aberto ás ideas 
corporativas, oportunistas, mestu
radas de matonismo primitivo, 
que foron nascendo dentro do 
sindicalismo italián. 

Na década dos anos vinte un· so
cialista italiano, oportunista, consi
derando a imposibilidade de levar 
adiante ideas socialistas nun me
dio dominado por un capitalismo 
vergonzante, empezou a conce
ber un sistema político que nin era 
comunista nin capitalista, pero 
que ao evolucionar iba a meter na -
cadea ou a eliminar a canto co
munista ou socialista atopase no 
camiño, e ademais non iba a des
montar tinglado algun do sistema 
capitalista, que non lle iba a facer 
ascos e remataría apoiándoo. 
(Esto pode lembrarnos as leis fun
damentais do franquismo nas que 
o Estado mantíñase equidistante 
do capitalismo materialista e do 
comunismo ateo e destructor, que 
expresaba no papel, namentras · 
que na réalidade o capitalismo 
máis brutal dominaba tódolos sec
tores da nasa sociedad e). 

·AsJ poís, no ·papel, -só-no papel, 

Ha¡- 50 anos que rematou a 11 Guerra Mundial 

Por qué as potencias · 
democráticas deixa·ron medrar 

os sistemas fascista e nazi 
ISAAC DÍAZ PARDO 

As forzas especiais das SS sementaron o terror por Europa. 

En 1941 toda 
Europa occidental e 
central, agás o 
Reino Unido, fican 
en mans dos países 
nazis e fascistas. -

tratábase de voltar os ollos ás cor
poracións medievais nas que non 
había nh; capitalismo nin comunis
mo, nin os conflictos que ámbolos 
dous plantexaban: Mais to.do re
mataba en poñer rótulos antigos: o 
xefe chamábase. Duce .. Ao mesmo 

tempo, coincidindo con que Italia 
necesitaba máis espacio vital pr~ 
se desenvolver, pepía colonizar 
novas territonos na Africa, e a súa 
nova expansión territorial concre-· 
'touse na conquista de Abisínia, o 
que non lle ía crear maior preocu
pación .ás democracias occiden
tais, que deixaron pasar ao exérci
to italián pola canle de Suez. 

Non tardou moito tempo en apa
recer en Alemania un movemento 
semellante ao de Italia, posibilita
do en parte pala extrema esquer
da, que preferiu a incógnita do 
nazismo á socialdemocracia e 
que se aupou no poder apoiado 
en moitas inxustizas e contradic
cións ao través- de consultas de 
democracia partiCipativa. O con-

. ductor chamábase Führer, pero . 
alimentouse dun capitalismo m.áis 

agresivo· que o italián. O capitalis
mo establecido na Alemania 
prestoulle.unha axuda total, e o 
Führer eliminou dun xeito brutal 
non só aos comunistas e aos so
cialdemócratas, senon tamén aos 
colaterais, que non coincidían to
talmente con el, na célebre "noite 
dos coitelos longos". 

Os poderes dominantes nas de
mocracias occidentais, principal
mente no Reino Unido e nos Es
tados Unidos, coidaron, según se 
deduce dos feítos, que cecais por 
esta terceira vía era por onde po
día vir a solución pra rematar ~a. 
comunismo, salvando ao ·capita
lismo que, desprestixiado social
mente, entón non servia pra se 
defender por si mesmo. 

~ Dende o ano.22 o fascismo domi-

na Italia e poucos anos despois 
un goberno cercano ao fascismo 
instálase· en Portugal, que no 33 

. convírtese no Estado Novo. No 
ano 23 unha dictadura blanda 
suspende as garantías constitu
cion áis en España, morrendo 
nas súas propias contradiccións 
no ano 30, dando paso no 31 á 
Segunda República española. No 
ano 33 o nacionalsocialismo, o 
nazismo, está afirmado en Ale
mania, perseguindo aos intelec
tuáis, pechando institucións como 
a Bauhaus e destruindo todo o 
que lle ulia a vangarda. En Espa
ña, máis sobre todo en Galiza, fa
ríase unha reproducción seme
llante no ano 36. 

A Guerra Civil española 

Cuando acabe tu vida 
y vengas ante la Historia grande 
donde te aguardo yo, 
¿qué vas a decir? 
¿qué astucia nueva vas a inv ntar 

entonces para engañar a Dios? 

Un día me robaste el ai rón 
y ahora me habéis escondido la espad 

LF.ON FF.LIPF. 

Os poderes 
dominantes nas 
democracias 
occidentais coidaron 
que pala alternativa 
proposta por 
Musolini e Hitler 
viría a solución para 
rematar co 
comunismo 

En 1936 un golpe de Estado anti
comunista tenta implantar na pe
nínsula Ibérica, en España, outro 
Estado corporativo, que inmedia
tamente é apoiado, política e mili
tarmente, · por Alemania e Italia, 
ademáis de ser respaldado por 
Portugal. As torzas democráticas 
do país ofreceron unha resisten
cia de case tres anos, apoiados 
testimonialmente por voluntarios, 
xeralrnente intelectuáis chegados 
de todas partes do mundo e a in
suficiente axuda militar que lle 
prestou a distante Rusia, que, ao 
exercer unha' influenciá comunis
ta, xustificoulles mais as demo
cracias occidentais ao promover 
unha neutra!idade cómplice dos 
designios nazi-fascistas para aca
bar coa República española, o 
que levou a León Felipe a escribir 
contra a raposa Albión, a quen 
rematou perdoando cando veu o 
Reino Unido acorralado loitando 
para se defender do monstruo 
que axudara a crear. 

A Guerra Civil española foi o pri
meiro acto da 11 Guerra Mundial. 
Con independencia da resistencia 
armada dos obreiros austríacos ao 
nazismo en 1934, abortada no seu 
mesmo inicio, a Guerra Civil espa
ñola foi protagonizado polo primei
ro povo que lle fixo fronte ao fas
cismo nunha guerra longa, pero 
que ao mesmo tempo serviu a Ale
mania de campo de experimenta
ción para perfeccionar as técnicas 
militares que puxo en práctica na 
guerra xeral de Europa. 

Namentras Alemania e Italia ·se
~uían destrozando á República 

Hitler eli 
reclbind~ 

es paño 
to das 
estas e 
que AIE 
se Aus 
cando 
razón e 
mutua 1 
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Hitler ellmlnou a toda a oposición de esquerdas antes de lanzarse á guerra. Na foto 
recibindo o cargo de man de Hindenburg. 

española CD tácito COÍ1sentemen
to das democracias occidentais, 
estas estaban consentindo tamén 
que Alemania fose anexionándo
se Austria e Checoslovaquia, e 
cando se anexionou Polonia, en 
razón dun compromiso de axuda 
mutua que firmaran ao revelárse
lles as claras intencións de Ale
mania de se facer con toda Euro
pa, foi o punto de inflexión no que 
Francia e o Reino Unido decidí
ronse a declararlle a guerra a 
Alemania, mais neste punto xa 
era tarde pra lle parar os pés. 

No ano 1940 o Japón incorpórase 
ao eixo Roma-Berlín. e Alemania 
ocupa Noruega e Dinamarca; lago 

Os derradeiros cegos e xor'd0$ 
o CEGO: Qve é o que ven Por alll? 
O XOl'IOO: Non olo nac:ff!, 
(A Nosa Terra, 1918) 

ocupa Bélxica e Holanda e remata 
ocupando Francia e chegando aos 
Pirineos. No 41 invade Yugoesla
via e Grecia e penetra en Rusia, 
chegando ás portas de Moscú, 
cercando Leningrado e penetran
do en Stalingrado. Este mesmo 
ano o Japón ataca por sorpresa 
aos Estados Unidos, aos que Ale
mania e Italia decláranlle a guerra. 
Hungria, Rumanía e Bulgaria fica
ron incorporadas na aventura de 
Alemania contra Rusia. 

Apoxeo do nazi-fascismo 

En 1941 toda Europa occidental e 
central, agás o Reino Unido (que 
ofreceu unha excepcional resis-

tencia), fican en mans dos países 
nazi e fascista. Suecia e Suiza 
manteñen unha precaria neutrali
dade. O caso da Península Ibérica 
é un punto e aparte. España de
clárase. belixerante, xunto aos paí
ses .do Eixo Roma-Berlín e envía 
unha división a loitar contra Rusia 
ao lado do exército alemán. Por 
unha banda, España xa estaba en 
mans do fascismo e non necesita
ba ocupación, mais ao incorporar
se pl·enamente á aventura nazi 
contra as democracias occidentais 
tiña moitos perigos: as extensas 
costas da península e as das colo
nias de España e Portugal ofrecí
an unha alta vulnerabilidade ás 
flotas inglesa e ·norteamericana. 
España remataba de saír dunha 
guerra de tres anos e atopábase 
con moitas dificultades pra se de
fender por sí mesma.· Por outra 
barida Portugal era tarnén un país 
fascista, máis o Reino Unido tíñao 
da súa man e aínda quelle con
sentia se.r fascista non lle ía a con

.. sentir que se metese en semellan-

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

O último réxime corporativo que caeu, xa es~otado, foi o de Fran~o. 

Os beneficiarios da guerra 

te aventura. Hai qu_e supor que es
tas realidades serían esgrimidas 
por Franco fronte as au~oridades 
alemanas, aínda que éstas, ofus- . 
cadas cos seus triunfos expansio
n i stas, non o entenderan ben. 
Mais Franco tiña unha vis.ión máis 
realista que Hitler da situación xe
r.al das f orzas que operaban no 
mundo, o que lle axudaba pra non 
se deixar arrastrar na aventura. 

Cando a finais do ano 1942 a ca
beza do exército alemán atópase 
cercada en Stalingrado (19 divi
sións alemanas e 2 rumanas co
mandadas por van Paulas e 100 
xenerais), o que vai determinar o 
'futuro da aventura nazi-fascista 

· que fixo respirar ao mundo, polo 
. que os demócratas querían cano

nizar a Stalin, xa facía tres meses 
que Franco estaba vendo o que 
se viña enriba _e dispoñíase a 
apartar da carteira de exteriores 
ao ministro máis xerrnanófilo que 
tiña, o seu cuñado Serrano Súñer, · 
sustituíndoo por un 

Os que non sofriron merma fo
ron os Estados Unidos' que sen 
destruccións no seu inmenso e 
ijlado territorio, disciplinad_o. no 
esforzo-bélico, axudado pala in
vestigación técnica e científica 
que requeriu o estarzo, saíron 
da guerra máis fortalecidos,. tan
to como xamais coñeceu nación 
algunha. A defensa para as de
mocracias occidentais non po
día ser outra que a ·reconstruc
ción e potenciación da Alemania 
.que lles quedara e das outras 
nacións europeas, ademais das 
asiáticas que rodeaban a 
URSS, incluído o Xapón, para 
que,, como antes da guerra, ser
visen de colchón frente a Rusia. 

Lago había que atender como 
nunca as demandas sociais, 
caldo de cultivo que aHmentaba 
ao comunismo. O mundo occi
dental tivo, que abandoar as ca- · 
lónias de Africa. frente á acusa
ción que se lles facia aos países 
colonialistas, ainda que este sis-

tema foi sustituí
' máis do agrado dos 

ingleses. Franco de
catábase de quen ti
ña posibilidades no 
mundo· pra cambiar a 
súa sorte. Cunha ide
oloxía ben distinta á 
de Franco, Castelao 
sabía tamén qué for- · 
zas podían modificar 
o destino de Europa, 
e aínda a xenreira 
que sinte contra Nor
teamérica, cando a 
abandoa no ano 40 
escribe: " ... que a sal
vaCión pode vir das . 
dúas imensas federa-

Coarenta anos 
de acuñamento 
na doctrina 

do por outra for
ma de coloniza
ción, menos evi
dente, pero re
vestidos de fe na 
democracia, e ti
ñan un dereito 
inalienábel pr;a 
percurala para 
España, agarda
ban que as de
mocracias vence
doras axudasen a 
España a se libe
rar do franquis
mo. España fora 
o primeiro país en 

cións antípodas i en-
lazadas pala branca 
e pura neve do Nor-

do réxime 
anterior, cunha 
desmemoriación 
ben programada, 
dou lugar a 
esta democracia 

loitar dura e lar
gamente· contra o 
fascismo. Pólo . 
menos pedíase 

de", en referencia aos Estados 
Unidos e á URSS, como así foi. 

·que deixasen soio ao franquis
mo pra que morresen as súas 
contradiccións, e polo empuxe 
dos demócratas de dentro e de 
fóra do país. Rematada a 11 Guerra Mundial, as 

causas no11 ficaron millar pra as de-
macrad as occidentais frente ao ·Cara unha posible restauración 

ha amalgama de intereses e ide
oloxías. A maioría formábana os 
poderes establecidos, sempre 
máis determinantes que os .po- · 
deres políticos, que se decidiran 
a loitar contra o nazi-fascismo. · 

O fascismo ·na península Ibérica 
xa non era un problema pra eles. 
Mais ben era un país cunha si
tuación política e económica que 
se veía abrigado a aceptar todo o 
que quixesen os que agora eran 
os donas do mundo occidental. 
Así, o lem·a que exhibeu o fran
quismo dende un principio ·(no 
que posiblemente tiñan moito 
que ver os intereses de Italia e 
Alemania) foi a recuperación de 
Gibraltar das garras da pérfida Al-:
bión. Cando aos norteamerica
nos interesoulles apLJntalar a 
Franco, sembrouse de Gíbralta
res a xeomafía de EspMa. O 
franquismo pagaba semellante 
prezo coa soberanía do país pra 
se podér manter no poder, na
mentras Francia permitíase rexei
tar as bases estranxeiras no seu 
territorio. A lingua castelá e ta
mén o galega foron ateigadas de 
palabias inglesas, ca ·silencio 
cómplice dos filólogos que ternos. 

O pavo español agardou 40 
·anos J?ra que o réxime corporá
tivo caese por apodrecemento, 
pouco tempo logo que a revolu
ción dos caraveis liberase a 
Portugal do Estado Novo. Mais 
a democratización do país, que 
aínda tardou varios anos en po
der contar cunha carta magna, 
f íxose ao prezo de cambiar mof 1 

poucas causas e deixar ás 
mesmas persoas, o que, suma
do aos 40 anos de acuñamento 
na doctrina do réxime anterior, 
cunha desmemoriación ben 
programada, dou lugar a esta 
democracia que ternos, na que 
os poderes establecidos son 
aproximaaamente os mesmos 
do réximen anterior1 que i>on os 
que nos condicionan, o que se 
fai máis notorio en Galiza que 
en outras áreas da peninsua. 

problema do comunismo. A URSS da democracia en España, presi-
non só afianzara o seu réxime na dido por Castelao, quen encar- En Galiza, perdida no fisterre 
metrópoli, senón que pasou a do- gou a Lois Tobío o seu artellar- occidental de Europa, cun lastre 
minar e irnpoñelo nunha parte im- nento, constituiuse o Consello de de séculas, aínda non ben estu-
portante de Europa do leste, in- Galiza, integrado por diputados dados, no que se foi formando 
cluíndo unha boa tenza de Alema- en Cortes·que tiñan en fideicomi- nas clases dominantes un ca-
nia. Mais os países que contende- -so a representación do pavo ga- rácter individualista de tipo feu-
ran na guerra ficaron con moitas .di- lego, e que operaba xunto cos dal nun principio e lago caciquil . 
ficultades e algúns completamente governos basca e catalán no exi- negativo, veuse atrancada den-
destrozados. Os .movementos inte- lio, que apoiaron a creación do de hai un milenio a aparición 
lectuais que supuñan unha verda- consello galega, para que na su- -dunha conciencia de pavo , o 
deira e moderna revolución de pen- posta democratización de Espa- que permitiu a amputación da 
samento e das formas ficaron de- ña pesasen as representacións maior parte do seu territorio na-
sarticulados; moitos dos seus crea-. das nacionalidades históricas. tural, e xa neste século, a cola-
dores exiláronse da Europa; outros ,. nización dos nasos recursos 
foron inmolados e moitos ficaron na : os que en occidente gañaran a confundindo a nasa unidade cul- :· 
metrópoli sufrindo un amudece- : 11 Guerra Mundial constituiran un- tural, na.que vai a nasa lingua.+ l 
mento, que na España durou 40 1 . . · . J 
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DEPORTES POPULARES 

Galiza obtivo catro medallas 

A delegación asturiana 
dominou o Campionato Estatal de Bolos Celtas 

• RODOLFO DA CUÑA 

O mesmo· que nas 
anteriores convocatórias, 
o deporte tradicional dos 
bolos celtas suscítou a · 
curíosidade dun 
numeroso público, que 
nunha cifra superior a 
duascentas persoas se 
deu cita no campo de San 
Roque {Camos-Nigrán). 
Baixo un sol rigoroso 
foron pasando os 32 
seleccionados das 
federacíóns madril~ña, 
asturiana e galega. 

Tanto na mañá do sábado día 
19, fase eliminatoria, como na 
do domingo (fase final), a com
petición estivo moi igualada, 
amasando os participantes o 
m~llor da sua destreza e forza, 
deixando entrever a igualdade e 
rudeza que na sesión do día se
guinte iamos presenciar. 

De resultas desta tensión sairon 

contan ca avantaxe de se· pre
pararen mellor durante todo o 
ano, xa que as normas de com
petición que rexen no ámeto es
tatal son as da liga asturiana, 
por ser esta Federación a que 
conta cun maior número de xo
gad ores en activo, o que na 
práctica significa unhas diferén
cias tanto no. xeito de puntuar 
com nalguns elementos mate
riais, caso da dimensión ~ peso 
da bola de lanzamento. Toda 
esta regulamentación doble im
plica que os nosos representan
tes do Miñor teñen. que practi
car duas variantes do mesmo 
xogo: unha, a local da liga, e 
outra a asturiana para poder 
entrar no ámeto da competición 
interrexional. lsto no momento 
de competir perxudícaos. 

Non embargantes o domínio 
dos nasos veciños do Cantábri
co só comezou a ser claro a 
par:tir destas duas últimas edi
cións anuais, xa que nas duas 
primeiras o dominio foi alterno. 
Con todo, ao final do encontro 
houbo un xantar de confraterni
dade, precedido da entrega de 
prémios e parabéns aos gaña
dores. 

ración Galega/Val Miñor nestes 
intres é o de dar continuidade. 
a esta prática deportiva, tacen
.do partícipes ao maior número 
posíbel de persoas; nesta edi
c!ón xa foron quen de apresen
tar unha equipa xuvenil. Pen
san nunha nova promocióo e· 
dignificación social na comar
ca, mais tamén en contactar 
con persoas ou grupos que xo
guen aos bolos noutras comar-

. cas do país, ainda que prati
quen dun xeito distinto. 

Non cabe dúbida que nesta face
ta, como xa se ten apontado, é 
fundamental o apoio dos meios 
de comunicación na divulgación 
das diferentes actividades. A fal
ta de apoios nótase nas pedras 
ou campos de xogo que precisan 
en xeral mellares dotacións: no
vos vestiários, máis iluminación, 

. teitos para os dias de chúvia, etc. 
Dotacións que as fagan atracti
vas aos olios dos demais de ma
neira tal que, ainda sen preten
der competir, os familiares, ami
gos e afeccionados se desplacen 
até ali polo mero pracer de parti
ciparen de ambente e das boas 
instalación s. 

beneficiados os xogadores as- Recuperación e continuidade 
tures, quen ademais de amosa-

Hoxe, grácias ao esforzo dun bo 
número de miñoráns, o camiño 
está aberto e as posibilidades 
son varias.• , ren un excelente nível de xogo, O cometido principal da Fede-

¡ . 
Clasificacións finais 

~ 

11 CAMPIONATO INTERREXIONAL IV CAMPIONATO DE ESPAÑA 
(INDIVIDUAL XUVENIL) (INDIVIDUAL SENIOR) 

Campión: Pedro González López Campión: Belarmino Ronderos Feito 
Clube: "La Oteda" {Asturias). Qlube "Caja Rural" (Asturias). 

,lj 

2º clasificado: Xosé González Da Cuña 2º clasificado: Miguel Rodríguez Dacosta 
Clube: "Urgal" (Galiza). Clube: "Bolos Mañufe" (Galiza). 

_,.. 
3º clasificado: Xoán Alonso Rodríguez 3º clasificado- Xosé Rodrfguez Domínguez 
Glube: "San·Cibrán" (Galiza). Clube: "Bolos Mañufe" (Galiza). 
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Fernando Santos 
~ 

'·As -equipas van .onde lle corresponde polo seu nível económico' 

• CARME VIDAL 

Como adestrador subiu ao 
Compostela de Terceira a 
Primeira División nun 
tempo récord. Ninguén 
acreditaba da 
permanéncia da SD co 
presuposto máis baixo da 
División de Honra, menor 
que moitos de primeira e 
acentos de millóns do 
penúltimo. Santos 
conseguiu entusiasmar a 
afección e a equipa da 
capital galega mantívose 
sen xogar sequer a 
promoción. A pesares 'dos 
éxitos deportivos 
Fernando Castro Santos, 
á espera dun novo 
contrato,. analisa a 
situación actual do naso 
balompé e a relación 
entre o deporte e a 
empresa. 

Pódese separar no mundo do 
futbol o aspecto económico 
do deportivo? 

É difícil porque as equipas son 
sociedades anó-

tivos non se corresponderon 
co trato recibido polo clube. 

O meu foi un problema persoal 
con Caneda, non o enfronta
mento coa SO Compostela. Os 
éxitos profisionais están ai e o 
lamentábel é que eu saise da 
equipa só por decisión de quen 
en verdade manda, porque na 
SO o personalismo é moi acu-

1 ciado, xira. practicamente en tor
,. no a unha persoa cando ten que 

haber un consello de adminis
tración como brazo executor da 
vontade dos accionistas. 

Falouse da milagre do Com
pos, é posíbel entón ter unha 
equipa forte cun presuposto 
baixo? 

Sempre vai unido o potencial 
económico aos posíbeis logros 
deportivos. Chegamos a Primei
ra co presuposto máis cativo 
con centos de millóns por baixo 
do penúltimo, pero afortunada
mente o fútbol non segue unha 
fórmula matemática e nori todo 
son os cartos ainda que si limi
ten moito. O Compos foi a pri
meira equipa da liga en saltar 
tantas categorías en tan pouco 
temµ,o e ninguén contaba con 
iso. E difícil pensar en éxitos im
portantes se o orzamento é tan 
pequeno como o que teñen 
Compostela ou Celta. 

Á SO por presuposto nen se
quer lle corresponderia estar 

en Primeira. 
nimas nas que 
tamén intervén o 
factor político. 
Moitas delas es
tán rexidas en 
grande parte po
lo erário público 
en forma de axu
d as aos conce
llos. Poñer de 
acorde esas tres 
compoñentes ás 
veces non é doa
d o. No caso do 
Celta un descoi
do estivo a ponto 
de causarlle un 
mal irreparábel. 
Pero o certo é 
que a lei está aí e 

Cando cheguei 
hai seis anos á 
cidade e fun ver 
un partido de 
Terceira Divisjón 
non contei máis 
alá de 

Esa é a grandeza 
do fútbol, ser 
quen de conse
guir maiores lo
gros dos que es
taban previstos 
cos cartos dos 
que se dispón. O 
ano pasado ha
bia unha dúcia 
de equipas de 
segunda que ti
ñan maior presu
p osto que o 
Compos, pero 
afortunadamente 
o el ube estivo por 
riba das suas po-

hai que cumprila, 
ao final chegaron 
a un arranxo polí-

, tico que non dei- · 

duascentas 
persoas en 
Santa Isabel 

sibilidades. Oga
llá dure asi moi
tos anos, pero o 
normal é que 
máis tarde ou 

xa satisfeito a case ninguén. máis cedo as equipas van onde 
lle corresponde polo seu nível 
económico. No seu caso os éxitos depor-

Son necesárias as grandes fi· 
chaxes p;;tra manterse na elite? 

Ao· se tratar de sociedades anó- · 
nimas hai unha maior fiscáliza
ción dos cartas e cando se in
visten é que paga a pena. É difí
cil pensar nunha equipa que 
queira competir polo título de li
ga que non teña candomenos 
un ha dúcia de futbolistas do pri
me ira nível. O Compostela tiña 
por isa grandes limitacións e o 
presuposto do que se partiu o 
ano pasado, 450 millóns de pe
setas, é o que vale un dos fut
bolistas que tiñamos diante ca
da domingo. 

Sen explotar a canteira 

As equipas galegas invisten 
na canteira? · 

No futbol galego non se inviste 
grande cousa. O Deportivo ten 
canteira pero -hai unha enorme 
diferéncia entre b prlmeiro 
equipo e os de abaixo. E difícil 
pretender sempre grandes ob
xectivos e tr.aballo de base, 
son duas cousas que case 
sempre chocan. Coa canteira 
hai que ter confianza e pacién
cia suficiente porque ao maior 
hai tempadas· de transición sen 
grandes resultados. lso teno 
que entender tanto o clube co
mo a cidade. 

O Celta é un clube intermédio 
que si podia explotar esa faceta 
porque ten boas instalacións e 
bastantes equipas de base pero 
semella como se estivese un 
pouco estancado ainda que ha
xa algun xogado~ que sala-ailla-

¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
.1os campos· poden servir para a p.-omoción do galega' 
Para moitos Santos é da estir- tar, sen dúbida o melloíades- ·A en español" di o técnico pon-
pe de Arsénio, adestradores trador da história do futbol gale- rséniO tiVO ·tevedrés para quen os cam-
galegos cautos, timudos, pesi- go e non só dos últimos tempos pos poden dar moito de si á 
mistas, e ás veces retranquei- no Deportivo senón tamén de Un remate feliz COa hora de "propagar o uso do ' 
ros -estereotipos que se vende- cando fixo grandes outras equi- · , d galega. O fútbol sae en todos 
ron fácil no exterior- que leva- pas. Arsénio tivo un remate fe- COnSeCUCIOn a os médios. informativos con 
ron ás suas equipas a pastos liz coa consecución da Copa. Copa. Aleg.reime programas específicos onde 
antes case impensábeis e con- Alegreime por Galiza, polos de- se ven imaxes de carteis, pan-
seguiron ter tantos seguidores portivistas e sobre· todo por el". por Galiza, polos cartas, fanse.entrevistas ... , e 

r como o máis afamado xogador iso haj que aproveitalo". San-
. Arsénio e Lendoiro/Santos e· É o fútb'ol en galego do que deportivistas e tos evoca o campo no que leu 
Caneda foron difíceis parellas tantas veces están afastadas Sobre tOdO por el. un. cartel que abrigaba a que 
que segundo o ex-adr;:!strador as directivas. "O fútbol é uri todos os anúneios estivesen 
do Com·pcstela "pode ser que espello e as peñas unha pro- e·n galego e pensa que "o fát ... 
teñan algo en comun". Para longación da sociedade e asi .. bol pode ser un dos veículos 
Santos o bruxo de Arteixo é "un ás veces maniféstanse rnoitas máis importantes para a nor- r 
espello· ·onde se háj que retra- en galega pero famén outras malización do galego". • · · ·: 

L-~-------:~-----~-----~--------------~-----~--~--.----------~--•--------------------------~--~-------J. 
º· ·• 

damente. Pola contra, o Com
postela traballa pero non sufi
ciente porque é practicamente 
imposíbel cando o primeiro 
equipo tiña que adestrar no 
aparcadoiro de Santa Isabel ou 
na Alameda. · 

Con tres clubes en Primeira 
División, en que situación se 
atopa o futbol de base? 

Cando os rapaces en idades 
cativas e selecións menores 
van competir no resto do Esta
do español fano dignamente e 
ás veces quedan incluso cam
pións, pero cando rematan esa 
idade xuvenil éstáncanse e non 
dan o paso définitivo. Eles 
mesmos ven como outros xo
gadores cos que se enfrontaron 
nesa~ categorias chegan a pri
meira división. lsto tennos que 
facer. reflexionar e analisar as 
causas de que non saian máis 
xogadores e cambiar a situa
ción deficiente do noso fútbol 
d~ base. 

Unha selección de xogadores 
galegos seria competitiva? 

Fálase moito dunha hipotética 
·seleción galega se houbese a 
posibilidade de facer competi
cións entre comunidades e nese 
caso poderiase facer na Galiza 
unlia selección competitiva. 
Penso de todos xeitos que este 
non vai ser o momento tal e co
mo quedou de saturado o calen
dário da liga. 

· Afeeción de primeira 

En Compostela .medrou .moito 
a afección -co ascenso a Pri
meira? 

Foi sen dúbida o cámbio máis 
importante do clube. Lembro. 
que cando cheguei hai seis 
anos á cidade e fun ver un par
tido de Terceira División non 
contei máis alá de duascentas 
persoas en Santa Isabel e ago
ra chegamos a meter quince 
mil en partidos importantes. E 
non só foi is9 senón que na
quela altura pasabas. pala rua 
e ninguén te coñecia cando 
agora todos os · xogadores son 
famosos e pódese dicer que 
ser do Campos é unha espécie 
de relixión. Vexo a resposta 
dos rapaces e sobre todo das 

. mulleres, unha parte moi im
portante da sociedade que es
taba fóra dos campos e agora 
participan activamente nos par
tidos de San Lázaro. A "trans
formación e o interese nacida
de foi fundamental e como ex
técnico da casa é un dos lo
gros do que estou máis satis
feito, de pasar do escaso inte
rese á ·paixón desenfrenadá-· 
que hai agora en Santiago. 

Tamén pode ser que en tem
pos de crise $e busquen no 
fútbol os trunfos que non se 
encentran noutt:as partes? 

Isa acontece en todas partes. A 
equipa tira _pola afección salvo 
en casos como o Sevilla que é 
ao contrário e ao mellar esa tiña 
que ser a orde léxica. ·cómpre 
entender que a motivación do 
afeccionado ven cando lle ofer
tas causas, un·afán de loita, uns 
obxectivos ... e isa foi o que su
cedeu en S~ntiago e agora hai 
unha simbiose irnportaQe entre a 
afección e o clube. Nótase moito 
tamén na Coruña onde a cidade 
está orgullosa e identificada ca 
DeP.or e gasta de gabarse f.óra 
de selo. p.orque a equipa non é • 
só un motor económico da ·cida
de tamén social e emotivo.+ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

.. 
Seis anos despois da 
chegada de Fraga, as 
débedas cómennos (un 
pufo de ~00.000 millóns), 
pero rebordamos 
medallas. O estado da . · · 
Autonomia é desastros9, 
segundo Xosé Luis 
Barreiro. 

O noutro tempo valido 
de Albor-Fraga, pergunta 
se pagaba a pena tanta 
autoridade e tanta 
bronca aos cámaras para 
que agora teñamos un PP 
con máis· taifas e caciques 
(reyezuelos, di Barreiro), 
amparado por un credo 
conservador, galeguista, 
español, europeu e 
universal". 

O pulcro notário da 
hecatombe, quer que 
alguén explique o bule
bule adoecido (de· Fraga, 
claro) por inauguracións 
terceiro-mundistas, a 
policia de· Alvariño, as 
comarcas burocratizadas, 
o Xacobeo infausto, o gas 
que depende de Nixéria, 
os barcos que dependen 
de Namíbia, a pesca que 
depende de Marrocos e 
as autovias que . . . 
contratara Laxe (porque a 
Xunta actual non asinara 
nada). 

A economia está a , 
piques de atinxir o farol 
de cola da Europa e os 

~ aduladores mercenários 
comezan a marcaren 
distáncias. Barreiro, que 
governara coa mesma 
cartilla,_ sabe o que duran 
as adesións 
.inquebrantábeis 
pagadas coa Caixa B. 

Baixo o primeiro 
reinado de Albor-fraga, 
rabuñar comisións nos 
contratos, pedir 

Radio Fene 
Casa do Concello 

' 15500 Fene (~ Corutla) 

Congreso -sobre 
Paco Váz.quez 
Paco V El Lingüicida non deixa 
de facer méritos para pasar á 
história. Na sua furibunda políti-. 
ca de ferro e fogo ccmtra a lín
gua galega, axudado ·por activa 
e por pasiv? por unha tupida re
de institucional cómplice, cada 
dia supera toda racionalidade e · 
s~ converte en máis grotesco 
monifate. Agora, prende a dous 
mozos exemplares qüe tenaz
mente defenden a legalidade do 
topónimo A Coruña e impide a 
celebración este ano do Premio _ 
Blanco Amor. Mágoa polas duas 
causas, pero o noso idioma e a 
nosa nación sobrevivirán a pe
sar deste Paco, eficaz continua
dor da~ueloutro . Paco B .Rana. 

Claro qüe non só é sucesor, Pa
co. Ben poderia reivindicar o 
seu papel de precursor. Precur
sor de limpe~as étnicas e outros 
xenocídios. Por que -se é que é 
xa tarde de máis para conv<;>car 
o Blanco Amor- os concellos · 

_non convocan este ano un semi
nário sobre "Paco V e a limpeza 
idiomática .. Unha introdución ao 
lingüicídio"? A comunidade in
ternacional poderia aprende·r 
moitas cousas.+ · 

Pacorro I 

M. CosTA 

(MOAÑA) 

de (L)a Coruña 
Desde hai uns anos para aquí, o · 
señor Paco Vázquez, ven oe 
.amasar a sua grande política lin
güística .na Coruña, porque, ajnda 
que vostede o queira negar, o no
me da nosa cidade é A Coruña. 

Primeiro, como ninguén. llo re-. 
cardaba, facia o que a el lle pe
taba, obviando o artigo 1. Oº do 
estatuto de autonomia, aprova
do·, en Decembro de 1980, pola 
maioria dos galegos (máis do 
73%), -no que se determina qu~ 
a única forma oficial dos topóni
mos_ é. a galega. 

se· a contar vida, obra e mila
gres do ilustre Paco, e na que 
se di nas suas tertulias, entre 
outras aberra-
cións .ao idio-
ma, causas 
como as se- Agoratenunha 
guintes: " ... el 
gallego , al 
contrario que 
el catalán, es 
una lengua 
nacida en el 
monte, y a ver 
porque yo 
tengo que ha
blar una len
gua usada por 
la gente del 
monte .. », non 

novaarma: · 
Telepaco, unha 
televisión local 
que, para variar 
é integramente 
en castelán 

co(l istas verbas, pero era o 
que, basicamente dicia. 

señor Paco, o que está a facer 
co galega na Coruña samentes 
ten un neme: Terrorismo.• 

Al.ExANDRE RODRIGUEZ C. 
(A CORUÑA) 

Resposta _ 
ao Sr. De Loira 

nazón que sofren os reintegra
cionistas ·en muitos médios de 
comunicazón galegos. 

Porén, detecto na sua réplica un 
certo ton de "quen non está con
migo está contra min", que non 
creo que sexa o máis adecuado 
para se dirixir a persoas que, 
ainda non utiJizando a normativa 
reintegrada, defendemos a ne
cesidade dun maior apartamen
to ·entre as línguas galega e por
tuguesa. Pódolle asegurar , Sr. 
De Loira, que eu non son nen
gun "galego isolacionista". Son 
perfeitamente consciente de 
pertencer a unha Nazón Galega 
vincada a un tronco 
lingüístico-cultural comun, cara 
o cal se debe 
avanzar. Pre-
cisamente por 
todo iso, con-
sidero m u i to Que seria 
útil q1,1e un ar-
tista brasileiro desexábel que 
de prestíxio todos os 
internacional 
como Gilberto galegas 
Gil tale en Vi- dominásemos o 
go(cidade ga-
lega mais protugués 
muito españo- normativo? Que 
lizada) nun 
seu portugués dúbida cabe, 
perfectamente mais non creo 
intelixibel para 
calquer gal e- que haxa que 
go. Que mes- nos instar a 
mo até seria 
máis desexá- empregalo cun 
bel que todos 1on imperativo 
os galegos 
dominásemos 
o portugués 

· normativo? 
Que dúbida cabe, mais non creo 
que isto xustifique que, aos que 
infelizmente ainda non alcanza
mos dito nível de coñecimentos, 
haxa que nos instar, con un ton 
un tanto imperativo, a empregar 
a normativa que vostede defen
de e contra a que eu nada teño, 
ou ben a nos integrar no idioma 
español. 

Até tivo a ousadia de lle facer 
un busto 'a castelao no que a Até cando iste terrorismo de es-
placa estaba en castelán. · tado contra a nosa tala?, porque, 

Na sua resposta rápida á miña 
carta sobre o concerto que Gil
berto Gil deu recentemente en 
Vigo ·fai vostede unha série de 
afirmazóns con as que cuasi 
concorde no fondo mais non na 
forma. Comparto totalmente a 
sua preocupazón pola progresi
va "castrapizazón" do galego e 
creo que galega e portugués de
ben converxer cara unha mes
ma normativa culta. Asimesmo, 
penso que é detestábel a marxi-

Pola miña parte, desexo dar por 
concluido o asunto obxecto de 
polémica, agradecéndolle a sua 
amabilidade ao prestar atenzón 
á miña primeira carta. Mesmo 
até persistindo en min a sospeita 
de que os argumentos nela con-

E cando. por fin llo recordaron 
segue facendo caso omiso, non 
só ao artigo antes mencionado, · 
tamén esquecendo .unha sen
téncia do Tribunal Supremo de 
Xüstiza de Galiza, no que se lle 
"invita" a poñer o topónimo en 
galego, e a usar o noso idioma 
en todos os escritos oficiais do 
concello. Pero cal é a. miña sur
presa que cando vou buscar un 
certificado de empadronamento 
ao concello, adiviñades en que 
língua estaba, como non!, en 
castelán (língua de Castela). 

Pero agora ten unha nova ar.rna: 
TelePaco (Canal Coruña ou Ca
nal so; ainda non se sabe) unha 
televisión local que, para variar 
é integramente en castelán, e 
como no antigo NO-DO, dedíca- · 

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

Telefax (981) 34 27 51 

~----------------------------------------------------------------------~-------- , 
1 • 
1 Replica da AMI tic~ q~e se desenvolveu baixo o.s ~ec~lheu o~ chismorreos de indi-

. ob1ect1vos marcados pala moc1- v1duios da cupula de umha organi-
Queremos fazer públicas as va- dade. Esta portava causas tam za9om política, o BNG, sobre a 

· loracons tiradas tanto da infor- explosivas como baRdeiras da possibilidade de activa9om de um-
-magom a·parecida em "A Nasa .pátria, instrumentos musicais.. . ha organiza9om pol ítico-militar 
Terra" como do desenvolvimento (lea-se EGPGC) e a continua9om 
da campa~ha do 25 de Julho. Durante estas últimas campanhas trata de criminalizar a actividade 

a AMI tem atingido um incremento política da AMI. O nacionalismo 
Na manifesta9oni convocada pola 
AMI partidparom ao redor de 400 
pessoas,e nom 150 como infor
mava "A Ñosa Terra", senom 
acreditam neste dado podem con
sultalo com a chefatura superior 
de policia. Participarom colectivos 
juvenis de diversa índole, mulhe
res, ecologistas, culturais, anti-mi
litaristas, e de diversas tendencias 
ideológicas, .como o confirma a 
própria presen9a de militantes de 
Galiza Nova. lsto também o po
dem consultar com a polícia O le
ma da convocatória era : "Polo fu
turo da·tua pátria. Independencia", 
e nom "Independencia", isso po
dem-o corroborar com a foto tira-
da ao pé da nota. · 

Antes do 25 de Julho a AMI de
senvolveu umha série de activi
dades por zonas (charlas sobre 
@s pres@s, acampada,etc) e o 
próprio 25 de madrugada tinha 
convocado um passa-rua's patrió-

importante tanto de militan9a, co- · oficial , ao igual que ANT, e o seu 
mo de ·incorpora9om de zonas, homólogo neste caso, o Faro de 
achegamento de colectivos de Vigo, vem fantasmas onde só há 
massas, e sim- organiza9ons políticas . Expli- . 
patia em cada quem-nos de ónde tiram que as-
vez mais moci- sumimos a estratégia essa de Ja-. 
dade. lsto mes- A Nosa Terra . rrai, expliquem-nos qué mo9os in-
mo antes de- dependentistas colocarom esse 
ter afrontado o . comporto~se petardo, expliquem-nos quando ia 
seu processo conscientemente arder Compostela, expliquem-nos 
constituinte. · quándo e cómo queriamos des-

Estamos con
tent@s de que 
cada quem se 
vaia posicio
nando e se 
vaiam clarif-i
cando as coü
sas. "A Nosa 
Terra" nom só 

como prestigiar a estratégia eleitoral . do 
prolong.a~om nacionalismo institucional, o nacio

nalismo institucional desprestigia-
informativa· se por si próprio ao agir criminali . 
policial ao mais zando a quem nom tem feito públi-

. camente nengumhá mengom so·-· 
burdo estilo ZEN bre qüestons militares; despresti

gia-se quando combate com tanta 
facilidade a organiza9ons políticas 

manipulou deliberadamente infor
macom fácil de contrastar, senom 
que se comportou conscientemen
te como prolongacom iriformativa
policial ao mais burdo estilo Z.E.N. 

juvenis justo na medida na que 
quer a própria polícia situándose 
como aliado de ela. • · 

AsSEMBLEIA DA MOCIDADE 

. INDEPENDENTISTA 
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tidos (a língua empregada por 
un artista brasileiro na Galiza, e 
a insuficiente utilizazón do idio
ma galega por parte dunha enti
dade financieiro-cultural), non fo
ron para vostede máis que un 
mero pretexto para redixir un in
teresante e razonábel excurso, 
ainda que só moi parcialmente 
relacionado con os contidos da 
miña anterior misiva.• 

ANxoMARiz 

Cine en castellano 
na TV galega 
Desde há já dez anos, contamos 
na Galiza com umha televisom 
pública que, por meio dos im
postas espanhois que pag8:mos 
todos os galegas, oferécenos 
umha programagom presumivel
mente em galego (a verdade é 
que dita programagom é em ga
lego-espanhol = castrapo ). Pois 
bem, como televisom da Galiza 
o normal seria que todos os pro
gramas foram emitidos em gale
ga, ou quando menos com subti
tulagons en galega. 

O piar é que isto nom acontece 
quando os f ilmes som 
castelhano-espanhois ou castel
hano-americanos: v.g. as titas de 
"Cantinflas" as segundas-feiras 
palas noites. lsto amasa a pol íti
ca que está a seguir a Junta (Co
lonial) da Galiza no plano da nor
malizagom e normativizagom lin
guística da nossa língua. 

Quando na TVG olhamos umha 
película do Clint Eastwood, ori
ginariamente inglés, ouvimo-la 
en castrapo, nom na versom ori
gem. E isto por que é? 

Nom é coerente que por serem 
certas titas em espanhol nom 
no-las traduzam ao galego , 
quando si o fam se som neu
tras línguas alem da Espanha. 
Que é o que pretende a Junta? 
Asimilarem o galega ao espan
h o I? lsto é 
obvio já que 
o galego que 
eles empre - Oqueestáa 
gam é o gale
go-espanhol . fazer a TVG é 
Eu perante is
t o , protesto. 
Tenho vivido 
em Euzkadi 
(Euskal -He 
rria Sul), onde 
a ETB -1 se 
mentes emite 
en euscaro e 
a ETB-2 em 
espanhol. 
Mas , na 
ETB-1, quan
d o aparece 
alguem que 

terrorismo 
lingüístico ao 
nos oferecerem 
as filas 
de Cantinflas 
enversom 
ongemsem 
subtitula~ns 

nom tala em vasco ponhem-lhe 
subtitulagons ao euscaro; seja 
qual seja a língua na que se 
exprimirem, os protagonistas. 

O que está a fazer a TVG é te
rrorismo lingüístico ao nos ofere
cerem as titas de Cantinflas en 
versom origem sem subtitu
laQons. l~to é opresom e assimi
laQom pura e dura. Tenho. olha
do na 2 da TVE filmes em japo
nés e neles nom se me exigía o 
conhecemento daquela língua, 
senom que a subtitulavam ao 
espanhol (língua própria de essa 
canle espanhola). A nossa lín
gua própia é o Galega em letra 
grande; e se contamos com um-

. ha televisom da Gal iza que to
,men nota do que estám a fazer 
todas as televisons do mundo. + 

GUSMAM LoUREN<:O V ARELA 

CITAD EL 
• NANINA SANTOS 

Gostoume ver a foto dos cadetes da academia militar de 
Citadel que parecia en todos os xornais. Ali, os ' aspirantes 
a mílitares bailan emocionados para celebrar a conserva
. ción do seu es pazo como lugar exclusivamente masculino 

Non teño simpatia ao exercício das armas e sempre lem
bro a Concepción ·Arenal cando <licia que non só non de
ben incorporarse elas -as mulleres- senóil que ogallá 
eles -os homes- desexaran aban:donalo para sempre 

Porén, ademais da miña antipatia a tal profisión, compro
bar máis unha vez o grao de misoxín~a que aniña en to
dos e cada un deses aspirantes (do que da fe a foto ·d9s 
cadetes celebrando o fracaso de Shannon Faulkner -a 
muller que gañou nos tribunais a sua entrada porén non 
foi quen de aturar as probas naquel ambiente-) lév~me a 
reafirmarme na idea de que o mellor de todo e deixalos 
ali sosiños. Nesa Academia de masculino prestixio radica
da en Carolina do Sul e fundada hai 153 anos. Que co 
seu p an a coman e empachen se fai falta.+ 

F.E DE ERROS 

No numero 686 de A Nasa 
Terra , publ icado o 1 O de 
Agosto , mencionouse erro
neamente a Turgalicia como 
responsábel dos retrasos e 
as mas indicacións sofridas 
polos viaxeiros da rota dos 
cañóns do río Si l. Nas fins de 
semana as reservas fanse 
en Galicia Tours , (unha 
axéncia ubicada en Santia
go). e 9urante a semana na 
Deputación de Lugo para o 
encaro de Ponte do Sil ou na 
Deputación de Ourense para 
o encaro de Santo Estebo.+ 

Celta, por história 
Cando era un cativo recibin dos 
meus avós o legado dunha fra
se, que non é máis que o nexo 
de unión entre o amor polo de
porte próprio, e o arredor no que 
vi vemos. 

A frase "O celta e a ria teñen 
história e categoría", simboliza o 
espiritu deportivo dunha cidade 
en sintonia co seu enclave. 

A história do Celta é comprender 
a uns mozos e mozas (os que 
menos, asi tamén se senten) 
que comparten unha tradición fe
liz e de ócio, cada Domingo. 

Logo da decisión da Liga de _ 
Fútbol, penso que os clubes 
deben estar nas mans das afei
ció ns e que o que. realmente 
importa é desenrrolar fisica
mente, co deporte, a nosa so
ciedade. 

O obxetivo de fütbol é de lecer 
pero tamén deportivo e debería 
ser menos económico. 
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Non me gusta que o Celta sexa 
unhá sociedade anónima porqu~ 
esquécese a igualdade deportiva 
en benefício da eompeténcia 
empresarial. E por eso tamén 
creo que a dirección dos clubes 
debe estar na afeición que é a 
que fai realidade o fútbol. 

A decisión da liga aleda a todo o 
mando, pero a lei de Socieda
des Anónimas debería derogar
se. ·Ao Celta 
condenárono 
por incompe-
téncia bu ro- Soño cun fútbol 
crática e Cor-
tés El vira e en convivéncia, 
cia, fo ron os sen violéncia e 
artífices dun-
ha leí insolidá- nunha 
ria co Celta , sOciedade 
pero tamén 
coas equipas máis solidária 
modestas , 
que ainda que 
os seus · esfor-
z os de capacidade sexan 
maiúsculos, o fútbol é cada vez 
máis elitista. 

A leí toi cumprida por todos: o 
Celta presentou o aval (umhas 
horas tarde), Valladolid e Alba
cete ceñíronse á letra, e a liga 
resolveu en consecuéncia, pe-
ro tarde. · 

Despois desto creo que non teria 
sentido enfrontar connosco ás 
afeicións do Albacete e Vallado
lid, porque .non son os culpábeis 
da.lei, nen da toma de decisións. 

Eu ainda soño cun fútbol en con
vivéncia, sen viol~ncia e nunha 
sociedade máis solidária. • 

XosÉ LoRENzo PuIME 
(ViGO) 

De ETA, GAL e 
democrácia 
Nestes últimos dias venhem 
saindo nos meios de comuni
ca9om declaragons justi
ficadoras do terrorismo de Esta
do. Compara-se a ETA cos GAL 
e di-se que uns pretendem re
matar co Estado de direito, men
tres que os outros som o "basta 
ya contundente" que quería a so
ciedade espanhola .. Ao meu ver, 
estas afirma9ons som falsas e 
moi graves. Falsas porque a 
CETA o que pretende é que- G -Es- · 

A ALDEA 

tado espanhol recontieza o direi
to a autodeterminagon de 
Euskal-Herria. E falsas tamem 
porque as acQons dos GAL som 
máis prejudiciais para o Estado 
de direito cás da ET A (o Estado 
desprestigia-se a si próptio). Moi 
graves porque jl:Jstificam a 
existencia do terrorismo de Esta
do coma ''terrorismo bom", dan
do-lhe a razóm a ET A e atentan
do contra da mínima democracia 
que hai no Estado espanhol. 

A cada vez tenho máis claro que 
no Estado espanhol nom hai 
mais ca umha pseudo
democracia formal. O problema é 
que vivemos numha "democra
cia" que nasceu viciada. Coa 
"transición" nom s~ tixo justiQa, 
estava controlada polos herdei
ros de Franco (nom mintia o dita
dor cando di-
zia que o dei-
x a va "todo 
atado y bien 
atado"): Exér
cito , Guardia 
Civil , CESIO, 
Policia .e ad
ministragom 
nom fórom re
novados, reci
clados, limpa
dos de fran
quistas; nom 
se vo ltou á 
República; fi
xo-se umha 
"constitui9on" 

Oproblem~é 
político e só se 
pode solucionar 
rachando o 
círculo vicioso 
com pazifismo e 
democrácia, 
com toleránica 

(Carta Outorgada) de costas ao 
pavo, antidemocraticamente, na 
que nom se reconhece o direito a 
autodetermina9om (Declaragon 
Universal dos Direitos Colectivos 
dos PoVos, tit.11 art. 6) das 
na9ons sem Estado ("nacionali
dades históricas"), nem sequer 
se voltava ao Estado "federável" 
da 11 República, e nom chegando 
com isto atribui-se-lhe ao exérci
to o papel qe garante "de la uni
dad de la Patria" {puro "Una, 
Grande. y Libre"). Lago chegou o 
"café para todos"; seguiu a se 
demonizar aos nacionalismos 
p·eritéricos; nem sequer desapa
receu das ruas a simbologia fran
quista ... (se fosse cristán afirma
ria que essa democracia nom é a 
do "poder do pavo" senom a do 
"pod~r do demo"). 

Hoje em Espanha respira-se in
toleráncia imperialista: Justifi
caQons dos GAL ; "Primacia 
constitucional del castellano"; 
"Pujol, enano,habla castellano" 
e bandeiras de Espanha coa 
águia imperial diante do local do 
PP em Madrid ... 

Estou polo reconhecimento do 
direito a autodeterminagon da 
Galiza e das outras naQons do 

mordidas, coñeciase 
como carreñear. Ora, un 
monumental inquérito da 
Universidade de 
Gottingen sobre o 
carreñeo mundial, sinala 
que o país que merece o 
ramo da falsidade nos 
negócios é lndonésia. 

O estudo descobre 
tamén que en 
Norteamérica gañan en 
trapallear, dentro e fóra 
de contrato, á Chile, e a 
democrática Bélxica relea 
máis que Hong Kong, 
Arxentina, Portugal e 
España; ocupan lugares 
próximos pola cola. 

Os salários en 
Norteamérica non subiron 
nos últimos vinte anos. O 

· que baixou foi a 
seriedade nas relacións 
comerciais e de !legócios. 

O governador do 
Estado de Alabamá coida 
que é máis sério amarrar 
aos presos con grilóns e 
ca'.deas, coma querían os 
escravistas, ca ter que 
apliqarlles a lei de fugas. 

Para os alemáns 
defensores do control 
central informatizado 
sobre os. cidadáns, que 
tanto admiraba Rodolfo 
Martin Villa (hoxe no 
PP), era preferíbel a lei 
de fugas á ameaza 

. social dos fuxidos. 

Lorenzo Contreras, 
columnista malagueño 
do ABC, sae en defensa 
do Alcalde da Coruña, ao 
que considera a· piques 
de afogar n9. riada do 
Galega. O do L parécelle 

Comida galego-portuguesa 
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pecata minuta, pero di 
que a marea "amenaza 
con convertir Santiago en 
San Yago do Campo das 
Estrelas". A Lorenzo non 
lle viña nada mal unha· 
inmersión no 
Castellano, para 
abrillantar con algo de 
estilo ideas tan cativas. 

Alguns locutores da 
Rádio andan ben 
enxoitos, lonxe da marea. 
Pronúncian que dá glória 
Engelbért Humperdink 
ou Mstislav 
Rostropovich, pero á 
Dulce Pontes tradúcena 
por Dulcepuentes e leca 
Afonso é Seca Alfonso. 

Nun informe encargado 
por leltsin, a socióloga 
Oiga Cristanovskaya 
traduce o momento ruso 
coma "socialismo para as 
elites e capitá.lismo para o 
pavo". Oiga explícao asi: 
os de arriba teñen 
asegurados certos 
priviléxios; os pobres 

,. compiten entre eles para 
vender o que poden palas 
ruas.+ 

•••••••••••••• 

Estado espanhol (e do resto do 
mundo) e porque se con.siga 
aproveitando a mínima- demo
crácia que hai no Estado, au
mentando-a e consolidando-a. 

Ao meu ver, a violencia (física e 
estrutural) move-se en círculos 
viciosos que só é possível ra
char coa loita pazifica e demo
crática. Duvido que o círculo vi
cioso da violéncia ETA-Estado 
espanhol fosse comezado pola 
ETA. Segundo estes, nom se 
poqe lograr o reconhecemento 
do direito de autodeterminaQon 
por meios pazíficos. A margi
nagon dos movementos nacio
nalistas, _ a Triple A, o "Batallón 
Vasco-Español", os GAL e a 
justificagon destes por gente 
importante do Estado ... nom 
fam mais que lhe dar a razom a 
ET A. O problema é político e só 
se · pode solucionar rachando o 
círculo vicioso com pazifismo e 
democrácia, com toleráncia. 

A cada vet está máis perta o 
dia em que o povo galego berre 
«Já abonda" e saia á rua para 
reclamar pazificamente o que 
lhe pertence: a sua Soberania, 
constituindo a República do Po- . 
vo da Galiza. Que vai fazer Es
panha fronte a isto? Espero que 
ao fim seja demócrata, pazífica 
e tolerante. 

Por certo: ~ogo da fundaQon 
dos GAL e da sua justificagon, o 
PSOE seguirá a estar incluído 
nos "partidos democráticos" ou 
vai passar formar parte dos "ra
dicales, violentos, terroristas, in
tolerantes ... "? (E do PP melhor 
nom falarmos). + · 

X.M.G.V 
(FERROL-TERRA DE TRASANCOS) 

· , . . 

IMPOSÍBEIS 
XAN X. PIÑEmo . 

Durante moito' tempo, cando eu queria significar que algo ia 
resultar imposíbel, en lugar de botar mari de tópicos coma o de . 
dicer que tal ou cal cousa cadraria o día do Xuízo Final, ap.ela
ba a algo moito máis próximo e adoitaba dicer: iso será o dia 
no que A NÓsa Terra teña un crítico taurino. 

;t 

Asi, se alguén me aseguraba que o Corte Inglés estaba a dar 
perdas, que Fraga tiña unha aguda sensibilidade ecoloxista, que 
Franza .deixaba de fozar coas. probas nudeares ou que Clinton 
ia invitar a Fidel a pasar un fin de semana na Casa Branca, eu 
lembraba o suposto devandito e ficaba do máis ufano. 

Se mal non lembro, unha das últim~s veces nas· que apelei ao 
<lito foi para deixar claro que González nunca chegaria a ir ao 
cárcere. Mais concretamente, que nen sequer se veria procesa
do por moito que o inculpasen e pediran suplicatórios. 

O outro día, nunha Feira do Libro, apreciei unha Enciclopédia 
Taurina bastante arreglada que o vendedor definiu como "el Cos
sío" e que eu, na miña ignoráncia, estiven a piques de interpretar 
como "o cocido". Teño de certo que con iso e con algunhas revis
tas do corazón, calquer poderia pasar por un experto taurófilo. 

Como xa terán adiviñado, princípio a sospeitar que algun dia pode 
que este semanário lle adique méia páxina ao tema devandito. • 

Nacionalismo 
e violéncia 
Quijera escrever umha carta 
a modo de denunzia, por algo 
que vim o passado Dia da 
Galiga em Ponte-Vedra . O 
conto foi assi. Vim a umha 
equipa de jovenes fazendo 

pintadas em diversas pare
des, assim coma em alguns 
auto-móveis, que essa noite 
estavan aparcados. Essas 
pessoas auto-identificaron-se 
coma membros das XAN . 
Quizais até eiqui nom tenha 
muita importanQa, pero o · 
mais importante for que as le
gendas que fazíam eram mui 

.' . ' '~~'.~:0.fiJ!~,~ 
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dessagradáveis. Algumhas di
ziam assim: 

Puto español= em auto-móveis 
com matricula do Madriz 

Ourense =. em os autos que por-
fa v am o fa- · 
mosso OR 

lndepenélén
cia lingüístico 
social = em 
paredes na 
praQa de Ga
li<;a 

Todas elas 
com o deno
minador co
mum de estar 
escrividas em 
castrapo. Pe
ro esso n_om 
foi o mais sa-
lientável pois 
á manhá se-

O queme 
preocupa é que 
estas legendas 
poidam facer 
crer a alguém 
que o . 
nacionalismo só 
se basea na 
violen~ 

guinte quando passeava pola 
cidade vina cheia de pintadas 
de este tipo. Pero o que mais 
preocupa é que estas legendas 
poidam facer crer a alguém 
que o nacionalismo só se ba
sea na violenc;a. Cabe quizais 
a possibilidade de que -pessoas 
coma estas pensem que o úni: 
co caminho para acadar a nos
sa independenQa seja a vio
lenQa; por isso é importante 
que os nosos jovenes non per
ten<;am a equipas coma esta 
(refíro-me ás chamadas XAN), 
tamém quera fazer ver a minha 
preocupaQom deijando umha 

· pergunta no ar: Son estes a 
nova gerac;om de jóvenes na
cionalistas?+ 

]OSSÉ LoREN(:O CAMINHA SOI.ER 

( PONTE-YEDRA) 
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Dos cabaliños ao kamikaze 
As atracións converten festas populares en tnercados 

• LUPEGOMEZ 

Mudaron as formas de di vertiese 
nas festas populare . Os nenos non 
xogan ao e condite nen a pillar. Os 
que teñen máis de dez anos, que 
empezan a ser uns "repoliño ",non 
ensaian bailes entre eles. A música 
das bandas e das orquestras non 
lles gusta. Non xira máis o carru el 
de cadeas no que os nenas se en
guedellaban uns con outros. O "ti
ro", no que o rapaces coa escopeta 
de balins atacaban uns palillos, non 
é nada concorrido nas festas. En 
toda Galiza había a barca -noutros 
itíos chamabánlle "lanchas"-. A 

diversión era sub.ir e baixar facen
do forza co corpo. Antes de haber 
nada con · qué xogar os máis vellos 
lembran a cucaña. Xogos tradicio
nais como o de andar arredor dun
has sillas ata quedar un .de pé que 
perdía. Ou o baile do ovo. Tamén 
se facían concursos de baile gale
ga, que xa non se organizan.· 

Antes o corpo era moitas veces o 
eixo do xogo: pola sua astúcia, po
lo sua rapidez, polo seu xeito de 
bailar, pola sua capacidade de fa
cer forza cos pés (nas lanchas). 
Agora mudaron os tempos. Non 
son os nenos e ~zos os que re
xeitan a tradición; Pasa que lles 
meten polos ollos un mundo alleo 
baixo a etiqueta de "moderno". 
Sen cartas non hai diversión que 
valla. Na carballeira de San Roque 
en Vigo, na festa deste ano, as 
atraccións para os cativos parecían 
saídas de Disneylandia. Entre os 
carballos funcionaban unhas atrac
cións que daban ganas de berrar 
"Isto é Yanquilandia?!" A xente 
miraba todo sen preocuparse por 

ser colonizados, porque a inocén
cia dos nenos é facil de manipular. 

Sen cartos 
non hai sorriso 

Para participar nalgunha atracción 
de menos de cinco minutos había 
que pagar cifras de 200 pesetas. 
Sen cartos é inimaxinábel emitir 
sorrisos: este poderla ser un posí
bel eslogan da atitude da inf áncia 
punha festa. E por outra banda o 
ambente fai que nengun neno pen
se que está exaltando,coa festa, o 
seu povo. En realidade non se exal-

ta nada, o sentido da romería cae 
no vacio. Son os máis vellos os 
que "se enchen de razón" cando fa
lan do carácter tradicional das fes
tas e cada un da sua festa non lle 
importa dicer que é "a mellor cio 
mundo". Porque a romeria está ao 
lado dun pazo fermosísimo, porque 
~·este ano veñen boas orquestras", 
porque "ás nosas festas sempre veu 
moita xente'', porque "fai moitísi
mos anos que se celebran". Cada 
aldea, vila ou cidade tiña motivos 
pra loubar os seus festexos. Esta 
autoafirmación, tan vella coma Ga
l.iza mesma, está en crise. "Yanqui
landia" vén, non se sabe cómo nen 

Nas festas de Bilbao 
p.eden unha ITV 
"A Asociación de Feirantes 
Autónomos de Euskadi consi
dera que a sofisticación nas 
máquinas de festas vai unida a 
unha maior seguridade" publi
caba un xornal basco referín
dose á parada dunha barraca na 
Coruña como "unha averia po
fa que afortunada111enté non 
houbo que lamentar máis que o 
susto". Os feirantes de Euskadi 
manteñen que ele's son os pri
meiros interesados en que os 
aparatos de feira funcionen co
rrectamente. Mantiveron diver
sas reunións co Departamento 
basco de lndústria para poñer 
en marcha uri.ha Inspección 
Técnica de Veículos para as 
suas máquinas. Este ano vai 

haber a mesma música am
biental en todas as átracións. 
En Bilbao dase unha tradición 
especial ao redor das "barra
cas" desde hai xa moitos anos. 

Na Gal iza este tipo de atrac:
cións son máis recentes. A ubi
cación das barracas tamén se 
coida especialmente deixando 
moito espácio de separación 
entre unha e outra. Ademáis de 
acordo co concello de Bilbao 
os prezos desta edic~ón van ser 
os mesmos que os dos últim.os 
dous anos. Os feirantes bascos, 
igual que os galegas, subliñan 
que non son os mellores anos. 
para gastar o diñeiro oeste tipo 
de atraccións. • . .......................................................•.......... 

. , 

porqué, catapultar os nosos soños. 

Cando digo "Y anquilandia" refíro
me por exemplo a atraccións como 
"A nube". Un gran "caixón" que 
sobe e baixa e -marea á xente. Aten
de a taquilla un mozo vestido de 
11egro que parece unha estatua. De
trás del hai un anuncio de Levi's e 
un mozo e unha moza vestidos ao 
estilo da publicidade americana bi
&ándose. Unha pergúntase qué tén_ 
que ver o amor e os pantalóns coa 
distración que oferecen. Outro 
"condimento" é a música bacallao a 
todo volume. Unha panda baixa do 
elevador tan leda que parece borra
cha. Saen bailando. Parece que es
tamos nunha discoteca. De feito, 
hai preto unha capela adornada con 
tantas· bombillas que mesmo pode
riamos chamarlle a "capela discote
queira". "A nube" conta coa pre
senza dun animador que fala espa
ñol con acento andaluz. Mellor dito 
non se sabe en qué idioma fala. Bé
rralle á. xente, cando están a unha 
altura baixa, "queré má! !". Hai que 
fixarse moito para entender que o 
que pergunta é se "queren máis". 
Outras veces berra "Ali, Ali" pois 
que a atración está ilustrada por un
ha imaxe de Ali Babá. Alguns par
ticipantes no xogo negan a sua per
gunta. "Non queren máis". E, como 
se dun xogo masoca se tratase, o 
elevador ·volta a subir ás alturas. 
Unha nena pequena olla con xesto 
de admiración. Tén seis anos e non 
se monta porque lle dá medo. Pero 
asegura que cando sexa maior 
montarase. 

A que xogas? 

Baixo unhas árbores catro nenos, 
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. . . es-cala 
industrial 
Por qué desapareceron as lan
chas ou barca? Os empresari,os 
din que ''pasa como co Corte 
Inglés e as tendas pequenas" e 
unhas atraccións van anulando 
o u tras. N un ha romería había 
unha atracción novidosa. "Ca
baliños" de verdade. Auténticos 
ponis atados formandq_ un cír
culo: Tiña pouco éxito. Daba 
que pensar. Será porque os ne
nos de hoxe prefiren sensacións 
producidas por máquinas? Un
ha nena miraba con cara de pe
na o espectáculo. Non se monta 
porque opma que "non me gus
ta ver como tratan aos cabalas 
atándoos e paseándoos á forza". 

Nas romerías mistúranse todo 
tipo de músicas. O volume é. al
tísimo. Non se pode falar. Vai
se de atración en atración, de 
uñ ruído a outro roído. O nivel 
acústico propícia .. un estado de 
confusión. É como o que din de 
que os 9ares suben o volume 
para que ao ~liente se lle seque 
a garganta. A música nas festas 
ga1egas funciona como reclamo 
para o consumo. Aproveitan as 
modas para explotar o gusto 
dos nenos. A diversión nas ro
merías é unha indústria. Hai 
quén a gaba porque é sinal de 
que mellorou o nivel de vida. 
Hai quén lamenta que ninguén
baile nas festas. Que os nenos 
non sepan divertirse sen gastar 
carros. Que a romería deixe de 
ser a expresión de ledícia dun 
povo para convertirse nun mer
cado sen máis pretensións que 
o consumismo.+ . . •.............................•• 

fillos dos que traen as atraccións, 
xogan nunha mesa como as de bi
llar. Ante a pergunta de cómo SP. 

chama o que están xogando un 
deles contesta que non o sabe. Os 
demáis tampouco teñen nin idea. 
É sorprendente que lins nenos es
tén xogando a algo que non ile 
dan nome. Entón miran o que 
aparece ~scrito na mesa de xogo 

· .e amósanmo. "Air Game" é como 
se chama. Un nome inglés para 
uns nenos que non saben a que 
xogan e que son de Porriño: Son 
os fillos dos donos das atrac
cións. "Eu son o do Toro Apa
che" di un. "Eu son de Dragón 
Machado" di outro. 

Ali están os xogos cos que gañan 
os cartos seus país. Cinco toros e 
un tren que entra no bandullo 
duo dragón. Todo está mecaniza
do. Os nenos non poden aportar 
nengunha creatividade. As figu
ras de touros tiran para os lados 

. aos rapaces e a diversión está en 
receber golpes ao caeL A violén
cia é un elemento presente. U.nha 
nena de l O anos non vai nunca 
nos coches de choque porq'(!e un
ha vez mancouse. "E sangrei" di 
a cativa impresionada polo seu 
accidente _pasado nunha romería. 
O "Chuchutren" anima aos nenos 
que van montados na máquina 
pasándolles un gallero de plásti
co por enriba das cabezas tratan
do de asustalos e divertilos. Lo
go o tren entre nun túnel co de
bu xo dun vampiro e a palabra 
"Horror" pintada a gran tamaño. 
Para pasar medo tamén hai que 
pagar, por suposto. Duascentas 
peseias é a tarifa mínima de to
das as atraccións. • 

... , 
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DIAS 

•A anterior 
directiva busca 
unha nova etapa 
do Cineclube 
Padre Feijoo de 
Oureqse 

O CinecJube Padre Feijoo de 
Ourense poderia volver a iniciar 
as suas actividades, segun decidiu 
en reunión parte da anterior 
directiva. Seria un novo comezo, 
despois dunha interrupción por 
diferentes problemas, dun dos 
cinecJubes máis veteranos de 
Galiza. Tras o abrujdono dos seus 
cargos do presidente, Segismundo 
Bobillo, e o tesoureiro, Xosé Paz, a 

· nova directiva será constituida na 
Asamblea xeral que se celebrará en 
breve. Estanse poñendo os médios 
necesários para que· o Cineclube 
rexorda con novas forzas; 
proxectos e ideas. Para ísto precisa 
tanto da axuda institucional como 
dos amigos do cinema. A 
"comisión de urxéncia" formada 
para a recuperación do cincJube 
está aberta a tódalas suxerencias e 
está buscando os apoios 
necesarios. Tamén están a buscar a 
creación dunha "plataforma en prol 
do Cineclube Padre Feijoo". As 
persoas que queiran sumarse a dita 
plataforma poden facelo na oficina 
da Federación de Cineclubes de 
Galicia, sita na rúa Ramón 
Cabanillas, ou no teléfono 23 59 
46.• 

•Festa reinvidicativa 
da Pala en 
Estremadura 

A primeiros deste mes de Agosto 
celebrouse no Concello de As 
Ellas, no noroeste de Estremadura, 
unha festa reivindicativa anual 
chamada o Día· da nosa.Fala. 
Nesta zona da.comunidade 
estremeña hai tres concellos 

····················~················································~···································································: .. 
A Asociación de Gaiteiros retírase do concurso da Xunta e a TVG : 
DenQ.ncian a admisión d~ grupos con instrumentos foráneos 

. . - . 

• R.F. 

A Asociación de Gaiteiros 
Galegas ven de comunicar 
públicamente a sua retirada 
definiliva do Certame Galego de 
Bandas e Grupos de Gaitas,. 
organizada pola Conselleria de 
Cultura. A decisión tomárase no 
mes de Xuño en Asamblea Xeral 
despois de valorar a selección 
feita dos grupos que agora están 
aparecendo no programa Con 
música propia, da TVG, pois 
empregaban técnicas e 
instrumentos foráneos e isto 
estaba en contra das normas do 
certame. 

Cando se deran a coñecer as 
citadas normas do concurso 
moitos dos grupos participantes 
incumprian o ponto 5 ªº utilizar 
instrumentos foráneos. En 
princípio non se quixo cambiar a 
norma, pero finalmente fíxose. A 
selección dos grupos contaba con 
cinco xuices encargados de 
valoralos. O xurado estaba 
formado por Xosé Luís Blanco, 
directm:, da Radio Galega, Xavier 
Cano, ex-presidente da 
Federación de Bandas, o gaiteiro 
Carlos Núñ~z, o artesán Antón 
V arela e Mª do Carme Penas 
membro da Asociación de 
Gaiteiros Galegas. Esta última é 
a que percebe que non se está a 

cumprir o ponto 5 
das bases e que 
alguns grupos 
utiliziln 
instrumentos 
foráneos, polo que 
comriria 
descalificalos. 
De~pois xa dunha 
discusión do xuri 
sobre.as 
descalificacións, e 
como non se 
.chegou a acordo 
nengun,a 
representante da 
Asociación de 
Gaíteiros decidiu 
retirarse. 

A partir de aqui os 
membros da 
Asociación 
manifestáronse en 
contra do programa 
da TVG, da sua 
financiación 
pública e da 
manipulación que 
se estaba a cometer, 
deixando que 
participaran grupos que 
utilizaban, entre outros, tambores 
e gaitas escocesas e órganos. A 
Asociación pensa que todas estas 
maniobras se deben a que existe 
"unha vergoña de ser galego" e 
que se trata dunha "agresión 

contra a nosa identidade como 
povo, financiada con cartos 
públicos, que non só. atingue aos 
músicos populares, senón a todo 
o conxunto dii cultura galega". 

A Asociación de Gaiteiros 

Galegas repartiu na festa 
do Albariño de Cambados, 
despois da actuación da 
Banda da Deputación de 
Ourense, panfletos de 
protesta rios que 
denunciaban a "aldraxe á 
música tradicional g·alega e 
á cultura galega'', así como 
que as técnicas e · 
instrumentos utilizados 
non son autóctonos de , : 
Galiza, igual que algunhas : 
vestimentas e os desfiles 
casi militares que se fan. O 
director da banda da 
Depuración de Ourense, 
Xosé Lois Foxo, arnpárase 
no dito de "renovarse ou 
morrer" e di que o seu non 
é un grupo folclórico e que 
pode incluir diferentes 
vestimentas e recoller 
elementos rnusicais de 
diferentes culturas. 

A Asociación de Gaiteiros 
está agardando agora a que 
remate o programa da 
TVG Con música propia e 
que se emita o resultado do 

concurso. Se se seguiron 
incumprindo as bases anúncian 
denuncias. Ademais eren con 
case total seguridade que os 
prémios os levarán "as bandas 
das deputacións ou as suas 
filiais". • . ••...•.....................•.............................................................................................................. 

limítrofes .con Portugai'(Valverdi, 
As Ellas ·e San Martín) que 
emprega na sua comunicación 
unha língua moi similar ao galega 
ou o galega-portugués coñecida co 

nome xenérico de A F ala. A festa 
estivo organizada polo Concello 
das Ellas e a Asociación pola 
Defensa das Falas de Estremadura, 
que afirmou tamén que a Xunta de 

Estremadura segue coa política de 
esquecemento desta língua, igual 
que sucedera co portugués de 
Oliven9a e outras bisbarras. + 

•Redondela 
recrimina a atitude 
de Francisco 
Vázquez respecto 
ao Blanco Amor 

A corporación cio Concello de 
Redondela aprobou Únanimernente 
a moción presentada polo BNG, 
na que se recriminaba a actitude 
do Concello da Coruña e do seu 
alcalde Francisco Vázquez por 
non ter convocado a edición do 
premio literário Blanco Amor tal 
como lle correspondía. O Concello 
de Redondeta, o primeiro en · 
convocar o citado prémio literário 

A.~ .. -..~·~ .. ~ .. ·.$·.· .. ·~~·::···A:~:· . )?..~ ... ~ ... :.~.~9·. R 
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en 1981, remitíralle ao alcalde> 
coruñés un escrito para expresar a 
rep_ulsa dos concelleiros 
redondelanos por non organizar o 
prémio e para instalo a que 
manifesten oficialmente a sua 
renúncia para que o Concello de 
Brión poida convocar o cename. • 

•Na memoria de 
Ramón Martínez 
Món 

A Asociación de Gaite iro de 
Galic ia fi xo pública unha nota 
coa que quer lembrar a memória 
de Ramón Martínez, Món, 
artesán de percusión tradicional 
galega e gaiteiro. Tamén queren 
deixar patente o eu sentirnento 
coa família do músico e re altar 
o seu traballo no eido mu sical 
ademais da sua condición 
persoal. • 

Poáerá áegustar as nosas variaáas tapas e áe[iciosos pfatos nun amóiente e;r.
cepc-w,;.aí. O edificio onáe se uóica (funáaáo no sécufo X!o/ po[a noóreza) es
tá cataiogaáo como patrimonio histórico-artístico nacional '1{g. f ucfr.aáa prin.
cipa[ encontranse os escuáos áe .91.lfónáiga que viron pasar estos cincocentos 
anos pofa vifa le 'R_!.áonáefa. 'l(_estaurarrws esta femwsa fachaáa para que 
vosteáe poiáa áistruWo en compaña áa súa famiúa e amigos . .91.garáárrwfo 
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('Detrás áo surtiáor áa yaso{ineira) 



~~~1~11 L~ett~uras~I[~] ~~-
Unha crítica 
dos 70 
A visión de Mario 
Hernández 
En 1974, Publicaciones Españolas 
(da Dirección General de Cultura 
Popular) na sua colección "Temas 
Españoles" dá ao prelo o volurne 
La, literatura Gallega, da autoría de 
Mário Hemández, Nº 538 da colec
ción. A colección pasaria ao longo 
dos .anos por diversos fonnatos , da
quela era o de 11x17 cm. O libriño 
do que queremos falar tiña 130 pá
xinas (máis oito fotos fóra de tex
to), e o seu custe era de 10 pta. 

A parte dun preliminar e dunha 
curta e mui esco11ida bibliografía, o 
volume dividíase en sete capítulos: 
(I) Face dunha terra; (II) Lírica me
dieval galaico-potuguesa; (ID) A 
re tauración romántica; (IV) Sau
dade e átira en Rosalía de Castro; 
(V) Pondal, o bardo de Brigándsia; 
(VI) Curro Enríquez; e (VII) No
tas obre a poesia e a prosa contem
poránea (a poesia remataba en Pi
mentel, a prosa nos homes de Nós). 

No limiar, o autor avisaba que as 
páx inas que seguían non querian 
ser outra causa que "esencialmen
te divulgativas'', e avisaba de on
de partía a maioria da inforrnacjón 
que introducía no seu texto: Xosé 
Luís Varela " verdadeiro inductor 
do libro", a quen lle agradecía as 
suas notas sobre poesia contempo
ránea, e Filgueira Valverde máis 
Carballo Calero. 

No apartado dedicado á poesía 
medieval , M ário Hernández se
gue, sobretodo, a Filgueira, pero 
tamén bota man de Carolina Mi
chaelis, Rodrígues Lapa e . R. Me
néndez Pidal. Son páxinas divul
g ativa pero nas que sali enta o 
bon facer dun poeta-crítico. Enga-

POLAS INMENSAS 
E ALLEAS FORTUNAS 

Laura Caveiro 

Curros Enríquez 

de que a poesia m_edieval galega 
traspasou fronteiras e tempos e 
anota (con exemplo na man) a sua 
influéncia en poetas arxentinos 
como Ricardo E. Molinari. 

No terceiro capítulo, adica unhas 
notas aos "séculos escuros" e citas, 
como~único poeta que entraria den
tro da tradición poética galega, a 
Martín de Torrado, abade de Urdil
de. Pasa a continuación a tratar da 
figura do Padre Sarmiento, a quen 
considera, con Grimm e Díez, un 
dos iniciadores e mestres da filolo-

. xia románica. Introdúcese despois 
no pre-rexurdirnento, con dou no
rnes importantes, Nicomedes Pas
tor Díaz, "del son as duas primei
ras poesías verdadeiramente 'artís
ticas ' escritas en gal ego no século 
XIX" daí que a sua irnportánda se
xa indiscutíbel; e Salas y Quiroga 
"que ao fronte do samanário No me 
olvides (1837) alenta e Ítnpulsa to
do intento renovador da cultura ga
lega". Salas y Quiroga é o introdu
tor dos románticos franceses en 
Galiza: Víctor Hugo , Larnartine, 
Musset, Béranger. Dá un pequeno 
repaso aos primeiros nomes do re
xurdimento e introdúces~ de cheo 
en Rosalia. O cuarto capítulo está, 

· íntegramente, dedicado a ela. 

As páxinas dedicadas á poeta son, 

en moito, devidoras de Xosé LÚís 
V arela, pero Mário. Hernández, se
nón un especialista en literatura ga
lega, é un bon crítico e corno tal se 
achega a Rosalia. Anota certos- te
rnas importantes: o achado dun pa
radiso, a invasión da sombra, e rei
vindica como grande novela do 
XIX .español 
El caballero 
de las botas 
azules. As Se Mário 
curtas pero in- Hernández 
tensas páxinas 
dedü:adas a considera a 
Rosalia son as Rosalia 
dun poeta a 
falar sobre -ou
tro poeta, con 
admiración e 
empmia. 

Se Mário Iier
n ánez consi
dera a Rosalia 
como unha 
grande poeta, 
non lle acon-
tece o mesmo 

como unha 
grande 
poeta, non 
lle acontece 
o mesmo 
con Curros 
e Pondal 

con Curros e Pondal. Para Hemán
dez, a "toponímia ensombrece 
misteriosamente estes ver:sos e 
plantas e anirnais, claramente di
versos ·e de vulto, vivifican entón 
unha poesía que peca de monoto-

Eduardo Pondal 

NEGRA 

Laura Caveiro: u~ha nova narradora para o xénero negro 

nia constr .. 1:1tiva, de vigor carente 
de ductibilidade". E en Curros o 
esencial é a denúncia. 

No úlÚmo capítulo dedica unhas 
notas á poesia que vai de 1900 até 
1936. Divide, seguindo a Varela, o 
periodo da seguinte maneira: (1) 
Superadores dó modernismo: An
tónio Noriega Varela e Ramón Ca
banillas, e poetas afins: López 
Abente, V. Taibo e Otero Pedrayo. 
(TI) lnovadores expresionistas: Ma
nuel António, Amado Carballo 
(outros nomes: Blanco Amor, Eu
xénio Montes, Delgado Gurriarán); 
e (III) Neotrovadorismo: Cunquei
ro e Bouza Brey. Como non ads
critos a corrente nengunha sinala a 
Aquilino Iglesias e Luís Pimentel. 

· Esquec~do o que di de Manuel An
tónio (sempre pertinente) ou Amado 
Carballo, compre sinalar o que di de 
Cunqueiro: "As cantigas recollidas 
en Dona do corpo delgado foron 
conceptuadas como máis arqueolóxi
cas e menos inxénuas (que as de 
Cantiga nova que se chama riveira). 
En realidade, quizá sinalan a madu
rez de Cunqueiro," ás veces con ruptu
ra case total da fidelidade técnica ao 
modelo e fonda profundización me
lancólica". A nota dedicada a Pimen
tel, demostra a perfeita leitura que do 
lugués fixo Mário Hemández. 

Acaba o volurniño cunhas notas so
bre a narrativa galega do século 
XX, até 1936, ·salientando os nomes 
de Risco, Otero e Castelao. lA lite
ratura gallega é algo rnáis que un
has notas esencialmente divulgati
vas, son as notas de leitura dun poe
ta; notas de leitura dunha literatura á 
que se achegou sen complexos de 
superioridade e con amor (lease 
atentamente o apartado adic"ado a 
Manuel António ), só compre laiarse 
que non fosen máis amplas as suas 
notas. Hoxe, vinteun anos despois 
de ver lume, o libriño, posto ao dia 
polo autor, e ampliado se fose posí
bel, merecería unha reedición. + 

X.G.G. 

Tom Va~, detective privado con oficina na mesma rúa do· Príncipe, tenta desenreda-la trama 
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 unfia acusación de lascivia. 

XERAIS 

~~ 
~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

A TRES BANDAS· 
Xosé Miranda 

O ESCRUTADOR 
Marcelino Salgueiro 
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canta de libros 

A história dun mago 
chamado Gago 
É un canto para primeiros leitores. 
Títulase Gago por Merenda. Fala dun 
mago moi po9erose -que sabe voar, 
que coñece as estrelas polo seu nome. 
Pero o mago Gago está triste porque 
non consegue o amor da bruxa 
Merenda. O autor desta fábula é o 
galega Xan López Domínguez. O 
libriño forma parte da colección "Tren 
azul" publicada por Edebé-Rodeira. 
Hai neste conto un predomínio do 
debuxo sobordo texto escrito. As 
ilustracións son tamén do autor.• 

Actualización 
do tema da pobrez3: 
A editorial madrileña Talasa publica un 
ensaio sobar da desigualdade.e a 
pobreza hoxe en día, Desigualdade e 
pobreza hoy. É un libro colectivo no 
que participan vários autores (Mario 
Gaviria, Javier Alonso Torréns, Miguel 
!aparra e Miguel Aguilar, ... ). Analisan 
esta problemática dende o ponto de vista 
de que "a cuestión da pobreza non pode 
ser pensada en termos de 
lumpenproletariado residual". Abordan 
o caso dos "novos pobres" do estado 
español, privados de aceder ao mercado 
de traballo primário e que subsisten 
desempregados, na economía sumerxicla 

, ou con contratos temporais. t 

O galego 
na Administración 
Xerais publica un manual titula(io 
Curso de galego para as 
Administracións. Está preparado polo 
Servicio de Asesoramento Lingüístico 
do Grupo Academia Postal. Oferece as 
bases xurídicas do emprego do galega 
nas administracións. Recol\e nonnas 
ortográficas e morfolóxicas e subliña 
as características da linguaxe . 
administrativa. O curso complétase 
con exercícios de tradución, exames, 
tests, supostos administrativos e un 
glosário léxico e ortográfico 
relacionado coas administracións. • . 

A poesía de 
X. Pérez Parallé 
Eclicios do Castro pul?lica o libro 
Poemas, cantigas do autor ferrolán 
Xosé María Pérez Parallé. A sua obra 
poética, sempre en galega; permanecia 
na sua maioria descoñecida. Este libro 
ven encher tal silencio. Méndez Ferrín 
escrébelle un prefácio no que di ·. 
"poucos como Pérez Parallé souberon 
xogar o xogo do deseño con letras, do 
que os sabachosos chaman iconicidade" 
e aconsella ler estes poemas cos 
ouvidos pero tamén-cos olios. A poesía 
de Parallé é sinxela, sonora, popular e 
de raigame galega.• 
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Palabras 
como armas 
Ruído 
Luisa Villalta ofré.cenos unha nova 
entrega poética: Ruído<n, obra na 
que -como xa acontecera no seu po
emario primoxénito Música reser
vada ( 1991 )- volve imprimir ós 
versos unha fonda · pegada musical. 
Ruído é un · poemario do estrondo, 
do contraste entre as sonoridades 
harmónicas triunfantes no pasado e 
o caos. escandaloso dun presente 
apocalíptico. A propia autora explí-· 
canos no prólogo que "Este libro é 
ruído porque, mentres a música se 
prolonga en ecos interminábeis 
ahrindo-lle portas ao infinito, o ruí
do é por si mesmo un astro estoura
do cuxas partículas caen a toda ve
loddade e se desintegran de súpeto, 
para ser sempre outra cousa, nou
tro lugar, con outro valor." · E así, 
proponnos emprender unha viaxe ó 
xerme último do ruido, ó seu reino, 
itinerario que nos apbrtará tamén a · 
consciencia do nosa propia identi
dade coino se di no texto inicial 

FILLA.- Saber que non volverán 
fai a algúns demorar-se e despren
der-se. 

NAI.- Para coñe.cer ben o que 
abandonan. 

Mais a ruta ten as súas regras par
ticulares e esíxenos unha catarse, 
establecer as primeiras roturas co 
presente e buscar, na escada da vi
da, unha dirección certeira que 
nos conduza cara a un fin próspe
ro. Comezar baixando para chegar 
ata as orixes, ao berce do xénero 
humano, o elo primixénio na ca
dea evolutiva. Descer ata ese mo
mento en que, ainda carentes de 

Luísa Villatta. 

raciocinio, se ·nos outorga o máis 
preciado don, a nosa arma de futu
ro: a palabra. Pois, só coa súa po
sesión poderemos marcar o cami
ño e comezar a subir na escada: 

Da conciéncia sairon porte<Klores 
que entregaron, coas annas, a palabra. 

O primeiro rito• de resistencia, o 
descenso ás orixes, xa foi cumpri
do e permítenos iniciar un segun
do: a indagación sobre a propia 
realidade individual. A voz poéti
ca recoñécese agora como muller 
que asume unba nova ruptura: 
abandonar o designio imposto de 
ser sombra do home, pisar .nos 
seus pasos, vivir no eco da súa 
voz e ver polos seus olJos para 
afirmarse como ser independente: 

. Sen embargo o que son, unha muller, ao cabo é todo 
o qu~ sei de min no espello no que me levas. 
( ... ) 
Pero se non me ves, es ti quen erra. 

Ábrese ante ela unha nova· unen
cia, o recoñecemento da súa pro
pia e :peculiar biografía corporea. 
O autoexame permítelle afianzarse 
na súa forza, no poder que lle ou
torga posuir dous dons especiais: o 
da palabra -compartida co home- e 
o da vida. E como nai é tamén un
ha muller-terra, o centro de todos 
os círculos que moven o universo, 

xa que só ela contén a etemídade e 
rexeneración pois sempre 

estará, continuará estando, 
polos tillos dos tillos dos tillos, 
presenciando unha morte: a do filio que a mata. 

A ascensión na escada da vida vai
nos afastando do pasado, do lega
dos dos devanceiros, para ·impelir
nos a un ámbito discordante: a ci
dade. Esta conf órmase nun espacio 
corrupto, caótico, cbeo de diso
nancias onde a 
palabra loita 
en desvantaxe 
fronte ás for- Luisa· 
zas que asolan Villal 
o, xa perdido, ta, 
paraíso. A noi- . · como no 
te vén acentuar primeiro 
a desolación 
urbana e só o 
recordo claro 
da historia po
_de permitirnos 
conservar a 
conciencia da 
dignidade per
dida. A terra, 
como a muller, 
garda o Jume 
sagrado que 
traerá' a catarse 

poemário, ,,. 
volve 
imprimír 
ós versos 
unhafonda 
pegada 
musical 

do renacer na destrucción cando a 
palabra se teña convertido en poe- . 
sía, fonte de esperanza: 

Cada mañá son un náufrago 
nesta .balsa de água e pan, á espera. 
A vida boia sempre sobre a cinza. 
Haberá poesía en que salvar-se? 

Estamos agora nunha· ponte -punto de 
unión_ entre pasado e futuro, día e noi
te, avós e fillos- inmersos na noite 
máis escura ·e silenciosa Só as débiles 

·chamas que proveñen dos mortos-son 
quen de iluminamos a ruta e traemos 
o calor da esperanza. Pero ainda nos 
queda un último recurso: aprofundar 
no misterio das palabras para asumir 
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o seu verdadeiro poder. Lograr deslin
dar a ambivalencia das mesmas. Ser 
quen de separar a verdade que nos 
eleva da mentira que nos afunde: 

Se de aquí o poema caí en palabras 
que se suman e seguen como as ondas, 
farase un rumor de notas falsas 
que evidéncíe o ímposíbel dos seguíntes 
versos. Palabras, portanto, falsidade 
como todos os versos que anteceden. 

· Maís se as ondas en si mesmas 
son ver~e as palabras tamén se son poema. 

É poeta quen logra utilizar as pa
labras para, ~ través delas erguer 
melodías sobre os berros, expresar 
oralmente os ritos de resistencia e 
facer sonar esas trompetas que 
anuncian o canto de victoria sobre 
o holocausto final. 

E así, vencida a noite desolada e 
sempre desharmónica, podereinos 
iniciar a comunicación con outros 
seres, confundimos na masa e en
ganar ó cíclope que nos vixia para 
confundimos no caos. Intercam
biamos entón, como regalo de ale-

. gria, os nomes, a nosa propiedade 
máis preciada para integrarnQs na 
harmonía máis pura que nos obri-

. ga a exclamar: 

Agora xa non sei 
quen son eu e quen es ti 
entre tooos nós. 

Porque á fin triunfa un son sereno, 
unha vibración única e fermosa 
que nos une para iniciar a recons
trucción do reino que se perdera, 
durante un tempo, na desolación 
do balbordo: 

Son, somos, seremos unha vibración convulsa, 
certidume tremulante, asperez.a, 
torsións que fan de nós un timbre irrepetibel, 
sonido sinónimo de nós. t 

TERESA SEARA 

(1) Espiral Maior, A Coruña, 1995 

No mes de. Agosto de 1985 falrcia unha das 
personalidades máis completas que deu a 
cultura galega nos últimos anos. Raimundo 
Patiño foi un artista ver-

presionismo abstracto e o informalismo. 

Con toda· esa atracción que sentía polos mo-
. vementos de vangarda, 

Para Raimundo Patiño, o artista debía de ma
nifestarse políticamente. e por iso participa na 
creación de diferentes movementos ·políticos, 
sempre no ámbito ga esquerda nacionalista, 
como o ~onseHo da Mocidade ou a Unión do 
Pobo Galego. 

sáti I: f>intor, autor do 
primeiro comic galego 
( .. Dúas viaxes", xunto a 
X. Marin), gravador, 
ilustrador,a máis de teó
rico da arte. 

Logo dunha xu~entude 
de Ieituras marxista~ 
naccu o seu . compromi
so .. político e intelec
tual, algo que discorreu 
xunto, sen posíbel se
paración na vida de Pa
tiño. Fórmase como an
tifascista e humanista, · 
algo· que tamén vai pa
rello. Como pintor é un 
constante investigador 
na procura do máximo 
nível expresionista e 
como escrebeu ·Luis Se
oane, a sua produción 
pódese clasificar". , . 
polas desvariadas eta
pas polas qu~ pasou", 
xa que o pintor coruñés · 
seguí u un camiño en 

··········~········· 
'Para Raimundo 

Patiño, o artista debia 
de manifestarse 
políticamente" 

demostrou que os novos 
movementos artísticos 
non estaban rifados coa 
arte popular galega, coa 
que se sentía especial
mente•identificado. 

Demostrou que a cultura 
~ tamén se pode entender 
~ de xeito colectivo, for
~ mando parte de grupos 
;::¡ cos que sintonizaba ideo
~ lóxicamente e intelec
~ tualmente. Aí están os 
~ casos de "Brais Pinto" 
~ ou o movemento de van
-.¡_ garda "A Gadaña" do 

que formou parte nos 
anos sesenta. Grupo que 
loitou por facer unha arte 
renovada, distinta á ofi
cial que apoiaban os de
predadores culturais do 
franquismo. 

Foi un dos fundadores do 
chamado "Taller Redor", 
a primeira galería de arte 

espiral. Empezou sentfodose atraído polo 
expresionismo para logo sintonizar co ex_: 

de carácter experimental .con montaxes, per
fomances ... con sede en Madrid. 

A ARTE 
COMO LIBERACIÓN 

Na sua pintura emprega ~lementos abstractos 
con imaxes que teñen como referente o mun
do antropomórfico, zoormórfico ... Esa pintu
ra de trazado rápido, vertixinoso, produce no . 
espectador unha sensación de angústia, de 
desacougo . . Son elementos axitados como au
gas en contínuo movemento. O exercício ar
tístico entendido como un proceso de liber
dade absoluta. 

Emprega cores moi variadas, producíndose no 
contacto unha fusión, un equilíbrio único. Unha 
obra sempre próxima á terra, non só na cor,-se
nón tamén na textura. 

Semella que as institucións culturais deste 
país viven nun permanente estado de sono 
etemo,senón non podemos comprender por
que este decénio, do pasamento deste admí
·raábel intelectual, non serve para recuperar a 
memória de todos os que como· Pati:ño loita- · 
ron contra a represión franquista e soñaron 
coa liberación e construcción dunha nación 
de seu. • - - - · - - - · · · - - · - · - -

..· 

Mlísica 

Leción 
de música 
antiga 
Porque trobar é cousa en que iaz 
Movéndose entre os séculos XII 
(Códice Ca)ixtino) e XIV (Las 
Huelgas) , o traballo constitúe unha 
franca inmersión na arqueoloxía da 
música occidental, que, sempre xe
radora de emocións gozosamente 
extrañas, sen dúbida produce nas 
nosas corcjas os harmónicos adicio
nais da (tembelmente) distante Ga
licia que acena ao longo da meiran
de parte da escoita. Non é mala a 
ocasión para deixar -ao menos por 
un instante- o frecuente estado de 
alerta que esnaquiza en moitos ga
legos a capacidade para o disfrut~ 
estético do proprio. Xa que se certo 
é que un risco da nosa conciencia 
crítlca consiste na idealización toté
mica do pasado, ás veces pouco 
xustificada, amiúde perniciosa para . 
a organización dun presente estéti
co de noso, certo é tamén que hai 
momentos requeridores doutra acti
tude. E acaso 
as cántigas de 
Martín Códax 
fan parte, para 
a nosa urdime 
cultural, da

O que se 
gaña cando 
pul oe 

·queles mo- omamenta-
mentos que ción son 

como o fai 
o grupo 
Martin 
tóda.x 

-coma as mis
teriosas figu
ras etruscas, 
coma o teito 
trepidante de 
Altamira, co
ma a taboíña é placer 
sumeria na musical 
que se albisca 
o debuxo da 
relación pita-
górica- nunca perden o seu singular 
poder de chamamento. Embora, 
pois, veñan estes tótems. 

O lector terá adiviñado xa que, pará 
quen isto escrebe, o traballo de Mar
tín Códax (epónimo) logra unha boa 
evocación dos momentos que reco
Jle. Brevemente deamos as nosas ra
zóns. Se na música do longo periodo 
que abrangue -homoxéneo só na 
lonxanía- quixermos buscar un fac
tor unificante, con peso ideolóxico e 
aca<;lamento estético, posíbelmente 
e~colleríamos o pousado retroceso 
do platónico e o pousado avance do 
dionisíaco. Non irnos soster agora, 
claro está, que magistri tan previsí
belmente severos coma os calixtinos 
fan música dionisíaca. Mais sí é moi 
evidente que xa Jles resultan estrei
tos os xustillos derivados da Acade
mia. Hoxe admiramos aínda a preci
sión coa que a álxebra gregoriana 
segue coordenando roupaxe musical 
e contido textual, mais tamén nota
mos .como os criterios de composi
ción rebordan xenerosamente a nor
ma, adoito explícita, da autoconten
ción sonora para meirande gloria do 
texto. Por iso hoxe, esvaída unha 
grande parte do impacto emocional 

. dos textós, ·a· musica estremci:e aca-



O grupo de música antiga Martln C6dax. 

so máis do que no XII. Costa crer 
que Ato, Golenus, Aírardus ... non 
fosen consci~ntes do engado perma
nente que estaban a edificar. 

Valorar o traballo do grupo neste 
marco require ter en conta que a di
ficultade básica na execución da 
música antiga (do clasicismo para 
atrás, en especial do barroco para 
atrás) deriva da necesidade de facer 
presentes unha série de eventos so
noro que, ausentes da lexíbel, pero 
e quemática partitura, cabe lícita
mente supoñer que funcionaban nas 
interpretacións da época. Tras dos 
excesos que o Romantismo come
teu coa música temperá, o badal os
cilou amiúde á beira oposta, prcxlu
cindo execucións tan absurdamente 
literais coma escasamente convin
centes (seguramente moitos de nós 
lembramos a achacía secura da mú
sica para v~uela que se escoitou no 
comezo da «oposición ao segovia
nismo» ). A verdade é que nunca na 
«escola de Santiago» .se caíu en tais 
encodelamentos, mais agrada com
probar como a liña segue a desen
volverse sen medos a tal respeito. 

O que se gaña ºcando pulso e orna
mentación son como os fai o grupo 
Martín Códax é, en primeiro lugar, 
placer musical. Pero o certo é que 
tamén axudan a ver a historia da 
música dunha maneira máis con
forme coa do resto da cultura. Un
ha interpretación «literal» tendería 
a facer de toda esta mostra de Ars 
Antiqua unha especie de chaira es
tética que o Códice de Las Huelgas 
re umiría pouco denante do arrin
que da Ars Nova. Mai as versión 
do grupo aben amosar as grosuras 
da hi toria, as diversa direccións 
por onde vai e fiañando a mono
día, a diferentes vías polas que vai 
facendo auga o vello orde: un me
lisma gratufto que delonga ousada
mente unha sílaba textualmente 
pouco significativa, outro que con
tribúe a vulnerar o e trito move
mento contrario das voces, unha 
percu ión subtilmente arabizan te ... . 
e a clara profanidade que irrompe 
nos iambos, pero tamén nos ritmos · 
libres, malia o que aínda deben á 
música eclesial, da senlleira exqui
siteza de Martín Códax. 

Precisamente nesta perspectiva bó
tase talvez de menos a inclusión 
doutro verdadeiro tótem no senso 

· denantes aludido: o calixtino Con
gaudeant catholici, que a unha be-. 
leza propria superior ·á dalgún dos 

exemplos realizados, une o interese 
de ser a primeira peza a tres voces 
que se coñece na música europea. E 
postas xa a botar de menos -entén
dase que dentro do contexto positi
vo do coñxunto-, cabería sinalar 
unha certa esguivieza do traballo 
instrumental, en xeral máis coitado, 
menos decidido có vocal. Sen che
gar a aqueles excesos tan caros a 
Orff, suxeriríamos, por exemplo, 
unha lectura máis clara do pulso 
iámeico nas oportunas frases do 
Mia yr:manafremosa, ou da afonsi
na A madre do que livrou dos leóes 
e, ocasionalmente, máis firrnedume 
en fraseos de harpa e percusión, és
ta en especial cando opta polo ara
bismo. Ao cabo, e aínda confesan
do escasa seguridade ao respeito, 
perrnítasenos dubidar das pronun
cias, inconstantes e un chisco re
lambidas, de 'Dius', 'Vigu' (en ri
ma con 'mandado' e 'amado') o 
condicional 'si', por veces a copu
lativa 'i' , algún 'cido' e poucas ou
tras. Tamén nos chocou que o bai
xo latín da Galicia medieval sane 
tan supostarnente idéntico á actual 
pronuncia italianizante de semína
rista recén chegado de Roma. . 

Con todo, o que máis se bota de 
menos é un texto introdutorio á al
tura do contido musical. O aporta
do, cheo de retrónicas e escrito nun 
castelán (!) por riba mellorábel, vale 
esencialmente para poñer de mani
festo a singular autonomía que as 
múltiplas verquentes da sensibilida
de gozan nas weltanschauungen 
persoais. Solprende que lago de 
captar os lonxanos rexistros do O 
adjutor omnium seculorum, o decus 
apostolorum, o lux clara gallecia
norum .. . , ou a rara delicadeza do Ay 
Deus se sab ' ora , meu amigo, 
com' eu senneira estou en Vigo. E 
vou namorada -duas pezas para a 
tópica illa deserta- non se entendan 
outros fenómenos ben máis cotiáns 
e evidentes. En fin: fotocópiense os 
nomes dos intérpretes e mailos tex
tos das obras denantes de depositar 
o cademiño na papeleira, e coidado
samente adxúntense ao disco. Dis
poñerase así· dun interesante ítem 
sonoro, apto para escoitar sen som
bras en calquera estado de ánimo.• 

M. ANXO MURADO 

Porque trobar é cousa en que iaz ... Grupo 
de música antiga, de Compostela, «Martín 
Códax». Pezas dos Códices Calixtino (San
tiago de Compostela) e de las Huelgas 
(Burgos) , das Cantigas de amigo (Martín 
Códax), e .das de Santa María (Afonso X). 

Paraíso 
musical 
Homenaxe 
a Mª Teresa Vera 
Nesta morea de discos colectivos, 
compartidos por vários nomes que 
no mundo artístico son, o presente 
de homenaxe a Mª Teresa Vera é 
unha gra.vación diferente dos re
copilarórios ao uso, xa que desta 
vez o carácter monográfico ven 
dado pala personalidade artírstica 
da cantora protagonista. · 

Mª Teresa Vera, intérprete cubana, 
nada en Guanajay a finais do pasa
do século estréase como cantora 
máis ou menos profisional no ano 
1911. Posteriormente amplia os 
seus estudos de guitarra e accede a 
gravar discos .en USA, finando en 
Decembro de 1965, lago dunha in
tensa carreira que cobre un periodo 
no que se i:'eflexa o evoluir da can
ción· cubana ao longo do tempo. 
Falar, pois, de Mª Teresa é facelo 
do Bolero, da Guaracha, punto cu
bano, jácara, do son ... a sua pró
pria vida é tamén toda unha cróni
ca, non só artística senón mesmo 
social, do devir histórico de Cuba, 
verbo das aportacións recebidas 
doutros pavos que foron chegando 
á illa e deixaron ali a sua pegada. 
Todos estes dados, debidamente 
ampliados, aparecen no folleto do 
disco, en senllos textos escritos por 
Mª Teresa Linares e máis Tony 
Évora. Nas ·suas liñas dase canta, 
igua1rnente, do entramado musical 
cubano, que pasaba palas represen
tacións teatrais, palas "serenatas" a 
domiciílio, actuacións en salas de 
cine -circunstáncia da que tivemos 
constánéia tamén aquí-, cafés , 
emisoras de rádio ... todos eles fo
ron cenários habituais de músicos e 
cantores cubanos, ao que hai que 
engadir un teatro coma o Politea
ma Grande, de La Habana, onde 
Mª Teresa Vera despuntou como a 
grande artista que foi en vida. Tivo 
o acompañamento de salientados 
colegas, coma Rafael Zequeira ou 
Lorenzo Hierrezuelo. 

É de agradecerá casa editora, Nu
benegra, que asuma esta grava
ción ambiciosa da forma que o fi
xo, contextualizando documental
mente a figura e a obra de tan sen
lleira artista. Daquela, podemos 
dicer que este disco é todo un do-

M1 Teresa Vera. 

cumento. Nel comparten cancións 
persoas máis ou menos coñecidas, 
nomeadamente voces cubanas co
ma Gema y Pável ou Ornara Por
tuondo, e algunha outra coma 
Martirio, Pab!o Guerrero ou a na
sa Uxia. Un total de quince can
cións, que instrumentalmente so
an, unhas da forma máis sinxela, 
como por exemplo "He perdido 
contigo" -piano e voz de Argelia 
Fragoso- , e 
outras con to-
do un desple- ·Cuba é un 
gue de guita- . paradiso 
rras, metal, . l 
vento; voces musica ' 
e especial- dentro del 
mente unha 
variada per
cusión. Xa 

Mª Teresa 
Vera ocupa 

que lago, o un espazo 
disco resulta d · 'l"' 
ameno na es

- coita, carac
terística que 
se correspon-

e pnv1 exiC? 

de coa variedade de estilos, xa 
mentada, da artista homenaxeada. 

o mesmo podemos atapar can
cións intimistas prestas para bailar 
"acurrucadiños", que outros temas 
paradigmáticos de música salsa
tropical. O humor co que se des
creben "Los funerales de Papá 
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Montero", fan desta unha canción 
sobranceira do xénero traxicómico 
- por certo que neste tema salta ao 
ouvido a idónea ensamblaxe le- · 
tra/música, tan própria do canto 
daquelas terras. Pero ao lcmgo do 
disco a mensaxe predominante é a 
dunha certa derrota, que é levada 
con saudábel resignación polos 
distintos cantores. Os desamores, a 
infidelidade, non impeden abordar 
unhas cancións, ás veces arrebata
doras e desafiantes. Tamén nalgun 
texto se deixa unha porta aberta á 
reconciliación. Será exax~rado di
cer que o escoitado, en xeral, é re
al como a vida mesma? 

Cuba é un paradiso musical, dentro 
del Mª Teresa Vera ocupa - mesmo 
no présente- un espazo de privilé
xio. E como queira que os referen
tes sobranceiros entre nós da illa 
caribeña son os que son, non resis
to reproducir duas valoracións que 
tamén se poden ler no mentado 
texto-documento: nunha entrevista, 
Silvia Rodríguez manifestou: 
"Coido que Mª Teresa Vera é parte 
da auténtica natureza que aporta o 
povo ao criar e interpretar a sua 
música"; por outra banda, Pablo 
Milanés afirma "Mª Teresa é para 
mina canción cubana".+ 

X.M.E. 

------~I canta de discos 111,._ ____ _ 

Josep Tero: 
"Lladre d" Amor" 

Poemas de Joaí! Salvaf Papasseit dan 
vida a este terceiro disco do cantautor 
catalán Josep Tero, "Ladrón de amor". 

- .. - -. .. _ ...... - .. .. - - - . 
• 

Cancións curtas, algun recitado e un 
desenrolo musical encorsetado, 
sostido por un fato de bons músicos, 
entre eles o veterano Toni Xuc'ia.,. 
director musical da gravación. 

A diferéncia doutras gravacións 
suas, J. Teto utiliza desta vez unha 

instrumentación acústica -corda e 
percusión-, e neste senso gañou 
moito a sua exígua discografia, pero 
a su voz adoece de falla de alento, 
desa forza que converteria o produto 
en algo sublime.+ 

X.M.E. 

,. 
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A Festa da Istória de Ribadávia, regres~r a Idade Meia 

Aoa .al 'fa ,; de 
V 1, 

COCTELERIA 

• (UPE GÓMEZ. 

O sábado 2 de Setembro hai que fa
cer ou inventar· un traxe de época 
para participar nesta festa. A Festa 
da lstória recria o ambente do sécu
lo XIV.no bairro xudeu desta vila. A 
entrada é totalmente de balde. De
trás desta xomada hai un longo tra
ballo durante o ano. Organiza esta 
festa unha coordenadora integrada 
por µn promédio de 20 viciños que 
asi ó deciden voluntariamente. To
dos os luns do ano teñ~n reunión pa
ra coordenar_a festa. O traballo tén a 
recompensa da- ledícia que vive a vi
Ja chegado o dia Este ano cumple a 
sexta edición. Os organizadores afir
man que os cálculos de afluéncia 
sempre son superados por un gran
dísimo balbordo de xente que chega 

-de toda Galiza. Socialmente repre
senta a fantasia de voltar ao pasado. 
É unha fuxida lúdica e sábia. Esta 
festa, para orgullo dos ribadavienses 
e dos galegas en xeral, estase consti
tuindo nun indicador de que a cultu
ra gálega avanza neste caso dando 
grandísimos pasos. Fronte a diver
sións insanas e antigalegas érguese 
esta festa xa "histórica". 

O, ·programa de actos cobre todas 
as horas do día. Empeza coa leitura 

.do Bando da Istória, un texto que 
se le todos anos e no que se chama 
a que a xente non traballe e partici
pen todos na festa. Tamén ordena 
"que se canten e bailen as nosas 
cancións e bailes tradicionais do 
Condado". A continuación ábrese 
un banco no que se pode cambiar a 
peseta pola moeda na que se reali
zarán todas as vendas e compras 
ese dia, que é o maravedí. O desfi
le oficial ~ae da rua de San Fran
cisco cara a Praza Maior. Este per
corrido é. dun quilómetro aproxi
madamente. Van os condes, os xi
netes nos seus cabalas e todo o po
vo engalanado para a ocasión. No 
balcón do toncello le o pregón Xo
sé do Tristo da Porta da Yila. Este 
pregoeiro simula ser un preso que 
escapou do cárcere. Co seu discur
so tentará convencer aos condes e 
ao povo para que lle permitan que
dar en líberdade. Se a plebe e os 
nobres consideran que debe seguir 
preso terá que andar arrastrando as 
suas cadeas até as doce da noite. 

Ás doce e media da mañá entré
ganse as medallas da lstoria. Son 
prémios que simboliÚn os títulos 
honoríficos da época que se ensal
za. A "acción'', coma se dunha pe
lícula se tratase, continua. Un mo-

zo vai buscar á sua casa á noiva 
coa que vai casar dentro dunha si
nagoga xudea. Polo camiño van 
cantando cancións. O enlace é par
te da cerimónia do Sabbat que se 
celebra por terceira vez na festa da 
Istória. Na Praza Maior celébranse 
dous bailes medievais. N un deles 
participan só "donas sen cabalei
ros". No outro baile, danzan ho
mes e mulleres collidos da mán 
como marca a tradición xudea.' 

No chan da praza píntase un tabo-
1eiro no -que 32 rapaces, vestidos de 
branca e negro, xogan a este Xa
drez xigante. Tamén hai unha exi
bición de cetreria á que os cetreiros 
traen os falcóns e as águias. E un 
torneo medieval con cabalas,. e cu
dos e espadas. Máis unha competi
ción de tiro con arco no castelo. Na 
eirexa de Santiago unha coral e un 
grupo de corda oferecerán unha ac
tuación musical. A xomada remata 
con teatro e cunha cea. Unha com
pañía, integrada por actores da pró
pria vila, interpretará a obra "A En
diañada". Finalmente, na eirexa da 
Madalena, farase unha cea medieval 
cuio menú está formado por lam
prea, cabirto ao espeto, empanada, 
viño tinto do Ribeiro, pan de trigo, 
melindres. da época e tarta hebrea• 

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

. 

"O frío" (Edicións 
Debate), estreo de 
Marta Sanz como no
velista. Non é unha 
novela divertida pero diverte. Nin
güén chora nela pero desprende 
pranto. É un paseo pola loucura, polo 
amor e polos -sentimentos. A escrito
ra consigue magoar ao lector, ferilo 
-ainda que sexa coa arma da tenrura. 

Hai duas partes diferencildas no li 
bro. A testemuña dunha xoven e por 
outra banda o pozo no que se sumer
xe o seu mozo, chocando coas pare
des -a tolemia. As palabras da prota
goni~ta femenina son sinceras, pen
sadas, redondas. El é un moneco co 
que xogan a escritora e a vida. A xo-

Suxeréncias de leitura 
A escritora, Marta 
Sanz, é xoven, ten 
26 anos. O seu pri-

ven fai viaxes e respíra. El tén a vista 
taponada. El e ela amábanse pero na 
ficción nunca aparecen xuntos, son 
sombras diverxentes, mundos que se 
encadean separándose. 

Hai outra persoa que está fóra do par
que do libro -a autora- que non abraza 
aos personaxes, non os idealiza, se
nón que os desata, desbócaos até que 
éles atopan os seus próprios horizon
tes. A linguaxe desta obra é laberínti
ca, apretada, densa. Fanse senténcias 
que son berros. Hai frases que consti
tuirían por si soias un libro enteiro. 

mei ro libro nace 
como unha aventura pechada porque 

· consegue enganchar ao lector. Abre : 
camiños cara o manicómio o edjfí- . • 
cio que sempre está pechado nas na
sas vidas porque o evitamos -ao 
igual que caneamos as curvas e os 
baches- pero a novela é unha radio
grafia dun manicomio grandísimo, 
imenso, desesperado, onde a suxeda
de e a xuventude se entremesturan e 
bailan entre eles. Esta novela serve 
para entreterse durante tres, catro 
horas -lese axiña- e mirar poetica
mente o irracional e o triste o cal é 
unha forma de superalo. • . . .•......•.........................•.........................•.....•.................................... 

Nace, co~ forza, ·º festival folk de Maceda 
A asociación cultural "Ma\:aeda da 
Limia" organiza as "Noites de folk 
do castelo". Celébrase en Maceda, 
concello da província Ourense. A 
primeira noíte folk será o Sábado 

· 26 de Agosto. Dita asociación rein
v indica que a cultura popular ocupe 
o Jugar que lle merece. Propón fol
clore en vivo. Non as manifesta
cións oficiaís _que transfiguran o 
folclore e póñenlle maqui11axe ao 
espíritu do povo. Os organizadores 
declaran que sen a ax·uda da empre
sa privada, que é o Grupo Acade
mia Postal, e da CQncellaría de Cul
tura de Maceda, este evento non se
ria posíbel. No ánimo dos organiza
dores está pular porque as expre
sións culturais de Maceda non se 
garden no siléncío' dos locais de en
saio. Por outra banda queren contri
buir a que ~n Galiza haxa un circui
to estábel de actuacións folk. 

A primeiia noite de folk do Caste
lo conta coa participación de ·tres 
grupos que ~on Choúteira, Berro 
Guetto e Vai de Roda. A agrupa
ción Vai de roda é un dos nomes 
máis importantes do folk portu
gués actual. Desde Porto, levan 
máis de quince .anos defendendo a · 
música tradicional do Alto Douro 
e da Beira Alta. O seu repertório 

inclúe temas populares portugue
ses e galegas, temas inspirados no 
chamado celtismo musical e outras 
pezas de criación própria. Neste 
verán Vai de Roda apresenta o seu 
segundo disco titulado "Palas on
das" no cal participan os músicos 
galegas Xulio López e Uxia Sen
lle. Berro ·Guetto é unha forma
ción de recente aparición no pano
rama da música galega. Está con
formada por músicos que teñen 
participado en grupos como Arme
guín, Fia na roca, Matto Congrio 
e outros. A sua irrupción no mun
do musical galega ven marcada 
pola forza que haí nos grupos no
veis. A música resultante que fan 
pasa pota peneira da contempora
neidade da música popular galega 
sen renunciar á composición ou 
experimentos de fusión. A sua mú
sica quer ser hedonista e oriéntase . 
cara a emoción do directo. 

O grupÓ Chouteira nace no áno 
1991 como quinteto tradicional 
formado por dúas gaitas, tambor, 
pandeireta e voz. A sua intención é 
beber do repértorio tradicional. Es
te ano apresentan o seu prímeíro 
disco. Incorporaron ao grupo acor
deón, requinta, sanfona, apitas e 
outras percusións tradícionais que 

posibrlitan unha me tizaxe que en
riquece a no a mú ica tradicional. 
Mergúllan e no arquivo e no 
traballos de campo resgatando pe
zas que arranxan e na que destaca 
a voz de Uxía Pedreira. 

Durante o día tocarán pola vita o 
grupo de pasarúas Bate Certo. 
Trátase dunha formación tradicio
nal que nasce ao redor da asocia
ción cultural "A gente da Barreira 
"de Ourense. Formouse neste ano. 
Interpretan temas recollidos de 
gaiteiros da Limia, gaiteiros de 
Soutelo e pezas de autoría própria. 
Outra actividade para divertirse 
durante o día é a actuación de ma
labarismo dos Irmaos Tromboni. 
Desde o ano 93 os irmaos Trom
boni percorren o país oferecendo 
alegria a cativos e maiores co seu 
espectáculo de animación de rua. 

Desde a media tarde e xa antes do 
festival haberá exposición e venda 
das diferentes artesanías da Límia 
Alta: albartleiros, talabarteiros, 
oleiros, cachárreirÓs e unha expo
sición de traxes e máscaras do Fe
lo. Os que vaiades a este encontro 
aproveitade para coñecer me11or 
unha comarca do noso país: Ma
ceda de Límia.t 
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Protagoniza a película A lei de Fronteira que se estrea estes dias tentar .esquecer o dor das perdas e 
vivir un tanto dignamente para . 
non cair na mendicidade 

Federico Luppi 
'Reivindico un. ·cine que chegue ao corazón? 
• ÓSCAR LOSADA 

A estrea do filme de 
Adolfo Aristarair:i, "A Lei 
da Fronteira", volta a 
traer ao primeiro plano 
da actualidade ao. actor 
arxentino Federico 
Luppi, un dos seus 
protagonistas. O actor 
amosa nov4mente na 
película o seu alto nível 
interpretativo e unha 
presenza e prestáncia 
que, como poidemos 
comprobar, equipárase 
á que transmite fóra da 
pantalla. 

Vostede ten traballado xa máis 
veces con Aristarain. Que opi
nión lle merece como director? 

Para min, é un dos poucos realiza
dores que e decide 

o home é un xeito de robot desti
nado a conquistar e matar, facendo 
do sangue un culto moi desqui
ciante. A xente sae desos filmes, 
tras pasar un pedazo entretido, cun 
fulminante esquecemento de todo 
o visto. O mercado dos estadouni
denses é o mundo e algun filme 
moi malo seguro que está a render 
bos beneficios nalgun lugar do 
planeta. Non sei se. os demais po
deremos, en certo. momento, pene
trar un tanto no mercado USA, 
quizais os hispanos están princi
piando a acadar algo. Ás veces, un 
está tentado de baixar a garda e fa
cer o que sexa para vender, mais 
non é o que nós propoñemos, pos
ta que queremos continuar respi
rando un certo nível de dignidade. 

· En "Cronos", un filme que lfe deu 
bastantes prémios de interpreta
ción, o tratamento do sangue é 
oposto ao que se dá nos filmes 
USA. Foi a sua primeira incur
sión no cine fantástico e cun di
rector mexicano xoven. Por que 
se decidiu a afrontar este reto? 

Fíxeno porque na história de Del 
Toro vin un mundo paralelo: o 

do amor e o dos 
a contar profunda
mente histórias, esa 
cousa tan difícil. 
Penso que acadou 
unha certa mestria 
no manexo dos es
p azos e das re1a
cións, nun mundo 
actual onde a exci
tabilidade ocupou 
o lugar do sensíbel 
e as relacións. per
soais son tan opro
biosas. Adolfo é un 
home que se decide 
a contar histórias 
desde a banda máis 
afectiva e con certo 

'Agora, os USA 
fan cine que 
tende á 
destrución 

afectos. Pareceu
me interesan_te e 
tratado cunha 
gran dignidade, 
arredándose do 
sanguiñento. Rea
lizou un bó conto 
e síntome gratifi
cado do resultado 
gentro dup. xénero 
no que eu tiña 
moitos temores 
de traballar polo 
ton que pode ad-

dos valores 
das cousas 
queteñen 
que ver quirir unha fita 

co corazón" deste estilo. A pe
lícula gañou bas
tantes prémios, eu 
obtiven o de me
llar actor en Sit-

tipo de valores co-
mo a ami tade e a 
solidariedade. Isto 
abe facelo como poucos. 

Hai catro anos interpretou para 
el "Un lugar no mundo", unha 
tita de enorme éxito que se tor
nou máxica para moita xente, 
polo que dicia e defendia. Qui
zais por iso tivo tantos atrancos 
á hora de poder poñela e~ pé? 

Aí retomamos o eterno tema do 
mercado, que hoxe virouse no se
ñor da vida da xente. Pregoa a li
berdade de mercado o que xa o ten 
todo. Agora, os USA fan cine que 
tende, agás excepcións, á destruc
ción dos valores das cousas que te
ñen que ver co corazón. Traducen 
os temas ao xénero efectista, onde 

ges e penso que o 
esforzo pagou a pena. 

Cine e política 

Vostede actuo'u nunha produ
ción que trataba o tema dos de
s a parecidos na Arxentina (A 
Amiga) baixo a dirección dunha 
realizadora alemana. Como lle 
foi con este filme? 

Tivemos alguns problemas con 
ela, por certo, funcionou bastante 
ben no meu país. Na Arxentina, a 
direita foi singularmente xenocida 
e non realizamos a fita coa con
ciéncia de lle amasar á xente unha 
cousa que xa era sabida, senón 
que tiña a ver ~oa amizade de 

..••....................•...•.••.•••...........•.••.••..•.........• . 
'Agora entendo a morriña dos galegos' 
Que foi o que o decidiu a acei
tar o papel do "arxentino" en 
"A lei da Fronteira"? · 

O guión pareceume moi intere
sante. Toca aspectos de .todo o 
que estivemos a falar nesta 
conversa .. Logo, voltar a Gal iza 
atraeume moito e filmar unha 
película de aventuras en exte
riores marabillosos era como 
un desexo infantil que se cum
pria. Traballamos moi duro e 
creo que sairá todo moi ben. 

Non estamos a falar só dunha 
produción de aventuras, senÓn 
que -hai causas que atinxen á 
m.arxinalidade, á independén
cia e certos valores que están 
en xogo. Tamén me decatei da 
morrriña do galego. Cando se 
deixou estos lares tivo que ser 
durísimo. Escoitaba iso nos 
beizos dos galega de Bos Ai
res, pero somentes o entendia 
como .unha requisitória do te
rruño. Agora comprendo me
llor eses anceios. • 

••• _ •••••••• _ •• ! •. • ~- ................. !.._• ! •• ~-· · ~ •.•• !_• •••••••• ~ ••••••• • . ••• 

duas mulleres que tiñan diferentes 
óptiCas do mundo até que a dor . 
comun irmánaas. 

O cine pode quedar fóra deste 
tipo de situacións ou, pola con
tra, debe afondar neles? 

Non sei se a verba é exactamente 
debe, xa que a obriga de ter que fa

. celo pode conspirar contra a visión 
máis profunda, que sempre é estéti
ca e artística.· O que creo é que a 
partires dos recoñecementos oficirus 
de que en Arxentina ocorreu algo, a 
história vai ir dando distáncias para 
que os r~alizadores se decaten de 
que iso hai que tocalo, non como 
unha acción de orde ideolóxico, se
nón como unha forma de encetar, 
restañar e reconstituir. Son temas 

. que involucran a dem:.tsiadas perso
as como para quedarse fóra deles. 
Cando apareza, co tempo, .unha ob
xecti vidade un pouco maior, máis 
limpa de. ideoloxismo e sectarismo, 
vai ter que falarse diso. Hai que es
luir as pantasmas da opresión, iden
tifü:da nas forzas militares. Iso per- -
mitirianos medrar como país. 

. "A vella música" , de Mário Ca
mus, foi o. traballo que o deÍI a 
coñecer aquí. E~e f~!'le_ non é 

Pode quedar á marxe da sua 
ideoloxia á hora de afrontar a 
sua carreira cinematngráflca? 

Eu sigo a miña ideoloxia, o que 
considero importante é que esta non 
intelfrra coa independéncia de crité
-rio. Coñezo a alguns deputados que 
votaron causas con desgana porque 
así o quería o partido, cando eles -
n~n estaban de acordo con esa posi
ción. Paréceme obsceno e nefasto. · 
O máis importante do mundo é a 
persoa e non o partido ou os intere
ses corporativos. Que é iso de que a 
disciplina pártÍdária estea por riba 
da dignidade da persoa? Na época 
do ponto final en Arxentina, falei 
con xóvenes deputados do partido 
radical e pergunteilles porque vota
ran que sí á amnistia, e refuxiábánse 
na decisión do seu partido. Iso é 
.traizón, disfarzada de civilismo 
mostrenco. A quen beneficia isa? A 
un· sistema que sempre é perverso. 
Eu non cre9 na ·morte das ideolo
xias. Unha persoa de~ loitar arreo 
para maqter a sua independéncia de 
critério, que nos leve a criar cami-

, ños de conciéncia alternativa. 

Considera que segue habendo 
cine militante? 

Non acredito nas etiquetas. Estas 
son' sempre.elementos dun prexui
zo conformista. Están feítas· para 
non pensar. O cine e a literatura 
deben respeitar, fundamentalmen
te, a visión do criador. John Ford 
xógase por aquelo no que cre-(va-
1ores virís, militaristas etc). Certa 
vez, Lenin dixo "Eu prefiro un ho
nesto dereitista antes que .un bur
gués aceitado e traidor". Se eu falo 
tun honesto dereitista sei por onde 
vai, e ainda que o teña como ini
migo político, saberemos en que 
combate estamos. Esa fluctuación 
permanente, timorata, dos que Ron 
saben onde van (e que si o saberr · 
pero non o din) é un perigo. 

ANOSATERRA 

dos mellores dentro da filmogra
fia do director e tiña unha eiva 
evidente no personaxe que voste
de interpretaba, posto que é ab
solutamente impensábel· que un
ha persoa poda 

Son como os protagonistas da
quel filme de Héctor Oliveira que 
vostede protagonizou, ''No habrá 
más penas ni olvido", que tiñan a 
Perón como camiño a seguer e di-

versas faccións de 
enganar aos de
mais dicindo que 
é prepara'dor de 
basquet sen ter 
nen idea .. : 

Vin a película vá
rias veces e é ver
dade o que me di. 
Amáis estaba esa 
metáfora do emi
grado político que 
empregaba calquer 

. estrataxema para 
sobreviver con cer
ta dignidade. In
ventarse un oficio 
para continuar sen
do un ser humano. 
Creo que ese era o 
tema da fita, pero 
non se ·· logrou 
transmitifo. Eu 
sentia moito esa 

'Unha persoa 
debe loitar 
arreo para 
man ter a · sua 
independéncia 
de critério, 
que nos leve a 
criar camiños 
de conciéncia 
alternativa" 

ideoloxia diver
xente tentaban 
apropriarse da 
sua figura ... 

Esta pergunta ven 
perfeita en función 
do que falabamos. 
Coa coartada que 
daba dicer "eu teño 
a v.erdade no parti
d9'', e reivindican
do a figura de Pe
rón, éhégaban .. a 
matar ... é como o 
filme "Befare ttie 
rain" (a fita mace
dónia seleccionada 
para os Osear) que 
ten moito que ver 
con Bosnia, bas
tante máis que to
dos os tratados asi
nado s. Ten unha 

. personaxe porque coñecinunha 
chea de suramericanos que se in
ventaron oficios imposíbe~s para 

m'ensaxe dura: combater polo senti
do da vida e non l.oitar por ter 
maior luxo e confort.+ 

EB 
Greda 

MURAIS ARTÍSTICOS 
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Pontevedra Telf. e Fax.: (986) .SO 28 91 
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Convocatórias 

Cinema e vídeo · 
do méio ambiente 
A Asociación Ami<;s de la Imatge, 
organiza o segundo Festival Iberoa
mericano de Cinema e Vídeo do Méio 
Ambiente, do 26 ao 29 de Outubro nos 
multicines do Centre Bamasud (Bar
celona). o festival abranxe categoría 
profisional e amateur, que contemplan 
os apartados. de corto (vídeo clips, .pu
blicidade) e mediametraxe (reportaxes, 
documentais). Os traballos deberán 
tratar o meio natural, ecolóxico, huma
nÚário, con fin de sensibiliiar, infor
mar, educar ou facer divulgación cien
tífica. O certame contará con outras 
actividades da man de ONGs .e cade
nas de TV convidadas,· a maiores das 
proxeccións (abertas e en pantalla xi
gante) de todas as fitas inscritas no 
concurso e as que participaron no ·Eco
visi.ón Argentina. Poden parti"cipar to
dos os que non o teñan feíto na ·pri
meira edición, con traballos realizados 
a partir do 1 de Xaneiro de 1994 sem
pre con soporte vídeo (Pal) en VHS, S 
VHS, U MATIC ou Betacam. A ins
crición é gratuíta e fica aberta até o 30 
de Setembro de 1995, no: JI Festival 
Iberoamericano de Cine y Video del 
Medio Ambiente. Bamasud. Progrés, 
69. 08850 Gava. Barcelona. Catalun
ya. As obras enviadas por correo han 
de chegar claramente identificados (tí
tulo da obra, duración, categoría, nom
bre do realizador ou productor, ende
rezo, teléfono), e coa inscrición "Ma
terial para fins culturais sen valor co
mercial", ao: Ajuntament de Gil.va. 
Salvador Lluch, 22. 08850 Gava. Bar
celona. Maior información no (93) 
638 28 43/665 57 55. 

Certame de pintura 
en Alcázar de San] uan 
O Concello de Alcázar de San Juan 
(C\udad Real) convoca a XLII Exposi
. ción Estatal de Pintura, cun primeiro 
prémio dun millón de pta., e un segundo 
de 500.000 pta. Os cadros, un máximo 
de 2 por participante, teñen que chegar 
do 11 ao 26 de Setembro á Casa Munici
pal de Cultura de Alcázar de San Juan: 
Goya, 1. 13600 Alcázar de .San Juan. Te-
léfonos (926) 54 07 07/54 06 61. · 

Concurso de banda 
deseñada en Vigo 
A Concellaria de · Xuventude de Vigo 
organizou un concurso de banda dese
ñada co gallo da Primeira Semana do 
Cómic de Vigo, que vai celebrar do · 
29 de Setembro ao 5 de Outubro na 
sala da Zona Franca no Porto de Bou• 
zas. O concurso diví~e en duas cate
gorias: Infantil (reservada para meno
res de 15) e Xeral (de 15 a 30 anos). 
Admiten traballos inéditos, con técni
ca libre pero sempre en Branco e Ne
gro e con formato DIN A4. A exten
sión obrigatória é dé 2 páxinas para a 
categoría infantil e de 4 para a xeral. A 
entrega ten que ser baixo plica (incluir 

Portugal 

Ex osicións 

EN LISBOA: 

Pintura portuguesa contemporánea 
até o 31 de Agosto na galeria do Penta 
Hotel. Ten obra de António Carmo, Ar
tur Bual, Gracinda Candeias, Hilário Tei
xeira Lopes, Joao Chicharro, Luís-José 
de Vasconcelos, e Maluda entre outros. 
Antero de Quental, vida e obra, unha 
iniciativa da Cámara Municipal de Lis
boa, co gallo do primeiro centenário da 
morte de Antero de Quental. A mostra 
está á disposicion das escolas do ensino 
básico e secundário. As entidades que 
desexen solicitar a exposición deben cha
mar a Divislio de Patrlmónio Cultural: 
Palácio dos Coruchéus. Rua Alberto de . 
Oliveira. 1700 Lisboa. Teléfono (07-
351-1-793 64 59). Rafael Canogar, pin
tura 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 ar
quitecto mexicano. Conta con orixinais e 
obxectos persoais relacionados co seu 
traballo. Aberta até o 30 de Sétembro no 
<;::entro Cultural Belém (07-351-1-301 96 
06). Artes revisitée par la photogratie, 
50 fotografías das coleccións do Musée 
Réattu en Arles. Até o 15 de Setembro 

fotocópia do DNI) e lema, antes do 1 
de Setembro a: Concurso de Cómic 
da 1 Semana do Cómic de Vigo. Cása 
da Xuventude de Vigo . . López Mora, 

. 31. 36211 Vigo. Os prémios: na cate
goria infantil hai un prémio de 25.000 
pta., dous de 15.000 pta., outros dous · 
de 10.000 pta., e cinco accesits de 
5.000 pta. Na categoría xeral estabele
cen tres prérriios (100.000, 50.000 e 
25.000 pta) . Tamén hai un prémio es
pecial de 50.000 pta., para o mellor 
traballo que trate de Vigo. Maior in
formación no (9"86) 29 48 06, fax 
(986) 29 49 34. 

Xornadas do ensino 
A Asociación Sócio-Pedagóxica Ga
lega xunta Federación do Ensino da 
·c1G, teñen previsto realizar as XIX 
Xornadas do Ensino do 19 ao 22 de 
Setembro no Instituto Santo Tomé de 
Vigo. Para esta edición organizaron un 
total de dez obradoiros impartidos por 
Luis Bará (Texto e imaxe da Língua), 
Luis Obelleiro, Bieito Alonso, Fran-. 
cisco Carballo e Pepe Carreiro (os 
catro na Aula de História de Caliza), 
Luis M. Pérez González (Obradoiro 
de actividades meioambientais),. Xose
fa Barreiro García (Teatro), Xosé 
Valterra Pérez (A etnografia como 
recurso na educadón ambiental), An
tonio Piñeiro Domínguez (Outro xei
to de traballar en De. Física), Uxia 
Senlle (Música), Alfredo García Pi
nal (Audiovisuais), Fernando Poi 
Trigo (Informática) e· Xurxo Pérez 
Pintos (paseos pedagóxicos). A matrí
cula para as Xomadas de Vigo (5.000 
pta., 3.000 pta. parados e estudantes, e 
1.500 sócios da ASPG ou afiliados da 
CIG) pódese formalizar até o 15 de 
Setembro nos locais da CIG: Gregório 
Espino, 47-entrechán. (986) 37 17 OO. 
Tamén hai-escolas de vran no mes de 
Setembro en Pontevedra (do 11 ao 
15, teléfono 986-85 29 50), A Coruña 
(do 11 ao 15, teléfono 981-27 82 59), 
Santiago (do 18 ao 22, 981-57 58 43), 
Ferro! (do 19 ao 23, 981-35 87 50), 
Ourense (do 18 ao 22, 988-23 31 34), 
Riveira (do 25 ao 28, 981-87 36 54), 
Burela (do 27 ao 29, 982-58 18 61), 
Verin (25 ao 28, 982-41 10 13) e Lu
go (do 11 ao 15, 982-22 58 12). 

Prémio de narracións 
xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocíni.o 
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 non 
teñan feítos os 18 anos o dia l de 
Abril de 1996, e apre~enten traballos 
(por cuadriplicado e cos dados perso
ais: nome, enderezo, teléfono e fotocó
pia 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 

Antera de Columbano. 

no Instituto Franco-Portugués (07-351-1-
311 14 21). Arte da Argentina 1920-
1994, até Setembro no Centro Cultural -
Belém (07-351-1-301 96 06). Amostra 
chega de Oxford (o comisário é David 
Eliott, director do Museu de Arte Moder
na de Oxford) acompañada dun excelen
te catálogo cargado de ensaios sobre mo
vimentos e persoeiros, amais de infoma
ción histórica Elun país asoballado por 
conservadorismos e ditaduras. O obxecto 
prinéjpal é mostrar obra de arxentinos do 
interior, non da diáspora, fillos de emi
grantes en moitos casos. Comprende pin
turas de Xul S_elar (1887-1963) inventor 
d_e palabras, seres e letras novas. Kan
dinsky e Klee están presentes no seú tra
ballo. António Bemi (1905-1981), pintor 
surrealista de grande. influéncia na Ar-

axenda 
Santiago. Apartado de Correos 637. 
15780 Santiago), ou en calquera das 
oficinas de Obras sociais de Caixa Ga
lícia na Coruña, Lugo, Ourense, Pon
tevedra, Vigo, Ferro) e Santiago. 
Cada un dos dous primeiros prémio,s 
constará dunha dotación de 250.000 
pta. e a publicación do texto. Tamén 
hai estabelecidos dous accésits que 
conlevan a publicación do texto. 

Prémios Merlín e Xeraís 
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
~ritos en normativa oficial. Para parti
cipar hai que remesar 6 cópias en ta
maño fólio ou en holandes·a, 
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 estarán li
bres de direitos de autor. Máis infor
mación no (986) 29 61 16. 

Prémio de poesia 
Espiral Maior· 
Edicións Espiral Maior convoca a sex
ta edición do séu certame de poesía, 
cun único prémio sen contia económi
ca qu·e consiste na publicación da obra 
dentro da colección Espiral Maior de 
Poesía. Poden concursar autores e au
toras menores de 35 anos, sempre que 
non teña,n pubicado ningun libro a títu
lo individual. Os traballos terán un mí
nimo de 400 versos e apresentaranse 
por triplicado, mecanografados a dobre 
espazo e baixo plica sen remite, e co ti
tulo da obra acompañado dun lema 
identificativo. As obras deben de ¡e 
enviar, antes do 30 de Setembro, a 
Edicións Espiral Maior: Apartado 192. 
15080 A Coruña. Calquer dúbida ha 
ser atendida no (981) 22 85 80. 

Concurso dé poesía · 
A Asociación cultural Ro~alia de 
Castro de Cornella (Barcelona), con
voca a novena edición do sen 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. 
Collen para concurso os remesados 
antes do 30 de Setembro de 1995. 
Hai tres prémios: 1º de 100.000 pta., 
211 de 50.000 pta., e 311 de 35.000 pta. 
Atenden dúbidas no (93) 375 11 03 e 
375 10 54.• 

xentina deste século. Raquel Soler 
(1902-1988), que participa con pinturas 
dunha série contra a Gerra civil española, 
entre outros moitos. Salvando as tendén
cias dos anos 40, trátase de traballos tes
temuñais da realidadé soci~l . Arte apai
xoada con implicación política. 50 anos 
<to final da Il Grande guerra, até o 31 
de Agosto no Museu República-Re
sistencia (07-351-1-774 24 02). Santo 
António, ou o Santo do Meninho Jesus 
en duas mostras conmemorativas do oi~ 
tavo centenário. Santo António, arte e 
história, ho Musen Nacional de Arte An
tiga (07-351-1-396 41 51), e Santo Antó
nio, dev0<;áo e festa no Musen de Arte 
Popular. O Museu Antoniano aproveita a 
ocasión para reabrir as mostras O culto 
antoniano, Santo Antoninho, e Santo so
listica.Z. E para rematar no Convento Pa
lácio de Mafra expoñen Santo António, 
tradiráo erudita e imaginário popular. A 
idade do bronze em Portugal, até De
cembro no Museu Nacional de Arqueo
logía (07-351-1-362 00 00). Um gosto 
privado. Um olhar público, doacións 
ao Musen Nacional de Arqueología, até 
Dezembro (07-351-1-362 00 00). Do ne
olítico ao último imperador. A perspec-

. tiva dun coleccionador de Macau. Até 
Setembro no Palácio NacionaJ de Queluz 
(07-351-1-435 00 39).• 

O trinque-

Cinema 

A lei da fronteira de 
Aristarain,. revitaliza · 
unha carteleira de verán 

Anúncio.s de balde 

• Oferécese servício de remodela· 
ción de vivendas e locais (pintura, de
seño de interiores, decoración, carpin
Íena, etc). Chamar por Williams e Jor
ge, no (986) 41 82 94. 

•Busco persoa que entenda de Rela
tividade Xeral, ou no sen defecto un 
traballo sobre o tema. Perguntade por 
Tónio no (986) 25 36 18. 

• Agasallo michiños, ainda moi no
vas, espiligos, limpísimos. Machos ou 
fémias. Perguntar por Daniel no (986) 
36·33 75. 

• Vendo terreo de 600 m2 a rente da 
estrada en Reboreda (Redondela). 
Chamar ao teléfono (986) 26 22 71. 

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

• Por levar a GaJiza en liberdade ao 
ensino fui privado dos direitos funda
mentais e expUJso do trabalho. Lutan
do pela readmisslio estou em processo 
judiciário desde Novembro de 1994. 
Nao recebi calquer ordenado ou subsídio 
de desemprego. Necessito com urgencia 
da tua solidariedade. Jesus Peres Bieites. 
Fundo de Solidariedade nas contas: 
2091 0500 16 30000 81644 da Caixa 
Galiza, e 834 023957200 da Caixa Geral 
de Depósitos de Valenya do Minho. 

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

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

• Quixera falar con qdquer persoa 
que teña feita tesina ou tese d~ dou
toramento sobre o nacionaJismo 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 mu
lleres interesados 1,1a música tradicio
nal e popular étnica, para formar un 

~ grupo músico vocal. (981) 66 10 11, de 
19 a24 h. 

Relacións 

• Teño 30 anos, e gostariame coñe
cer xente nova para compartir vivén
cias. Non soporto os convencionalis
mos, a hipocresía nen os misticismos. 
Desexo aprender cousas novas. (981) 
22 78 84. A Coruña. 

• Gostaria manter correspondéncia 
con mulleres de 18 anos en diante, 
coa intención de estabelecer rela
cións de amizade. Teño 27 anos e son 
preso polo caos social e a miña xustifi
cada insurrección ante un sistema so
cial e carcelário inxusto e cruel. Pro
meto contestarvos. Saudos libertários 
e revolucionários. Escreber a Enrique 
del Valle González. Ctra. de Madrid, 
km. 8. -C.P. Jaén II. Jaén. 

• Óscar Garcia Lago, preso no cár
cel de Puerto 1, desexa manter co· 

F eiras do libro 

Libros en catálogo . 
En Monforte até o Domingo 27, e no 
Carballiño do Venres 25 ao 27. 

Libros de ocasión 
Na Coruña até o.3 de' Setembro. • 

soporífera. Unha 
película cun director de 
calidade garantida, bons 
actores e co regosto nos 
ollos da sua anterior Un 
lugar no mundo.+ 

•Véndese caravana seminova 9e 27 
m2

• (986) 48 75 78. 

•Véndese solar en Sampaio (Vigo). 
1000 m

2
• (986) 48 75 78. 

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

• Gralha n27: boletim cultural. Au
menta o número de páxinas. Notícias. 
Negu Gorriak. Seleiyom Galega. Ti
mor Leste. Lexi cografando. Janela da 
língua ... Envio gratuíto. Apartado 678. 
32080 Ourense. 

• Estám tolos estes espanhois!!! , dí 
Obelix, namentras o manda devolta, 
arrodeado das bandei ras dos pai e 
celtas. Todo iso en camisola a toda 
cór. Pedidos por xiro po tal de l .200 
pta. a Viaxes Céltigas: Apartado 
1.364. 15007 A Corunha. 

• Véndese estanteria artesana de 
21 Ox240 cm., con seis estantes incli
nados e un liso. Ideal para expor có
mics ou revistas en calquer quiosque 
ou libraria ampla. Prezo a negociar. 
Chamar en horas de oficina ao (986) 
22 69 76. 

•A Levada, casa de labranza na bei
ra do Miño, a 1 O km. de Portugal. 
45.000 m1 de cultivo biolóxico e bos
que mesto. Duas piscinas, cabalo e un 
amplo programa de actividades (corre
doirismo, pesca, etc). Re ervas e infor
mación no (986) 66 64 1 ;3 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 finca . 
Chamar ao 47 17 03. 

• Administrativo (Técnico Especia
lista en Xestión lnf ormática de Em
presa). Busco traballo na provincia de 
Pontevedra. Teléfono 55 45 70 e 55 
13 63, perguntar porX9án Carlos. 

• A Asociación Cultural Eira Vella 
agradece o envío de pegatina de cal
quer tema (política, indical, ecoloxi -
ta, língua ... ) preferentemente relacio
nados coa Galiza. Apart. de Correo 
107, Betanzos. • 

rrespondéncia con mulleres maiores 
de 18 anos para aliviar o seu encerro e 
estabelecer auténticas relacións de 
amizade. C.P. Puerto de Santa Maria. 
Puerto _l. Apartado 555 de Cádiz. 

• Chámome Janetsy Hérrero Lago, 
teño 11 anos e gústame moito a música 
e o baile e estou estudando para ver se 
chego a ser unha boa bailarina, tamén 
gosto da praia, o cinema, colecciono re
vistas e postais. Gostariame receber 
moitas cartas, eu. prometo contestalas · 
todas. Unha aperta desde Cuba. O meu 
enderezo é: Vega #213 bajas, entre Ta
marindo y Vía Blanca. Cerro. Zona 
Postal 20. 12000 Ciudad Habana. Cuba. 

•Son unha rapaza cubana.de 11 anos, 
chán}ome Jany Lago Moreno, gústame 
moito a música e a natación. Desexaria 
facer amigos por carta. Escreber a: Flo
res 127, entre Agua Dulce y Serafine. 
Ciudad Habana 12000. Cuba. 

• Chámome ldalmy Bello Valdés, te
ño 28 anos e son licenciada en educa
ción especial. ·Gosto da praia, ler, car
tearme con amigos, escoitar música e 
do teatro. Desexo intercambiar corres
pondéncia: Apartado 3 .11 O. zona Pos
tal nº3~ 10300 C: Habana. Cuba.+ 



Exposicións 

Rafael Dieste ou 
a palabra 
como promesa 
Na sala de mostras temporais do Mu
seu Carlos Maside (Sada), exposición 
de material gráfico, bibliográfico e do
cumental realizada polo Grupo de Tra
ballo do l.B. Rafael Dieste, coa parti
cipación de Uxío Bobillo, Matilde de 
Cal, Maria Victória Encinar, Rosário 
Martínez e Francisco Mato. 

Homenaxe 
a Maruxa Mallo 
O Salón de Mostras do Conservatório 
de Viveiro garda unha mostra-homena
xe á pintora surrealista da vila finada o 
Outubro pasado. Comprende ao redor 
de 50 obras, entre esculturas, pinturas, 
gravados e fotografías, de artistas da 
Mariña. O Seminário Terras de Vivei
ro , foi o encargado da org,aniz~ción . 

Arredor da pedra 
Escultu ra na Casa da Cultura de Cer
dedo. Até o 28 de Agosto. 

· Deza/ sete artistas 
Obra de criadores da comarca do De
za. Até o 3 1 de Agosto na Casa da 
Cultu ra de Santa Comba. 

Maria Rincón Filhol 
Expón até o 31 de Agosto na Casa da 
Cultura de Cangas. 

Giovanni Anselmo 
Mostra retrospectiva no Centro Galego 
de Arte Contemporánea (Santiago). Re
tardaron o peche até o 17 de Setembro. 
Abre laborá.beis de 11 a 20 h., agás Luns 
que pecha, e Domingos de 11 a 14 h. 

Fundos de escultura 
da Xunta 
O Centro Galego de Arte Contempo
ránea expón obra escultórica perten
cente á Xunta. Inclue obra de Paco 
Pestana, Luís Borrajo, Mon Vasco , 
Francisco Leiro, Xosé Manuel Cas
tro , Jorge Barbi, Moncho Amigo, Sil
verio Rivas, Manolo Paz, Femando 
Casas, Enrique Velasco, Camilo Ote
ro, Ignacio Basallo e Xurxo Oro Cla
ro. Até Setembro. 

Música 
O grupo 

folk 
NsLus 

IV Rockmari~ d'Ogrobe 
A Morada, K.O.R.O.- e a Compañia de 
artes várias A Faneca Esfameada, or
ganizan unha Rockmaria o Sábado 26 
a ·partir das 21 h. no Monte Siradella 
do Grove. O espectáculo xa tivo lugar 
en tres ocasións baixo a iniciativa de 
diversas asociacións, ainda que sen 
continuidade. Esta edición conta coa 
actuación dos galegos: Ladilha In
submissa, Rapa-Kus, Meigallo, Tú
zaros, Dismal e Eutanásia Activa. 

Xeque Mate e Alecrin . 
Os.dous grupos folk actuan o Xoves 31 
de Agosto na Praza Máior de Ourense. 

NaLua 
Estará o Venres 25 en Betanzos. 

Os Tombstones 
Rock, o Venres 25 na Póvoa de Trjves. 

Brath 
O Sábado 26 no Carballiño. 

·Fia na roca . 
O grupo folk actua en Vilalba, o Mér
cores 3.0 de Agosto. • 

axenda 

Asexar polo o/lo da pechadura, de Sllvérlo Rlvas. 

Galiza nas 
orixes dunha cultura 
Variado material arqueolóxico na Re i
toral de Santo Andrés de Camporre
dondo (Ribadávia). 

Vigo marxinal 
Fotografías do Vigo máis probe feítas 
por Xosé Prieto. Até o 30 de Agosto 
na Casa da Xuventude de Vigo. Abre 
de9al4h. 

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

Laura Lombardi 
Pinturas sobre madeira, na Agrupación 
Cultural Auriense (Praza do Correxi
dor. Ourense). 

Mar .de fondo 
Obra de trinta artistas galegos, até o 31 
de Agosto no Centro de Artesanía e 
Deseño de Lugo. 

ninguén nos coñece encobertos 
e a língua é que se esconde viva. 

PAI!A TI QUE NOS MOSTRAOIE SER 

UNHA FORTAI.ElA DE llEsJSTÉNCl!. 

CoMl'AÑEIROHS E TllABAll.ADORfS 

ooPuBDuBuN 

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

Méndez Núñez 
e o seu entorno 
Retratos fotográficos de pequeno forma
to, na sua maioria procedentes dos fun
dos do Museu de Pontevedra, sobre a fa
m ília de José Méndez e Tomasa Núñez, 
asentados en Pontevedra CÜntra 1831. A 
mostra oferece un achegamento á época 
a meio dos retratos da familia e o entor
no, amais dunha particular atención a un 
dos fillos, Casto Méndez Núñez, coman
dante da derrotada Frota Española do 
Pacífico. Até o 3 de Setembro na sala de 
Caja Madrid en Pontevedra., de Luns a 
Sábados de 12 a 14 e de 19 a 22 h., Do
mingos e feirados só de ma!íá. 

Póxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Teatro 

. Titiricircus 
Tanxarina, os titiriteiros de Redonde
la, apresentan Titiricircus, un esÍJectá
culo de humor para todos os públicos 
o Venres 25 na Guarda. 

Mostra de teatro 
de Cee 
A Asociación Cultural Domingo An
tonio de Andrade, organiza a 9itava 
mostra de teatro de Cee. As represen
tacións comezarón o Venres 18 pero 
ainda durarán até o Mércores 30. O 
Xoves 24 ás 1 O da noite na Fundación 
Femando Blanco, Chévere pon en ce
na Annus 'horribilis. O Venres 25 ás 9 

Mostra de arte 
Unión Penosa 
Durante Agosto na Estación 
Marítima da Coruña. Com
prende 174 obras· finalistas 
entre pinturas e esculturas . 

Diego c;ie Giráldez 
Baixo o título O realismf) NAS 
de Diego de Giráldez, até o 31 
de Agosto no Mosteiro de. Poio. 

Peter Scheneider 
Fotografia na Sargadelos de San
tiago. Até finais de Agosto. 

Mestres da pintura 
galega 
contemporánea 
A galeria Socel de Pontevedra esco
lleu obra de Rafael Alonso, Barrei ro, 
Lugris, Pousa, Solveira, Vidal Souto 
e Carmen Osorio, para a mostra 
Grandes mestres da pintura galega 
contemporánea. Pecha o 31 de Agosto .. 

Arpad Szenes nas 
coleccións portuguesas 
Mostra aberta no Pazo Provincial de 
Pontevedra. 

Signos e milagres -
O Centro Galego da Arte Contemporá
nea de Santiago organiza até o 20 de 
Outubro a exposiciqn Signos e milagres. 
Coprodución do CGAC e a Kunsthaus 
de Zurich e pretende confrontar a tradi
ción· representada por Niko Pirosmani, 
artista. do século XIX, coa contempora
neidade a través da obra de 23 artistas 
intemacionais e nacionais. O horario de 
visita ao C-OAC é de martes 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 Vimianzo acolle até Seiem
bro, a mostra Artesanía en vivq sobre .en
caixes de Camarillas, o proceso do liño e 
a oleiria Unha dúcia de artesáns do liño, 
8 palilleiras e 3 oleifos de Buño, traba
llando diante do público de Martes a Do
mingo de I0,30 a 13 h., e de 16 a 20 h.+ 

da noite no salón do Concello Elsinor 
Teatro representa O Avión. paranóico 
de Manuel Lourenzo; e o mesmo dia 
ás 11 da nofre na Fundación Femando 
Blanco, Espello Cóncavo interpreta 
Un día calquera de Eugene O'Neill. O 
Sábado 26 ás 1 l da noite na F. Feman
do Blanco, Teatro do Aquí oferece 
duas obras de Roberto Vida! Bolaño, 
Touporroutou da Lua e do Sol (ás 9. da 
noite), e A Ópera de Patacón (ás 11 da 
noite). O Domingo 27 ás 10 da noite 
na · Fundación A Factoría Teatro 
apresenta Na soedade dos campos de 
algodón .de Bernar-Marie Koltés. Mar
tes 29 e Mércores 30, ás 1 O na Funda
ciqn, Talia Teatro ocupa o cartel coa 
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PublicacÍóns 

O Berro Novo 

31 

A Asociación Xuvenil Lagares de 
Cabra! (Vigo), editou o número 16 
(verán 1995) do Berro No vo. Apare
ce cun deseño ainda máis coidado ca 
os anteriores, pero con máis dificul
tades para seguer publicando a revis
ta "as presións a cada número edita
do van in crescendo por todos lados 
e os poderes fácticos da parróquia 
queren controlar XA esta revista li
bre que se lles atraganta na gorx.a''. O 
Berro Novo adica grande parte das 
páxinas as actividades das Asocia
ción viciñai,s e as novas da parróquia. 
Tamén oferece entre outras seccións, 
unha entrevista a Fidel Alonso 
Alonso, o primeiro insubmiso cabra
lés, banda deseñada, crónicas, cria
ción literária, e O Berro Neghro "un 
país libre na terra dos kazikes'', onde 
aparecen as críticas máis duras sem
pre en clave de humor á corrupción 
parroquial. Para peder a revista que é
gratuíta, ou enviar colaboracións di
ri'xirse a: Asociación Xuvenil de Ca
bra) Lagares. Avenida de Santa Ma
riña, 95. 36318 Cabral . Vigo. Teléfo
no (986) 25 07 03. • 

obra Rezagados de Ernesto Caballero . 
O prezo das entradas é de 200 pta., á 
venda nas billeteiras, no quiosque A 
Xunqueira (Avenida Femando Blan
co) e na Cafetería Alameda, teléfono 
(981) 74 7~ 01. 

Viaxe e fin de 
Don Frontán 

_O Centro Dramático Galego esceni
fica Viaxe e fi.n de Don Frontán de Ra
fael Dieste. Até o 3 de Setembro de 
Mércores a Domingo, ás 11 da noite, 
no vello cemitério de San Domingos 
de Bonaval (Santiago). Información e 
reservas no (981) 58 15·72.• · 

lO escudq de Galiza, 
de seña do por· Castelao, -

en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao teléfono 

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

Envia o importe total en selos de correos 
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As crias de 
anguia 

emigran 
trenzadas, 

' amparadas 
unhas noutras 

para poder 
afrontar a 
corrente. 

Na foto de 
embaixo, os 

mozos 
vencellados ás 

escadas para · 
evitar a caida 

nó caso de 
escor.regar, 
recollen ás 

anguias 
salvándoas 

dunha morte 
segura. 

Salvan ás anguias de morreren abrasadas nas comportas do encaro de Frieira
1 

1 . 

Por trinta qüilOmetros .. de rio. 
! 

• CARME VIDAL 

Que o Miño está a quedar sen pei
xes ninguén o dubida na comarca 
do Ribeiro. A instalación de enco

r as mínimas condicións paré;i salvar 
a fauna fluvial da pua extinción son as cau
sas de que cada vez haxa menos pesca 
na zona. Para impedir que as anguias pa
sen a ~er espécie~ na memória un grupo 
de mofos, por iniciativa própria e sen nen
gun tiílo de axudas, transportan as .crías 
que noh poden remontar o río ao se atapar 
coas comportas do encaro de ~rieira. 

Desde a altura divísase unha mancha ne
g·ra que cuns prismáticos se convertirá en 

· milleiros de crias de anguias trenzadas. O 
fonmigón das comportas ·do encaro ferve 
co~ corenta graos da tarde e pouco van 
poder suportar as crías que perseguiron 
os pequenos regueiros de auga -os eséa
pes da presa- como un camiño sen saida. 
Soas non poderian continuar o seu Ciclo 
vital remontando o ria cara Arnoia. Por de-

. trás do formigón queda un curso de auga 
que noutr9 tempo foi rico en sable, lam
prea e anguias. O~ muros do ·ericoro le
vantado hai uns vintecinco anos remata-

- ron coa história da pesca fluvial da comar
ca. Solución,haina, ou, polo menos, un re
médio menor para un mal maior ao ·que 
nora lle poñen arranxo nen Unión Fenosa 
nen as autoridades de Meio Ambiente. 

Por iso uns quince mozos da comarca de 
Ritfadávia decidkon pors'e mans á obra e 
salvar todas as· anguias posíbeis reco
lléndoas das comportas do encorb e le
vándoas corrente arriba para conseguir 
manter trinta quilómetros de río anguieiro. 
Despois novos atrancos · de formigón im
pedirán que todo o Miño rexoube de es-
pécies fluviais. · 

Un ce~to de quilos por dia 

Ás _cinco da tarde Xulio, X0sé Manoel, 
mego, Nacho, Paco e Alfonso recollen 
cunha rede, xusto ao pé da comporta, as 
crías de .anguias que na altura xa teñen 
supurado grande cantidade de líquidos 
para ¡resistir a torte seca. A meia altura, 

' s0bre unha viga, Xosé fai b trabo de tre
bellos para levar a cabó a operación. 
Cunha corda recolle ci. caldeiro da man 
dos seus .compañeiros e despois, desde 
arriba, a uns vinte metros, Xosé Manuel 

súbeo para logo pesar as crías e botalas ao encaro neste mes no que as crías das 
na outra beira, onde agardarán tres anos anguias emigran rio arriba. 
máis até o momento de ser pescadas_ 

A repovoación ven de fóra 
Cada cen gramos son 120 crias e na pri-
meira remesa van xa máis de tres quilos. Alfonso Soto é pescador e desde a ponte 
Un 'día conseguiron subir para alá dos mira como os mozos tan olseu traballo en' 
cen, en plena época . de emigración, na · cadea, perfectamente organ\zados. "Estes 
etapa na que lle corresponde no seu ci- son ríos moi bos de pesca nos que _se per-
clo vital o remonte do rio. Fronte a estes deu case todo !pola construción dos enca-
dados, o único sistema que tiña a presa ros. Non se pode destruir unha riqueza 
era unha escala de tan pouca capacida- · para ter outra. Antes ~abip. moitas espé-
de que só lograba pasar, con serte, unha cíes e moita xente que vivía da pesca" si-
anguia cada meia hora. Non se declarah nala desde un espazo privilexiado ecoloxi-
est~s mozos pertenecentes a nwngunha camente entre as pr9vínqias de Pontéve-
asoci ación nUn grupo, tampouco son dra e Ourense e PortugaL Soto coñece 
pe~~deres n~n queren p~lo ~e a~ora fa- ,ben a vida das espécies fluviais: a anguia 
cer mwngun tipo de denuncia, simples:- desova no mar de Argazos, cerca da cos
mente repiten que "mentres non haxa 1 ta de Florida, e logo comeza a emigración, 
ninguén que o faga témos que ser nós . impulsada palas mareas, para ir despois 
quen axudemos a recuperar, na medida sempre rio arriba; trenzadas, apoiándose 

·das nasas .posibilidades, o rio". unhas en outras para non se desprender 
coa corrente, pero "cada ano veñen . me-

A maior parte deles traballa e aproveitan as . ·nos porque non poden subir para seguir ·o 
horas libres para ir a Ftieira. Xúlio é 0 .. pri- · seu ritmo normal de vida, teñen que·ter o 
meiro en baixar ao fondo das comportas camiño aberto" láiase mentres recorda o 
porque daqui a pouco é a hora de entrar no tempo no que a abundáncia de lamprea 
bar onde trabal.la. Despois de estar duas permitía usala como cebo para pescar sal-
horas a pleno sol recollendo peixe .marcha món e sable. Os perxuizos da esquilma do 
cara Ribadávia para seguir a xornada labo- rio foron enormes tanto · no nível económi-
ral. Com_a el, o resto dos seus compañeiros co como no ecolóxico. A crítica non vai só 
combinan o horário de traballo coas visitas para quen e consinte a extinción dos pei

xes senón tamén para "o Ministério que · 
está a repovoar con espécies que, como a 
carpa real, non -son autóctonas". 

J 

Salvar a pesca costaría uns 300 millóns 
de pesetas que é o prezo dunha escala 
salmoneira pola que pasarían as crías 
das espécies fh,Jviais. Em 'Noruega -exem
plo que se repite en Frieira- hai unhas 
trescentas escalas mentres que a peque
na anguieira que había en Castrelo le
vouna a riada e non a volveron a instalar. 
Acondicionar o encaro para evitar a extin
ción das espéciés non é barato para a· 
central eléctrica e segurido se atreveu a 
dicer algun pescador que ve como cada 
vez é máis difícil atapar peixes n.o Miño, 
"gastan menos en paga( as 25.000 pese
tas anuais de multa por non cumprir as 
normas". Polo de agora os mozos non 
queren facer denúncias nen pedir res
ponsabilidades. Din que é mellar esixir 
despois o acondicionamento do rio co 
traballo feito por diante, c6mo aval para 
demandar o compromiso dos que terian 
que estar a recuperar a fauna da zona.• 

TRES EN RAIA 

Unha liga 
que cae 
• G. LUCA DE TENA 

· E ·n menos tempo que leva a~r un 
rodaballo, case todos os clubes 
social-democratas do mundo 

baixaron á terceira división, pero os 
telediários non deron a notícia. Se ca
dra é certo que os acontecementos 
que realmente interesan, non lle im
po,rtan nada aos directores das televi :
siOns. Toda unha internacional do fút
bol que se cae da liga e nen sequer 
lle adican un minuto. 

Xogatfores de tanta pantalla hai catre 
días ooma Rocard, Craxi , Schmit, 
Karlsson. ou González, non entrarian 
nen pola comida na liga turca de mo
destos. Mesmo divos individualistas 
coma o alcalde da Coruña están dis
postos a xogar na internaéional demo
cristiana xa que nen na xardiñeiria 
ven camiño. 

Que puido pasar? Non quedábamos 
en que, na situación teórica da desa
parición da Internacional Comunista, 
todo o campo seria para os social-de
mócratas? 

Foi todo ao revés. A social-democrá
cia de Flick, de Schmit e de Gonzá
lez tiña cartas a mareas, e máis eré-

. ditas que pedira, porque estaba pen
sada para meterlle goles aos soviéti
cos. Foi un invento europeu para que 
servise de colchón á Revolución de 
Outubro. Cando o derradeiro secretá
rio do PCUS mandou Sí¡lir a todos en 
siléncio despois de apagaren a luz, 
os social-demócratas deixaron de ser 
necesários. 

Por isa lles din váianse!, ese brado 
tan antidemocrático. Alguns ainda po
derian safarse como xardiñeiros, pero 
se trabucan a semente e o debuxo do 
macizo, como lle pasa a Vázquez, 
non lles arrendo o futuro. • 

VoLVER Ao REGO 

Perdón pola guerra, o terror, a de
méncia imperialista, as vidas de
rramadas, as riquezas estraga

das. No cincuenta aniversário da rendi
ción do Xapón .(15 de Agosto de 1945), 
o primeiro ministro Tomiichi Murayama 
pediu perdón desde o fondo do cora
zón (tsusetsuna) polos espantos do 1 

_ex~rcito xaponés dentro e fóra do país. ' 
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