Pepe Carreiro

Un empresário de Lugo, amigo de Fraga, acude
ao xulgado cunha pistola no calcetín

------17------

O Comité Olímpico non volverá a deixar
en mans privadas os Xogos

Álvaro Álvarez
Blázquez: "O pacto que
houbo na transición de
non mirar atrás xa dura
demasiado"
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Vá1que1 califica de 'ruralista'
a autonomia e defende as cidades

Ramón Maceiras: "A guerrilla colombiana non
ten nengunha relación cos narcos"
As orquestras galegas critican a contratación
de grupos de fóra
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Be iras afirma, o Dia da Pátria, que onacionalismo ten posibilidades de go~ernar .

------4------

O BNG reune a 17 mil persoas

Odirector da Garda Civil nega que houbese
preparado un atentado para o dia 25 e que
Fraga fose un obxec~vo preferente

Moitos dos asistentes o 25 de Xullo a Santiago non puideron entrar nunha
praza da Quintana que rebordaba, despois da manifestación máis numerosa que reune o BNG no Dia da Pátria. Xosé M. Beiras afirmou que, por
primeira vez , os naciónalistas galegas teñen posibilidades reais de
acceder ao governo. AMI , FPG e EU tamén ~ celebraron manifestacións.

- -- - - - 5 - - - - - -

Morre Manuel Beiras, símbolo da resisténcia
galeguista do interior
~-----10-~~~~-

Fr·aga en campaña '
Fraga é un mestre na arte da mentira. El foi o propagan<li ta e colli,
do por Franco para idear campañas como a do 25 anos de Paz (a
paz dos cemitério ); o encargado de transmitir ao meio de comu,
nicación a consigna de denominar artefacto a b mba atómica perdi,
da por un avión norteamericano en Palomare , con foto de baño
incluida; a el se debe o alcume de Contubémio de Munich, dirixid
contra unha reunión de liberai e d m 'crata de centr ,der ita, e o
lema turí tico España es diferente para facer da ditadura un valor p ,
sitivo. O Venres 26 de Xull , de p i d C n ell
manal, ~ i
quen de convertir unha información d A Nosa Terra nunha diro,
rial; un comunicado d BNG publicad n t d
m i ·, nunha
afirmación deste xornal; dua palabra de c ntexrualizada nunha
connivéncia co t rrorism , ocultando a c ndena explfcita qu rea,
lizou o BNG; a independéncia fronte a poder - pé ie a intent
de compra e o ca tigo in titucion l, negand ~ axud e tabl cicla
por leí- en submisión a un polític ; máis de oit c nt accioni ta
nun único proprietári . T d p rquc a ua pre,camp ña lcit r l
costa do terrorismo quedou descnma carada. •

O SEÑORITO DA REBORAINA
Ramón Otero Pedrayo.
A última novela de Otero
Pedrayo_en galega e unha
das súas máis vigorosas
creacións literarias.
Introducción e notas de
Xosé Manuel Salgado. '
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OBNG superou todas as cifras de manifestantes anteriores

Beiras chama na Quintana·ao desembarco
no Governo

Xaquin Acosta.
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Alberte Ansede. Xosé M'
Dobarro, Manuel Dios, Manuel
Veiga, Xosé Castro Ratón,
Manuel Portas e Xan Costa.
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Xan Piñeiro.

Director:

O BNG logrou reunir o 25 de Xullo a untias 17 mil persoas en Santiago, superando todas as cifras anteriores
desta celebración. Os nacionalistas programaran o Día da Patria de 1996 como unha demostración da sua
disposición a facerse cárrego do Governo galega, enfrontándose ao desmantelamento que está a sofrer o
país. A arenga de Xosé Manuel Beiras na Quintana, consistiu nun chamamento ao "desernbarco xa no Governo galego"e fíxoo eri claves literárias
sinalar que "as costas verdecentes de ltaca están á vista".
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ano pasado o BNG anunciara
nesta mesma data o seu paso
"á ofensiva", dando por finiquitada a etapa de acumulacíón de
torzas, liderando ·a defensa dos
sectores produtivcis tanto nas
institucións como tora das mesmas. Neste ano de 1996 a frente nacionalista intentaba
apresentarse á sociedade como
unha forza xa madura para governar. Trátabase de convencer
de que a posibilidade dun ."governo nacionalista" era real.
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.A alocución de Beiras, a un ano
vista dos _comícios autonómicos,
foi máis alá, pala sua reflexión,
dos contidos eleitorais. O discurso da Quintana parece destinado a marcar o diapasón político
dos nacionalistas para os meses
sucesivos.
Beiras; en tonos míticos e conducido por Homero e Joyce, reproduciu a Odisea histórica da
ltaca-Galiza "no camiño de
atinxir a sua emancipación po1ítica e social", afirmando en
tres ocasións que, ao cabo,

Galiza, "ten á vista, a un tiro de
pedra, as costas verdecentes
da Pátria recuperada". "A nasa
Terra -engadiu co.n énfaseé nosa por dereito, e axiña será nasa co poder popular. Coa
forza de todos , coa mobilización, cos votos. Desembarquemos xa!".

"Debe de ser o único especimen
humán no planeta que chegou
aos setenta e tantos anos impuber, sen emanciparse nen superar o complexo de Edipo", afirmou Beiras de Fraga, ao que
calificou de "auto estrambótico
que só ten marcha atrás, que
nos pretende levar ao ano 2.000
antes de Cristo".

Un duro discurso
Á esperanza declarada no futuro, hai que engadirlle outra característica do discurso do BNG
o 25 de Xullo: a sua dureza. Beiras foi contundente ao definir a
situación política e a moitos dos
seus protagonistas. Ao referirse
a Fraga foi ademais feriríte e
mordaz. Beiras acusou ao PP, e
ao seu xefe en particular, de "renunciar a todo o que tiñan a
abriga de manter e defender,
debruzándose aos pés dos
amos e dos seus falsos deuses
españois, coidando que lles terian consideración se eran ben
guiados e obedentes, salvándoos da bancarrota á que levaron
a Autonomia".

Ao anúncio do actual presiden
da Xunta de voltar a apresentar. se, Beiras respostou con outro
reto: "Pois que se presente! Asi
a sua derrota será máis sonada!
Así a desfeita do PP na Galiza
non terá nengunha escusa. Aos
tiranos non hai que deixalos retirarse a tempo, hai que vencelos
en combate. El mesmo facilita
as causas".
O lider nacionalistas afilou ainda
máis as suas palabras cando
lembrou a censura, o control informativo "e as patrañas e difamacións contra o nacionalismo".
Beiras contestou as acusacións
de connivéncia co terrorismo,
aludindo a que as campañas gu-

vernamentais contra a CIG e o
BNG no Morrazo deran como resultado un notábel éxito eleitoral
da central nacionalista nas eleicións sindicais e polo BNG nesa
comarca e nas Cortes estatais,
xustamente despois de que tales
campañas acadasen o seu cenit.
Xosé M. Beiras ofereceu tamén
unha releitura dos ataques de
Fraga e Francisco Vázquez sinalando que "o nacionalismo organizado na política e na sociedade, o Bloque, a CIG, o Sindicato
Labrego, somos o brazo armado
coa forza da razón, coa espada
da xustiza histórica, e co escudo
dos dereitos e liberdades cívicas
e democráticas frente á máscara
de ferro dunha tirania tartufa".
Beiras tamén denunciou a utilización propagandística, a pral
de Fraga, que estaban a facer
da detención do comando de
ETA en Pontevedra.

A situación social
Os plans privatizadores foron o
referente da situación econóPasa á párlna egulnte
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Moitos dos participantes na mani~stación· non chegaron a entrar na Quintana.
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AMI quérese converter nun "referente político para a mocidade
independentista". Máis de 400 persaas. con idades comprendidas entre os 18 e
os 30 anos participaron na manifestación convocada polo Asemblea da Mocidade lnde- ·
pendentista no Dio da Pátria Galega, no defensa dunha soberanía nacional real e polo
independéncia. Na leitura da comunicado final, destacouse que esta nova organización
quer converterse nun "referente político e social para toda a mocidade independentista
da poís". Os manifestantes de AMI sinalaron que a solución para os problemas da Galiza está na consecución da soberanía nacional e a independéncia, e "non nunha coexisténcia pocífica que se nos impón desde o estado, desde a sua prepoténcia", visíbel sobre todo "através da imposición do idioma". No comunicado tamén se destacou a
necesidade de organizarse "contra a constante colonización á que estamos senda
submetidos desde os televisores, nas escolas ou mesmo através dos xomais", en·
gadindo que so "poderemos ser libres se loitamos polo liberación da Galiza".+

"'O BNG é o imenso cerebre colectivo do povo galego", segunda X.M. Beiras.

Ven da páxina anterior

mica e social. O lider nacionalista denunciou a liquidación "a
prezo de saldo do património
público ", venciendo aquelo
"que nos foi roubado ao pavo
galega, o produto dos seus recursos espoliados, da sua forza de traballq malpaga, do seu
entorno ambiental derramado".
Beiras relatou como mentres a
moda foi a dun sector público
amplo, o Estado impediu que
as empresas públicas fosen
galegas e agora tampouco to1era que sexan de aquí, nen
cederllas "a unha Xunta perxura que arrenega dos compromisos contraidos ces sindicatos da Galiza", nen enraizalas
no tecido social do naso país.
Perguntouse retoricamente a
continuación se "pensan que

os nacionalistas o irnos consentir?" "Pois -contestousenesta praza da Quintana teñen
a primeira resposta do Bloque".
Lembrou Beiras que o BNG fara a única organización en todo
o Estado que denunciara o que
o tratado de Maastricht ia super para Galiza "e mesmo tamén para as erases traballadoras e o conxunto da economía do Estado español: Maastricht era o cabalo de Troia do
grande capital contra o benestar da imensa maioria social
europea e contra a integridade
do~ pavos colonizados coma o
noso; o capital español era un
pigmeo fronte ao grande capital trasnacional europeu". Censurou o xeito de governar da

A. IGLESIAS

dereita social, "por decreto para eludir os procesos lexislativos e o control dos representantes da maioria social, desmantelando o sector público da
econom_ia produtiva; modificando o sistema fiscal para enriquecer aes máis ricos e botar
máis cárrega tributária aos que
non teñen recursos, o esixir o
imposto revolucionário da chamada supertaxa aes labregos:
un aberrante trabuco disuasório contra os que queren traballar e producir".

0

x
A FPG lembrou aos 11 resistentes do 36".

Arredor de 300 persoas asis·
tiran á manifestación convocada polo Frente Pop1,dar Galega, que este ano cele·
brou o Diá da Pátria baixo o lema: Por unha Galiza de esquerdas, independéncia.
O mítin na Praza da Toural presentouno X.L Méndez Ferrín, quen lembrou a primeira vez que se celebrou o 25 de Xullo co nome do
da Pátria Galega, convocado polo UPG, "cando todos eramos d~ UPG ainda que hoxe non poidamos dicer
que o .somos, hai 32 anos, no nome de Castelao, dos mortos no 36, de Foucellas e
de todos os revolucionários galegos". Ademais Ferrín lembrou que a FPG é un
"proxectO de esquerdas pora unha Galiza que loita polo dereito nacional e polo independéncia". Mariano Abalo, cancelleiro en Cangas afirmou na sua intervención
que por parte da FPG rexéitanse os requisitos de converxéncia estabelecidos en
Maastricht, "que o estado espoñol pretende cumprir a toda costa, prexudicando os
intereses galegas". Na concentración da FPG tamén se escoitou a voz de Romana, nai
dun preso da GRAPO, que solicitou da gavemo o reagrupamento das presos pol'dicos.+

Como conclusión, Beiras afirmou contundente que, ''fronte a
todo isto, calquer siléncio é
cómplice e calquer permisividade delictiva. Que nos chamen o
que queiran: nós non renegamos da Pátria Galega".+

º'ª

Decisión histórica
A maioria dos nacionalistas, curtidos na cultura
da oposición, fóronse dando conta nos últimos
anos que era necesário chegar ás institucións
de Governo para revirar o panorama decadente
da nación galega. Interiorizaron a necesidade
persoalmente e máis en discusións
congresuais, mesmo con medo a afrontar a
histórica tarefa, ainda que esa hora que
arelaban, pela que sempre loitaron, e que
situaban alá no horizonte, non sé via como
imediata. Era como unha meta idílica. Chanza a
chanza, canto a canto, talleiro a talleiro, foron
construindo esa alternativa. Unha pedra na
alcaldía dun concello, un pacto co PSOE, uns
deputados provinciais, un grupo parlamentar,
dous congresistas en Madrid, unhas
alternativas proOramáticas nas que se
desfollaba calquera mulimada que non estivese
pegada á realidade, · que facia máis creíbel a
sua proposta, unha mobilización social can9o
todas outras forzas estaban quedas e o terppo,
o tempo que quita e dá a razón, certifica cu non
as análise_s e as propostas aqueladas. Este ano
o BNG decidiu que a hora xa era chegada. Asi
quixo comµnicarllo á sociedade no Dia da
Pátria. A sua mensaxe, como case sempre,
chega distórsionada, cando chega, cando non,
pérdese polos organigramas dos meios de
comunicación que eyacuan con Raxoi.

.Culmine a sua aposta política ou non, a
decisión do BNG é histórica. O nacionalismo
galega ainda nunca tivo a capacidade de
apresentarse como alternativa real de Governo,
por máis que, como calquer ideoloxia, esa
deba ser a sua meta principal se non quer
ollarse abocada á inanidade política. Até de
agora, polo demáis, sempre foi cauto en
mostrarse ante a sociedade asumindo outras
tarefas que as de motor ideolóxico-social. Mais
nen a necesidade que Galiza ten de variar o
seu rumbo político se non quer naufragar como
nación nos cons da UE, no meio da tronada de
Maastricht ; nen as lexítimas aspiracións
persoais, poden facer variar o rumo trazado en
anos e anos de travesía, galernas e mesmo
navegacións capeando o temporal, para
chegar ao porto ar~lado dª liberación nacional.
Deben de ser moifos os que suban ao barco.
Sen eles é imposíbel a navegación, pois remar
contra corrente necesita os brazos de cantos·
máis millar, pero tamén haberá quen tente,
como polizón, variar o timón os graus
suficientes para conducir á organización a
metas alleas ao nacionalismo. A tripulación
debe de estar bregada e alerta, non sexa que
na vez de chegar ás costas verdecentes de
ltaca, queden varados nas praias de Calipso. •
ANOSA TERRA
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Anxo Guerreiro pide a unión da esquerda ante a ''involución
da democracia". Unhas duascentas persoas participaron na manifestación
convocada en Compostela por .EU·UG que rematou en Banaval onde o coordinador
xeral, Anxo Guerreiro defendeu unha "alternativa de esquerdas" como nava
~aioria pora combater ao liberalismo1 "derrotalos gañando batallas como a da
privatización das empresas públicas fronte á política agresiva que están a ter coas
clases populares". Guerreiro repetiu a urxéncia da unidade das fon:as progresistas
unha vez alertou sobre o intento de "debilitar e dividir o movimento sindical e de
·esquerdas". En canto a Galiza, o cQordinador de EU·EG falou dunha situación de
crise estructural co maior nivel de paro da sua história e criticau ·a automarxinación da Xunta cun "presidente que está ausente e entregado á política de Aznar"
polo que urxiu un cámbio de governo no que "EU esté presente con forza".•

GAL-IZA
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Conc.ellos do Deza, governados polo PP, apoiaron modóns 90 B~G apral do Día da P~tria

Vitorino Núñez eo·arcebispo usaron . galego e castelán
·e Fraga ~rremeteu contra.os que "cuestionan a Oferenda
*A.E,

-

.

A Oferenda ao Apóstolo· tivp neste ano unha nova faciana que
veu dada pota natureza ·do oferente, .o Pr~sidente do Parlamento,
Vitorino Núñez, e tamén do Arcebispo Compostelano, -monseñor
Bárrio, que tenta conectar cos cristiáns galegos ..O maror uso dQ
galego foin unha das novidades. Fraga; coma noutras ocasións,
u~ou o chamamento· á unidade para arremeter contra todos os
que discrepan e contra a celebración nacionalista desta data.
Moitos cristiáns galegos agarcalde de Lalín, Xosé: Crespo,
daban a festividade do Apóstosa_c9u un bando,' no que facia
lo Santiago para c~mprooar a. reteréncia expresa· · ao "Dia da
Pátiia", realizando un ' chamaincardi·nación do novo arcebispo, Xulian Bár'rio, dentro 1 da · mento a todos os cidadáns "paigrexa de base galega. Non
ra sumarse á celebración deste
sairon satisfeitc;>s pois agardaxornada".
ban unha maior definición ,soFraga ·contra
oferencial na cont~stación
te, en consonáncia -con pasto- ·-a celebración nacionalista
rais anteriores. Ainda asi é.pre- .
Fraga lribame f.oi-máis explíciciso resaltar o feito de que usase o galego en boa parte -do . to . Os__ as~soJes tanlle un disseu discurso, contrariamente . curso adaptado ás circunstáncias,, mai~ -.-el moditícao seguaao que viñan facendo os seus
do o seu talante e, ao final, o
antecesores.
. chacnamento -~ unidade que repite ano tras ano comq mensaTamén o oferente, Victorino
xe institucional, convértese inNúñez, alternou o castelán co
galego, pero os pinchacarneivariabelmente nun ataque e unros do presidente do Parlamen-_ ha descalificación contra~ todos
os que ·non pensan como a el.
to puxéronse de manifesto sobre todo na terminoloxia emEste ano o embate fói dir-ecto
pregada: nunha ocasión nome:
contra_os que reclaman conou a Galiza como nación e
gruénqia entre. un Estado laico,
noutras empregou este termo
consagrado pola Constitución,
para se referir a España, apelando á sua unidade ao tempo
e a oferenda católica dese
que ensalzaba a singularidade· mesmo Estado. "E.rran os que,
de ser galegas.
ultimamente, poñen en tea de
xuício [a Oferenda] baseándoA dicotomia na que se move o
se no feitQ de que dende 1978
PP na Galiza levou a que nos
a Constitución vixente substiConcellos do Deza e Tabeiros,
tuiu o estado unitário e confesional, polo Estado autonómico
todos eles governados polo
PP, se aprobasen as' mocións , e aconfesi·onaJ. Pois ben,sentenciou Fraga- ningun· de'"
apresentadas polo 'BNG con
motivo do Dia da Pátria. O alses feítos altera a natureza plu-
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Xulián Bárrio, o novo
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Fraga, recorrendo ao "pluralismo, como valor superior do naso ordenamento xurídico'', fixo
un diagnóstico do que pretende que sexa o 25 de Xullo:
"unha festa relixiosa, militar,

t[apuxo asi o sé1.rmodelo de Galiza, materializado; dixo, na Coruñ.a .(mesmo no se discurso en ·galego segue a ser La CoruñaJ
'fronte ao da autonomia, que é
un 'modelo rural, de romeria e
inaguraci(m". Apostando, máis
unha vez, pala "Galícia das Cidades", fronte á .''Galiza do interior".

Destas concepcións, que Vázquez afirma son as do esdeGPSOE,--dedúcese que a sua función erf política "é óutra que a de
ser Cé;indidato". Vázquez indicou
Para voltar ás celebraci6ns ·do
que a persoa que ostentará a caDia da Pátria, o PSOE escolleu a
.bf3za de cartel sodalista na Galifigiira do ·filó~ofo Xohan Vicente ·_ za nas próxir:nas eleicions autoViqlJeira, un dos homes da Xenenómicas, será elexida·no vindeiro .
rácíón Nos que pola sua mor:te
ano, dilatándose asi de novo o
ceda DOn puido protagonizar a .prazo que estaba fixado para Ou~t?Pª rep~blic-ana e propriamen,-tubro. Esta cuestión do candidato
te partidária do galeguismo. A
para o secretário xeral do PShora dos discursos, Francisco
deG-PSOE, "non é algo imporVázquez expresou a sua idea ditante, pois non ternos candidato,
cotómica de Galiza: a cidade é ·o
pero ternos discurso político, ao
progreso; o rural o atraso. Concontrário que o PP é o BNG".

popular, o'ficial e privada". Fraga antepuxo tamén a "festa militar do Exército Español, singularmente da Arma de Cabaleria", a toda celebración política que el sustanciou na oficialidade "que trae a Compostela
ao mesmo Rei de España".
Estivo igualmente moi presente
o problema do terrorismo , con
condenas e invocacións a "vivir

en paz e liberdade". Este foi tamén o chamamento feito polo
padre Bieito Santos durante a
celebración da Misa de Rosalia.
O crego da Comunidade de Vi da Cristiana de Vigo aproveitou
a preséncia de Fraga para pedirlle "diálogo cos partidos políticos, especialmente cos sindicatos, pois son os que máis di rectamente recollen as necesi dades das clases sociais". +

A. E11n
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Vázque:ualifica a outonomiá como 'modelcnurcil'
ó PSdeG-PSOE encónt~ase irner- ·
. so nun_ha campaña de iniaxe p·ara ·
captar a "sectores da cultura e ·
·.profisionais galegas que agora es~
tán desencantados'', en P?tl~b(as
do seu secretário xeral, Francisco
Vázquez. A idea de lanzar unha"·.
mer:isaxe galeguista á sociedade
levou aos socialistas a celebrar o
60 aniversário do Estatuto de Autonomía e agora, por primeira vez
desde a transición, a proclamar
que o 25 de Xullo "debe de ser un , .
dia de reivindicación".
··
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-'!.'áis o galego que os anteriores.

ridimensional destas celebraéións'', en referéncia directa á
.información publicada por A
Nosa Terra no número do rn
de Xullo.

Afirma que non vai ser candidato·ápresid~nte da Xunta
.

aicebi~po, emp~a

Ainda así _os problemas para designar candidato agrávanse. Da
triada que contemplaba Vázquez, Caballero, Touriño e se fai
falta Laxe, está a pontp de caer~e o s~gundo, despois de ser i!TI- . ~
plicado xudicialmente _ na~ cómisións ilegais do AVE. Qe momenfo a sua condición de afora-. do líbrouno dé acudir ao _xulgado.

ETA en auxílio de Fraga

Fraga está en horas baixas. Asi o indican os inquéritos. A perda da
maioria absoluta do PP aparece cada vez como máis probábel pésie
á decisión do actual presidente de recuncar como candidato. Tanta
é a necesidade que non só racha a sua palabra de retirarse, senón
que cámbia a política de oitb anos e vese na obriga de dar batalla no
Parlamento. A preséncia dun comando de ET A na Galiza apareceu
como unha táboa de salvación, o mesmo que Lle ocorrera a Aznar
co atentado. Entre Díz Guedes na Delegación do Governo e Pérez
Varela n~ ConseHaria de Comunicación amañaron a campaña:
ETA estaba na Galiza para atentar contra Fraga e, ademáis, facelo o
Dia da Pátria. Os responsábeis da loita antiterrorisi:a afirmaban non
P.ara Vázquez a alternativa,do PP
"chegou a un ponto e. final" e a - ter dados. O Ministro do Interior, Mayor Oreja, negaba que Fraga
fose o principal obxectivq; cqmo tamén o Director Xeral da Garda
."estritamente nacionaÍista do BNG
Civil e, até a razón lóxica confirmaba que se tivesen preparado un
vese afectada desde hai meses
atentado.para odia despois-da detención, o dispositivo debia de es,
por unha grave contradiciÓn". ·segundo a tese de Vázquez todos
tar xa operativo. Existía unha lista de máis de 650 nomes investiga,
os males que está a viver agora o
dos que se silenciou, entre eles, como máis apetecíbel, pero, secadra,
~stado español -el mesmo des,n on con tantas probabilidades palas suas medidas de seguridad.e,
de Madrid alertou contra o,seu
Fraga. Mais .segu_indo a ensinanza fraguiarui de que "non deixes que
"desmembramento"-:-., débense
unha verdade che estropee unha campaña", a maior.ia dos .m~ios
. ·ao nacionalismo. Se a culpa da
aceitaron conscientemente formar parte da propaganda. Cando a
situación- tena CiU e ;PNV. que
manipulación quedou ao descuberto, primeiro por Beiras, despois
son nacionalistas e defendén a
por Francisco Vázquez, Fraga tentou desacreditar aos únicos quepo,
sua naeión, o BNG, como tamén
· tlian dar a versión contrária, A Nasa Terra . • ·
é nacionalista, estaría en contradición con Ci U e PNV. +
·
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Balsa convoca un congreso de XXSS
para 'independizarse' de Madrid

1 DE AGOSTO DE 1996

ODirector xerál da Garda Civil tamén desmentiu ao-presidente aa Xunta

Vázquez acusa a Fraga de manipular:a
información ae> proclamarse obXetivo de ETA
De "intento de manipulación
informativa" calificou Francisco Vázquez as noticias que sinalaron a Manuel Fraga como
obxeth~o expreso do comando
de ETA detido en Pontevedra
en dias pasados. A información aportada pola policía tampouco coincide coa interpretación oferecida polo gabinete de
prensa do presidente da Xunta.
O secretário xeral dos socialistas
galegas sinalou o pasado Sábado 27 de Xullo, ante os meios informativos, que as notícias aparecidas en dias pasados trataban
de "provocar emotividade en torno ao presidente da Xunta que
rozou o grotesco e o ridículo".
Francisco Vázquez sinalou tamén
que non era novo "o planteamento personalista e o cultivo da figura do presidente, intentando identificalo coa totalidade de Galiza".

David Balsa anunciou o pasado martes a convocatoria
dun "congreso nacional extraordinario" de Xuventudes
· Bocialistas de Galicia para o Domingo 4 de Agosto. Balsa, que recentemente foi cesado como secretário xeral e
suspendido de militáncia por presuntas irregularidades
no último Comite Nacional de
XXSS, afirm'ou que o obxectivo
da convocatória é ·o de acadar a
independéncia desta organización
fronte ~s siglas estatais. Jesús
Diaz, vicepresidenté da xestora
nomeada despois do cese de· Balsa, expUcou que o ex-dirixente está desacreditado para convocar o
congreso, o que se referiu como
"unha reunión de amigos". Segundo Balsa, a · decisión de que
XXSS se constitua como organización soberana e autónoma, ligada unicamente a UXT e o PSdeG, canta co aval do secretário
xeral do PSdeG, .Francisco Vázquez. Nembargantes o di- ·
rixente socialista non manifestou publicamente o seu
apoio e poderia estar agardando a resolución do conflito
por parte dos órganos esfatais. Balsa aproveitou a ocasión
para mostrarse partidário da "política galeguista propulsada ultimamente polo secretefuio xeral". O posicionamento
da dirección galega do PSOE non esta claro e incluso
existen divisións. A xestora de XXSS parece ter un posible
apoio no presidente do PSdeG-PSOE, Abel Caballero.+

OTSXG frea unhas obras de Fenosa en Vigo
A senténcia emitida o Ma~es 30 polo Tribunal Superior
de Xustiza desestimou o recurso apresentado polo
concello de Vigo e Unión Fenosa en contra ~a
paralización da subestación que esta empresa estaba a
construir na zona do Castro en Vigo. A orde de cese das
obras, edificada xa nun 80%, chega meses despois de
que os veciños protagonizaran varias concentracións
como protesta pola iniciativa de ubicar a estación nunha
zona verde.+

O xeneral Santiago López Valdivieso, director xeral da Garda Civil, quen se desprazou á Coruña
para cerrar a operación contra
ETA, na que tamén se incautou
numeroso armamento, desfnentiu
rotundamente, sen mencionalas,
as interpretacións difundidas pola
Xunta de Galicia através de diversos meios. O director da Garda
Civil precisou que non pode afirmarse que estivese en marcha
un plano específico para intentar
asesinar a Fraga e menos para
un dia concreto.· "Os datos que
ternos --dixo-- non nos permiten
deducir que o presidente Fraga
fose un obxetivo prioritário e que
todo estaba preparado para atentar contra el". Nas listas de obxetivos de posíbeis atentados, incautadas a ETA, figuraban máis
de sesenta nomes diferentes.

A Deputación de Lugo ten que pagar
aos concellos polo canon eléctrico

Con anterioridade, o 25 de Xullo,

º

durante mitin nacionalista na ._
praza da Quintana, o lider do
BNG, Xosé M. Beiras, calificara •
a Fraga de ''fantasmón" pola interpretación que dera ás notícias
suscitadas pola detención do cOmando. A intervención de Beiras
provocou unha alporizada reacc i 6 n do presidente da Xunta
quen afirmou, na roda de prensa
que seguiu ao Consello do dia
26, que Beiras debia retirarse da
política por terse atrevido a poñ er en dúbida as afirmacións
que el realizara. Tras as intervencións de Vázquez, Valdivieso
e o ministro do Interior Jaime
Mayor Oreja, na mesma liña que
as referidas do director da Garda
Civil, Manuel Fraga abstívose de
realizar novas comentários.
Outro dato que desmintiria a te:se do gabinete de comunicación
do presidente da Xunta é o feito
de que os etarras detidos o dia
24 non tiñan nengun coche
bomba preparado. Esta circunstáncia fai imposíbel que o atentado estivese programado para
o dia seg~inte.
O director da Garda Civil informou tamén de que "nengún grupo galega es!á en contacto con
ETA". Fraga tiña afirmado o con- .
trário en numerosas ocasións. +

5

.

opresidente arremete contra A Nosa Terra
Na roda de prensa do dia 26 un
Manuel Fraga, visibelmente nervioso, arrebolou o periódico A
Nosa Terra como "proba" das
ambigüidades dos nacionalistas
frente ao terrorismo. O presidente da Xunta fixo mención a
un fragmento do comunicado do
BNG. publicado por este periódi,co no que se decia que "ninguén ten dereito a cometer inxeréncia nos asuntos internos dos
galegas". Rematou. a sua intervención dirixínd()se aos periodistas decindo: "xa ven que non
condenan o terrorismo". O lider
conservador óbviou tres dátos:
a condena explícita do atentado
e das accións de ETA realizada
polo BNG e da que se daba
canta nas liñas inmediatamente
anteriores ás escolmadas polo
presidente e que este non mencionou, o feito de que o texto de
A Nosa Terra era de carácter informativo e limitábase a dar a
notícia da detención do comando e das condenas dos grupos
políticos, tanto do PSOE e
BNG, como do próprio presidente da Xunta (de feito Manuel
Fraga atribuiu un texto entre aspas ao próprio periódico) e, en
terceiro lugar, a circunstáncia

O Tribunal Supremo obrigou a Deputación de Lugo a invertir
nos concellos afectados polas instalacións de erierxia eléctrica a metade do canon recaudado polo organismo provincial desde o ano 1981 até o 1985, ambos incluidos. A sén·tencia ra~ifica o auto ditado polo Tribunal Superior de Galiza
no 1992 e desestima o recurso apresentado pola Deputación . Agora este organismo terá que desembolsar os 1.200
millóns que estabelecia a senténcia de hai catro anos máis
os interese~ legais desde a data na que o município de
Chantada fixo a petición de pago que foi denegada ~ola
DeputaCión . Segundo o Supremo o recursu foi impugnado
porque o organismo provincial non fixo con.star os motivos
que xt.istifícaban a anulación da sentencia do Tribunal ·superior. Para a execuélón do pago,· o Supremo decretou a
elaboración por parte da Deputación dun plano detallado
de inversions e un programa de criterios para estas.+

.
de que a información recollida
polo semanário e mencionadapór F..raga, en concretq· o -éomu- ~.'.!·..:-·
nicado de condena ·do BNG, foi
publicada o mesmo dia pola
prática totalidade dos meios. de
comunicación.
--Manuel. Fraga referiuse final-· mente á suposta "ambigüidade"
deste meio e do nacionalismo
., ~n xeral cos terroristas, pediu
. que r,em~tase. e sinalou que R9lo de agora só ·decia iso, en
alusión a unha posíbel solic;itu, de de ilegalización.
A emisora pública de televisión
· fíxose eco da roda de p_rensa
de Fraga, destacando en titulares as afirmacións do presidente sobre A Nosa Terra. A TVG,
que en nengun momento contrastou a notí cia, nen deu canta
dos dados -o comunicado do
BNG entre eles- que tamén
obraban no seu poder, empregou a (nfografia cunha orientación similar á dedicada aos delitos relacionados co terrorismo. O responsábel de información institucional do citado
meio é Alberte Fernández e o
director )\eral Arturn Maneiro. +

A Regal solic~ta ampliar
a R~_n_da de _
Integración ·Social
As corenta e cinco entidades que integran a Rede Galega
contra a Pobreza solicitarán da Xunta de Galiza que
cumpra o acordo firmado cos sindicatos para modificar a
Lei Risga (Renta de Integración Social). Segundo os
representantes da Regal, as condicións que se esixen na
Galiza para percibir o· salário mínimo son moi restrinxidas
e impiden a sua adxudicación a nioitas persoas
integradas nas redes da pobreza. Ademá.is de ser
insuficiente en canto á cantidade de diñeiro outorgada,
esíxense dous anos de residéncia fixa na Galiza, que é
unha das comunidades autónomas que menos orzamento
adica ás rendas de integración social.+

GALIZA: "

6

ANOSATERRA

Nº 737 - ANO XIX

1 DE AGOSTO DE 1996

ÜPtNIÓN
ALEXANDRE BÓVEDA, DEUX EX MACHINA
DO PARTIDO GALEGUISTA QUE NO TRAN,
CORRER DA SEGUNDA REPÚBLICA PROTA,
GONIZOU UNHA DAS MÁIS GRORIOSAS
PÁXINAS DA NOSA HISTÓRIA NAC IONAL, É
0

O SÍMBOLO QUE ABANDEIRA A TODOS OS GA,
LEG_OS E GALEGAS QUE SOFRERON ALDRAXE,
PERSECUCIÓN E MORTE POR ABRAZAR A NO,
BRE CAUSA DO NOSO POYO E OS ~ SEUS IDE,
AIS PATRIÓTICOS DE XUSTIZA E REDENCIÓN.

XosÉ CASTRO RATON
A Manuel Beiras, Presidente de Honra
da Fundación Alexandre Bóveda,
por unha vida exemplar consagrada á causa
nacional de Galiza, In Memoriam

No cénit da barbárie fascista que acaudilla,
ron aqueles monstruos, con mentalidade es,
tepária e ferozmente antigalega, alimentados
polo movemento militar sublevado fronte
aos máis elementais de,
reitos colectivos, o 18
de Xullo de 1936, Cas,
telao con visión tertei,
ra, desde as estampas
do Galicia Mártir sen,
tenc iou: non enterran
cadavres senon semente.
Agora, 60 anos des,
pois de Alexandre Bó,
veda escreber valerosa
e dignamente a derra,
deira lección maxis,
tral da sua vida exem,
plar, á vista do crece,
mento e puxanza que
mostra o movemento
nacionalista galega,
constatamos: a semen,
te agromou.
Como tal, unimos o
naso esforzo común
para mostrar a nasa
gratitude nesta efemé,
ride a quen deu, por
Galiza, o seu máis pre,
zado ben: a vida.

História de Galiza, especialmente sinalada
por Castelao na Alba de Grória: "Bóveda
non pertenece á História, senón á Tradi,
ción en arume de lehda. Bóveda terá de
ser, nun mañán próximo ou lonxano, a
bandeira da nosa Redención."
A indiferéncia, cando non o rexeitamento
cruel, que mostran xeralmente as .institu,
cións públicas de Gali,
za- fronte á dignidade e
á valentía política e
humán que representa
Alexandre Bóveda,
deixa ás costas dos ga,
legos e galegas compro,
metidós coa causa na,
cional a responsabilida,
de de facer posible ista
obra, un Monumento
conmemorativo que,
tamén, expresará o no,
so recoñecemento e
gratitude para con to,
das as vítimas da repre,
sión fascista, aos que
recordamos como a -

Galícia mártir>
Así, a aportación de
todos e cada un de nós,
é imprescindíbel para
facer posíbel ista obra.

'Q 17 de Agosto, no
Dia de Galicia mártir,
agardamas inaugurar iste

A Fundación Alexandre
Bó veda, incapaz de
afrontar en solitário o
magno empeño, con,
vocou unha suscrip,
ción popular que per,
mita acadar os fondos
necesárfos. Ninguén
pode esquencer o com,
promiso que a todos
nos abriga a sua rriemó,
ria.

da celebración e tampouco promoven a re,
visión do seu xuizo, nunha restauración
que non debe ser simplesmente formal, se,
non que abrigue a recopilación e ao éspa,
llamento da sua obra. Bóveda é un símbolo
marcado, que sinala aos culpábeis através
do tempo, e a. sua memória arde pasados se,
senta anos desde a mesma madrugada en
que as balas criminais liquidaran a sua :rida.
Sen embargo, a batalla a prol do seu reco,
ñemente vai dando algúns resultados alen,
tadores, no mesmo camiño da positiva va,
loración popular que o pavo galega ten de
Alexandre Bóveda: A Oeputación de Ou,
rehse, non só acordou unanimente recoñe,
cer o seu papel trascendental na nasa His,
tória nacional, senon que mesmo pretende
participar na oferenda tradicional ao pé do
sartego onde repousan os restos de Bóveda,
en Pontevedra, dentro dos actos que con,
vacamos cada 17 de Agosto. Moitos outros
concellos de Galiza, estamos certos, suma,
ranse activamente con acordes plenários e·
colaboración económica. Tódalas entida,
des, organizacións e institucións privadas
de carácter nacionalista~ progresista, parti,
cipan e colaboran activamente.

O próximo 17 de Agosto é preciso unha
grande mobilización que mostre o noso
compromiso colectivo irrenunciábel coa
causa nacional galega, a disposición para o
combate político co mesmo valor que le,
vou a Alexandre Bóveda a asumir canse,
cuentemente o seu xuramento patriótico:
denantes mortos qUJ! escravos. •
XOSÉ CASTRO RATON

é

.EGIN
PEPE REI

Sentado no escano dos acusados da Sala
Primeira da Audiéncia, sentinme enor,
memente respaldado. Sempre foi así, e
nunca deixou de darme forza en momen,
tos de dificuldade polos que tiven que
atravesar. Ese apoio procedente de xentes
que se sinten ceibes e que loitan arreo
pola liberdade, é unha fonte caudal de
enerxia que me serve para plantarlle cara
con confianza ao meu reto máis imediato.
·os que me deron levado a x.uízo procura;
ban, a traveso da miña persoa, arremeter
contra os que loitan por unha Euskal He,
rria ceibe e lóxicamente atoparon un va,
lado infranqueábel. Pepe Reí non é outra
cousa, nen o pretende, que un membro
máis dun colectivo ilusionado que traba,
!la afervoadamente nun xomal chamado
Egin, elemento fundamental dentro do
proceso de liberación de Eukal Herria.
O que a todos nos importa, aos no o
inimigos incluidos, é o Egin. Esce diario,
está avaliado sobre todo por unha histó,
ria rica en liberdades. T amén en sofre,
memos. Egin nacera para ser a voz dos
sen voz e o seu mellar mérito é que non
deixou de ser fidel a esa formulación en
momento nengun da sua existéncia.
Desde o Egin denunciáronse as renarte,
rias do poder e a conculcación das líber,
dades. Egin marcou sempre a diferéncia
honrada a respeito dos demais meios e,
en ocasións inurnerábeis, incluso contra
vento e marea, coverteuse na voz crítica
dunha profisión a cada máis submetida e
claudicante aos dictados do poder.
Desde o primeiro momento, Egin coñeceu
na sua própria carne a cara amarga da re,
presión. Sofremos a morte de Xabier Gal,
deano e Josu Muguruza, pasando pala de,
tendón dunha directora no eu próprio
despacho, até a cadea de numerosos com,
pañeiros. Pero nen por iso variou un chi ,
coa sua liña editorial. Non resulta extraño
que arredor do diário agrame a simpatía e
o apoio do que aman a liberdade e a uto,
pia dun mundo solidário. N meu caso,
que desta nos ocupa, a montaxe urdida en,
tre ese insulto á intelixéncia que é o con,
seUei.ro basca do Interior e o cobard xuiz
Carlos Bueren, caeulle coma un castelo
de baralla. O que vai quedar dar na Au,·
diéncia de Madrid é a continua perseguí;
·zón á que foi sometido e te xomal desd
poder e como en nome da liberdad masa,
crouse sen piedade un prindpi básico da
profisión xomalística como é o segredo
profisional é a preservación de fontes . •

Secretario da Fundación Alexandre Bóveda
A Fundación Alexan,
dre Bóveda, contando monumento que vai ficar
( 1) A Homenaxe Alexandre Bóveda, 602 Aniverco imprescindíbel
sário inclúe unha manchea de iniciativas que irán
na subida á Caeira,
apoio da Corporación
desenvolvendo actividades no transcorrer do ano.
municipal · do Canee,
Entre ela, destacamos: A reedición do libro de Xepróximo ao·sítio onde as
rardo Alvarez Gallego "Vida, paixón e Marte de Alello de Poio, coordina
xandre Bóveda" (Edicións A Nosa Terra)¡ a publicaunha Comisión Pro,
balas segaron. a vida de
ción dunha "Coroa poética para Alexandre Bóveda"
motora; integrada por
Nas entidades de aforro
(Xesús Alonso Montero, Edicións Xerais) e a celeBóveda"
Alexandre
2
gálegas( >, existen con, - bración dunhas Xornadas sobre Alexandre Bóveda
persoas ·r elevantes do
ámbeto cultural e re,
tas bancárias abertas a
(Ourense); sin que ista relación esgote a totalidade
de actividades programadas ou en preparación.
presentantes de insti,
nome da Fundación,
.tucións galegas, cons,
exclusivamente para is,
(2) Caixa Pontevedra: 2057,0001-18-3300106697;
tituida con escrupulo,
ta finalidade, nas que
Caixa Galicia: 2091-0500-10,3040042433 e Caixa
PEPE REI é Xefe de investigación do diário ba co Egin.
so respeito a pluré!lida,
deben efectuarse os in,
Ourense: 2046-0750,27-3040018967.
Actualmente está procesado pota Audiéncia de Madrid
de de opcións nun
gresos, pequenas ou
proceso permanentemente aberto a novas
grandes aportacións individuais, de colecti,
Xosé Lois
incorporacións, que está a organizar a Ho,
vos e institucións.
menaxe Alexandre Bóveda, 60º Aniversário 0 >
BOVEDA': MOBILIZACIGN POPULAR
que vai quedar especialmente simbolizada
coa construcción dun Monumento conme,
FRONTE AO REXEITAMENTO INSTITU ..
morativo que renda xusto tributo de reco,
CIONAL. O Parlamento de Galicia ven de
ñecemento ao sublime sacrifício que ofere,
negar, cos votos do Grupo PP, a petición de
recoñecemento en favor de Alexandre Bó,
ceu Alexandre Bóveda na mañanciña do 17
veda, incluindo o 17 de Agosto no calendá,
de Ag?sto de 19?6.
rio de Festas institucionáis da Comunidade
SUSCRIPCION ABERTA PARA FINAN ..
Galega; iniciativa apresentada polo BNG
CIAR o MONUMENTO: UNHA OBRA
que contou, ramén, co apoio do Grupo So,
COLECTIVA LEVANTADA CO ESFORZO
cialista. En Pontevedra, o grupo municipal
do PP, impide que Alexandre Bóveda reci,
DE TODOS. 0 vindeiro 17 de· Agosto, no
Día da Galicia mártir agardamas inaugurar ba o recofiecemento institucional que in,
iste monumento que vai ficar na subida á
discutibelinente merece o seu vencello a is,
Urbanización de A Caeira, en Poio, nun
ta cidade, n~ que acouga o seu cadaleito so,
lugar cargado de simbolismo, escollendo
terrado no Cemitério de San Amaro que
adrede unha encrucillada de vías de comu,
cada ano acolle a tradicional oferenda de
nicación moi transitadas, próximo ao sítio
gratitude·que lle rendemos os nacionalistas.
onde as balas fascistas segaron hai sesenta
· anos a vida de Alexandre Bóveda.
A obra organizadora de Alexandre Bóveda
non a poideron tumbar as balas de Franco.
O Monumento expresará conceptualmente
Sobreviveuno . Mesmo así, nen o Parla,
a importáncia de Alexandre Bóveda na
mento nen a Xunta asumen a singularidade
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lmponse amaioria da direita na Deputación eno Concello pontevedreses

Propaganda de atención
á muller sen orzamentos

OPP négase a reabilitar a Bóveda porque
'haberia que falar das vítimas dos dous bandos'
-e>

x.c.

Baixo a disculpa de que "non
hai que remex.e r no pasado"
ou "se se apresentase doutra
maneira ainda se poderia mirar", a maioria de dereitas na
Deputación e no Concello de
Pontevedra, rexeitou unha
moción nacionalista para que
se reabilitase a figura de Alexandre Bóveda e fose nomeado tillo predilecto. Unha moción semellante foi aprobada
pola Deputación de Ourense.
O Partido Popular non segue
unha liña unánime na cuestión ,
pero na maioria das ocasións
teima en non reabilitar a figura
do insigne galeguista Alexandre Bóveda. En duas ocasións
botou abaixo no Parlamento
Galega a iniciativa de declarar
o 17 de Agosto como Día da
Galiza Mártir e a petición de repetir o xuizo que o condenou ,
para simbolizar nel a restauración dos direitos democráticos
fanados en 1936.
Os argumentos utilizados insisten na idea de que " non hai
que abrir feridas pechadas" ou
que "haberia que talar das vítimas dos dous bandos". O caso

é que mentres as ruas de G~li_
z a seguen cheas de nomes
que remiten a notórios falanxistas e militares golpistas, as homenaxes a Bóveda nunca teñen partido das institucións
que debían capitanear o desagrávio.

do BNG César Mósquera anunciou a abstención "por delicadeza". Rivas foi elexicio nas listas de
Pontevedra Unida xunto a Eládio
0

Portela. Os dous concellais con
qu-e conta n_a corp~:xacióh tamén
votaron en contra do ·rec.oñecimento a Alexandre Bóveda.+

Actualmente en Pontevedra hai
un pequeno monumento adicado a Alexandre Bóveda e tamén unha rua. Aquel foi realizado por suscripción popular,
igual que o que se vai inaugurar o vindeiro 17 de Agosto en ·
Poio, tamén realizado sen axudas públicas.
A concelleira de cultura, chegou
a anunciar na rádio que rexeitaran a proposta precisamente
porque a fixera o BNG, "nós estamos dispostos a apresentar
unha própria, pero non apoiamos esa maneira de facelo"
Cando o xornalista lle pergunta
se o van facer retruca: "xa miraremos".

~

Tanto Manuela Besteiro, conselleira de Familia, Muller e Xuventude, como a directora do
Servizo de Promoción da lgualdade da Muller, Carmen Bianchi deron as cifras anuais dos
teléfonos dA atendón á muller,
con máis de catro mil
chamadas que-van.desde a
simples información até casos
urxentes de malos tratos. D~
calquer xeito, sinalaron que os
recortes sociais tamén afectan
á política da muller. O certo é
que as casas de acollida
seguen a ser escasa, unha por
cidade, a de Ourense criada o
pasado ano, e o resto escasamente dotadas. Mália a labor
das profesionais que as levan
adiante, a casa que máis
camas ten non pasa das trinta
e na maioria dos concellos das
grandes cidades hai trabas para que entren mulleres da
comarca polo que ten que sufragar a DeputacLón unha cantidade que rara v.ez chega ás
dez. Tamén admiten as directoras das casas que teñen que
rexeitar moitas solicitudes.+

Barreras bota un atuneiro
cunha armadora francesá

A proposta nacionalista rexeitada
coincidiu co acorde de nomea:r
como ''filio adoptivo" ( o 16º, desde 1952, na capital) a Pedro Rivas, ex director do Diario de Pontevedra , acto no que o porta~oz

Bóveda con Amália Álvarez Gallego.

_Até o Bar~a homenaxea

O atuneiro-conxelador Via Li. beccio botouse ao mar o pasado luns no estaleiro público vigués J.Barreras. Este
barco de pesca de cerco con.
rampa, dotado de cofa e de
espazo para pousar un helicóptero, construido por encargo da armadora francesa
Saupiquet, poderia ser o comezo dunha serie de novos
contratos que actualmente
están en proceso de
negociación e que superían
unha importante saída para a
producción do astilleiro
vigués nos próximos anos.
Os estaleiros das rias produciron e perfeccionaron
barcos de cerco nos anos 50,
e conxeladores nos 60. As
solucións técnicas da.construcción naval das rias interesaron a paises de todo o
mundo. Despois da crise dos .
caladoiros, a fórmula dos
grandes cerqueiros para túnidos de mares libres
mantén o interese
comprador sobre os estaleiros galegos. •
·

aos seus dirixentes represaliados
Tiveron que insistir con forza
distintas entidades , especialmente a denominada Amics de
Josep Sunyol, pero finalmente
o. Fútbol Club Barcelona, vaille
adicar, coincidindo co 60 aniversárió da sua marte afusilado, o Trofeo Joan Gamper de
fútbol in memóriam do que era
o seu presidente no 1936.
Hai catro meses o Barga resistí ase a mudar a sua posición
reticente á homenaxe. A publicación no semanário El Temps
· dun artigo intitulado "Com ·matar un president del Bar<;a" e a · saida do libro "Sunyol, l'altre
president afusellat" (na portada
saia xunto a Lluis Companys)
axudou a que mudase a idea.
· O traballo de J.M. Solé Sabaté,
Caries Llorens e Antoni Strubell
estudaba a figura daquel home
que axuda a explicar a simbiose entre catalanismo e barcelo-

nismo, forxada na década dos
vinte e trinta. Tamén explica o
ascenso da prensa catalanista,
· cuxa máxima expresión era o
semanário La Rambla, fundado
por Sunyol, que tiraba 70 .000
exemplares.
A homenaxe inclue a inauguración dun monolito no concello
de Gtiadarrama, ondei foi executado Sunyol, ao que asistirá
Ruiz Gallardón e a alcaldía de
Guadarrama que deu faCilidades para a celebración, ainda
senda goverr:iada polo PP.
O Gamper será entregado. por
un fami _
liar de Sunyol, que tamén fará o saque de honor.
Repartiranse 60.000 dípticos
no Nou Camp glosando a sua
figura e abrirase unha vitrina no
Museu do Bar<;a, onde até agora non se facia referéncia algunha ao seu tráxico final.+

A oposición califica
de 'cacique'
a Cacharro Pardo
Malia as denúncias do BNG e
do PSOE, a Deputación de Lugo continuará aplicando o Plan
de Cooperación coas comunidades veciñais, que denuncian
como un xeito de que Cacharro
·Pardo rep.arta cartas a traves
dos seus axentes eleitorais. O
governo provin_cial do PP
negou que se repartan as subvencións "a dedo" e impediu
que prosperase a moción presentada polos nacionalistas no
pleno provincial. A oposición
dispuxo de tempo dabondo para acusar ao popular de decidir
cos axentes electorais do seu
·partido nos münicípios que
obras se subvencionan, sen ·
contar coa participación dos
veciños. +
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O .corazón
delator
revista galega de política e pensamento, publicada
por Esquerda Nacionalista, inclue no eu número inaugural
(25 de Xullo) unha entrevi ta
de Miguel Anxo Femán-Vello
e Franci co Pillado á Xo é
Manuel Beiras. Para o líder do
BNG , dous deputado en Madrid supoñen saldar unha débeda histórica. "Este país está
cargado de créditos
incobrábeis respeito do Estado
e das forzas políticas estatais, e
non d!gamos da Europa. A
única débeda que se saldou foi
esta de momento e saldouna o
Bloque. ( ... ) Os dous deputados van actuar, xa están
actuando, respeito das forzas
políticas que operan na Galiza, coma no canto de Edgar
Allan Poe, The tell-tale heart
(O corazón delator), onde se
cometera un asasinato que
quedara impune, pero no
cuarto, no lugar do crime,
sentiase o bater do corazón e
o seu latexo delataba que ali
se cometera un asasinato. O
asasinato que anclaron cometendo durante todos estes
anos os deputados por
circunscripcións galegas, agora é delatado". O de Fraga
apresentarse outravolta ás
eleccións, significa para o entrevistado "que o fiasco den,
tro do PP é enorme. Polo tanto, a única maneira de manter
o PP non unido, pero si recosido para as próximas
eleccións, pasaba porque Fraga non procedese á operación
de sucesión. En segundo lugar
porque chegarian á
conclusión de que é a única
posibilidade que Hes queda de
intentar reter unha determinada bolsa de votos que, doutro xeito, se lle irian
fundamentalmente ao BNG.
(... ) Ama is é unha fuxida cara
adiante no sentido de que Fraga sabe que xa non pinta nada
a nível de estado". Sobre o temor que pode suscitar nalguns
sectores o ascenso do Bloque,
Xosé Manuel Beiras di "O
Bloque unicamente é unha
ameaza para os sectores de Pº'
der que atenten contra a existéncia do país. Se viñese un
observador extraño,
extranxeiro, forasteiro ou
doutro planeta, a impresión
que teria é que aqui, os únicos
que non aman ao seu país, os
único's que non teñen lexitimación no seu país, os únicos
que ·son unha quinta coluna

dunha poténcia extranxeira,
somos precisamente os
nacionalistas. A leitura que se
poderia facer, seria esa . .Ou sexa, o mundo absolutamente
ao revés. Ese brutal fraude
constitue pura delincuéncia
ideolóxica e política.( ... ) Evidentemente, se alguén quer
converterse en inimigo do
BNG, tal como é hoxe o
BNG, co degrau de apertura e
racionalidade' que ten,
automáticamente é que se
queren converter en inimigos
des te país. E entón, amigo, ,
coidado. A história <leste país
non vai acabar mañá nen nas
próximas elección . E a hi tória <leste país o que .
demonstrou é que nen equer
corenta ano acabaron co nacionali m ". +

ENCLAVE,

Luís Abelleira adoita a gardar a pistola nunha cartucheira que porta no nocello. A fotografia foi tomada durante o xuízo dunha tra·
bailadora.
.
AGRELO / ELPROGRESO

Luís Abelleira é amigo persoal de Fraga ede Romai

Opresidente da -Cruz Vermella de Lugo
considera normal ir con pistola ao xulgado
-0- G. LUCA

Luis Abelleira Mayor, presidente da Cruz Verme/la e da Cámara de
Comércio de Lugo, amigo persoal de Fraga, de Romai Beccaria e
do presidente da Deputación Francisco Cacharro, houbo de ser
desarmado no Xulgado do Social número 2 de Lugo, ao que se
presentou o dia 24 para te~temuñar sobre o despido dunha empregada. A requerimento dun axente xudicial, Abelleira ·negou pri- meiro que levase un ar.ma e entregou despois a arma enfundada.
O escándalo ca que foi recebida a
notícia non causou inquedanza
·en Abelleira que horas despois do
incidente ofereceu unha roda de
prensa na que afirmou que non
había diferéncia entre levar pistola
e vestir garabata. Despois 'de negar que fose desarmado no xulgado, o presidente da Cruz Vermella dixo que tiña permiso de armas. "Paréceme procedente levala porque me gasta, e penso ·seguila levando despois do atentado
· contra .o empresário guipu'zcoano,
sempre que a autoridade que teña que tirarma non o decida· así".
O xuízo_non puido celebrarse por
auséncia de duas testemuñas .
Xosé Blanco, deputado polo
PSOE no Congreso, denunciou
que Abelleira, prevaléndose da
sua condición de presidente da
Cruz Vermella impediu que alguns _
traf:lalladores da institución poidesen acudir ao xuízo por terlles
asignados servizos obrigatórios.
· ·O presidente deu a conferéncia
de prensa na ·sede da institución,·
sobre uríha mesa coberta cun ta-·
pete que tiña estampado na parte central o símbolo da cruz ver- ·
mella sobre forido branca. Á direit~ do presidente, .asistía o -secretário local da Cruz Vermella.

Ostensibelmente armado Luis Abelleira apresentárase
ostensibelr;nente armado no Xul-

gado do Social número 2 de Lugo
para responder sobre o despido
da secretária provincial da Cruz
Vermella, Ana ·Maria Fernández
Santos. A secretária de Acción
Social da CIG, Carmen Antas, reclamou dun funcionário do xulgado que desarmara ao declarante,
pero este negou que portase nengunha clase de armas. Xornalistas, testemuñas e avogados advertiron a cartucheira que sobranceaba da boca do pantalón, sobre
o tobelo esquerdo do presidente
da Cruz Vermella. Este recoñeceu despois que cargaba a arma
e entregouna. O diário El Progreso levou á sua primeira páxina a
noticia da personalidade local sorprendida nun xulgado con arma
de fogo e ilustrou en páxinas ·interiores cunha fotografia da pistola.
O columnista Xan Soto reclamou
nun duro artigo unha explicación
do presidente da Cruz VermeHa:
"Nada n·os había gastar máis
que escoitar do presidente a
. aclaración convincente dun suceso que nos deixa estupe.factos, avergoñados, inquedos e
·estarrecidos. Que un cidadán vai
a un xuizo, non importa se como
demandado, -imputado, encausado, testemuña ou mero espectador, provisto dunha pistola
constitue un episódios que desentoaria incluso e'ntre os máis
intratábeis gardaespaldas de Al
Capone, e entre calquera fascista sómeramente reciclado".

A CIG reclamou a fulminante destitución de Luis Abelleira como
presidente provincial da Cruz Vermella mentres a Deputación sancionaba unha moción do PSOE
para investigar tanto o incidente
do xulgado como a denúncia da
secretária despedida no sentido
de que Abelleira utiliza as suas
empresas para comerciar coa
Cruz Vermella. O empresário era
persoa coñecida de vello polos
sindicalistas lucenses. En várias
ocasións ameazou con pistola a
membros de piquetes de taiga.
Fernando Blanco, portavoz do
BNG na Deputación pediu a dimisión de Abelleira. Blanco salientou o despropósito de que o presidente dunha institución humanitaria coma a Cruz Vermella, que fixo de a pouco campaña contra os
xoguetes bélicos, se apresente
nun xulgado cunha pistola e pretenda xustificalo.
Luis Abelleira Mayor non ten carné do Partido Popular pero gáb,.ase da sua amizade con Fraga e
con Romai Beccaria e ten partici. pado activámente nas campañas
eleitorais do PP. Amáis de ser
concesionário da empresa Renault, foi presidente da Confederación de Empresários, presidente da confedetación de Empresários do. Metal,. dos empresários
· de talleres de Reparación de Automóbeis, dos peritos ta><adores,
da asociación do PolJgono Industrial de Louzaneta, presidente da
·Asociacion de Talleres de Reparación da Galiza, presidente do
Real Aero Clube de Lugo, da
Asociación Provincial de Salvamento e Socorrismo e vice-presidente da Federación Galega de
Deportes Aéreos. Actualmente é
presidente da Cámara de C9mércio de Lugo. •

Joaquin Chiuano.

Mo\:ambique
em Portugues
Joaquim Chi an , presidente
de Moc;ambique, fala con Nicole Guardiola e Henrique
Monteiro do EXPRESSO.
"Mocyambique vai e crev r- e
com ~ entre m cyambicano e
outro pai es de língua rtuguesa, mas para conveniencia
das conferencias
intemacionai , cr v r- e-á
com z. A lóxica é que
im
muito pai es, nomeadamente
os hispánico , va pr nunciar
Moc;ambique e nao Mocambi,
que; anglófon va dizer
Mozambique. Foi assim que se
pensou quando e regist u em
ingles Mozambique nas
Nac;oes Unidas" . Implica in,
greso de Moc;ambique na
Commonwealth unha progre,
siva implantación do inglés?
"Nao. O que hai é o n sso interesse em aprendermos cada
vez mais o inglés, devido a sua
importancia mesmo para os
portugueses, sobretudo nas
áreas da ciencia e dos
negócios. O portugues vai
continuar a ser ·ª língua oficial
de Mo<;ambique. Est<l:mos é a
ver se tentamos introdu'Zir ·algumas línguas nacionais tambén COil}O oficiais. Moc;ambique é um dos raros países de
Africa.onde a língua oficial é
apenas a da antigua potencia
colonial. Na Zambia, por
exemplo, há tres línguas
oficiais: o ingles e mais duas:
casos semelhantes acontecem
no Zimbabwe, na Africa do
Sul e na Tanzania".•

,

·GAUZA
A sublevación militar do 36 foi
decisiva para vostedes, como
família e como xeneración?
Decisiva e permanente, até o
ponto de que para min é un pen, samento diário~ Foi unha ruptura
total, e ainda que·trato de non exteriorizar a emoción, a lembranza
de meu pai é cotián. Aquel momento era para nós especialmente feliz, os irmáns levábamonos
moi ben e el era un home liberal
que nos deixaba vivir. A morte
dun pai dese xeito (eu tiña catorce anos) provoca un sentimento
que non desaparece no tempo.
Morto meu pai, meu irmán Dario
foi o que se fixo cargo do sostén
de todos, en certo senso conver- .
teuse nun segundo pai. Para a
família o 36 foi demoledor: fusilaron a papá; a Alexandre Bóveda
que estaba casado coa miña curmá Amália; ao tio, Xerardo Álvarez Gallego, agachámolo na casa
vestido de pordiosero e recén
operado de apendicite antes de
que puidese marchar ao exílio;
morreu ao pouco o meu irmán
Celso, houbo represálias contra
outros irmáns, mesmo ao Emílio
. lle fixeron, con 16 anos, un expedente de responsabilidades políticas ... foi un ha marca moi grande
que deixou.
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. Alvaro Alvarez Bl.ázquez
'Os:mortos.qa guerra en Galiza eran persoas coma nós,
.que defendían acultura, aliberdade eoamor á Terra'

con esa liña pioneira do libro popular, que pegara moi ben.

Morto Franco, tamén procu- ·
raron unha liña de recuperación histórica como foi a edición de O Siñor Afranio; que
-preparou o seu irmán Xosé
Maria.

Eran outros tempos porque denantes a censura era implac::ábel
e mesquiña. Para dar unha
idea: teño carpetas dos expe-0- XAN CARBALLA
dientes de censura dos anos 70,
do que imprentaba en Serigrafia
Galega. Unha vez aP.resentei un
PERTENCE A UNHA SAGA FAMILIAR DÉ AMANTES DE GALIZA E ÓA LIBERDADE. FILLO PEOUENO DE DARIO - debuxo dunha muller có torso
espido e veUme coa abriga de
ÁLVAREZ -LIMESES, AQUEL IN_ESQUENCÍBEL MÉDICO FUSILADO EN TUI NO 1936, ÁLVARQ, XUNTO CDS SEUS taparlle
un pezón ou eliminalo ...
IRMÁNS EMILIO E XOSÉ MARIA, FUNDO U EMPRESAS CULTURAIS1COMO SERIGRAFIA GALEGA OU EDICIÓNS . Serigrafia Galega foi outro camiño de publicar causas galegas,
CASTRELOS, QUE.DEITARON SEMENTES DE LIBERDADE NA NOITE Dt>S FRANQUISTAS. HOXE SEGUE LEAL A porque me iniciara na técnica da
AOUELAS IDEAS QUE AGARIMA NO FONDO CO CORAZÓN E QUE TRAE EMOCIONADO Á CONVERSA. _serigrafia, -espoleado por Celso
Emílio e aprendendo o ofício
- moi artesanalmente. Acabei ten.do unha peque na empresa con
nove colaboradores, que ainda
segue funciónando en man dqutras persoas. Ali editáronse unha manchea de causas de artistas galegas, pegatinas como
aquelas· que reivindicaban unha
escala galega, imaxes de Caste lao e doutros devanceiros,
carteis dos primeiros Dias das
Letras Galegas. ;

A república espertara unha
ilusión colectiva?

Voltando ao pasado, da resisténc_ia no monte, das guerrillas, tampouco tiñan especial
notícia?

Eu era moi rapaz , pero lembro
as manifestacións, as bandeiras
republicanas , esa ilusión que
ainda sendo breve a República,
conseguiu levar, por exemplo no
terreo cultural. Foi unha explosión mesmo en Tui coa instalación de Instituto de segundo ensino, nunha xestión dos republicanos. Era un centro modélico,
xunto co da Estrada e o de Noia,
cun profesorado novo e un_has
inquedanzas moi grandes.

- Apenas afloraba na vida cotián.
Sabiase· 1;1ue aqui ou acolá habia unha guerrilla, pero era como unha realidade paralela da
que_non se talaba, porque era
un Estado onde imperaba o medo e a persecución. Por iso noñ
houbo forzas de abando na xen- ·
te que quedou para iniciar un
proxecto político.

Apesar de todo, da proscripción de calquer actividade po1ítíca, vostedes reconducen a
sua inquedanza de· traballar
por Galiza?

É mágoa que se suspenda a
memória _de todo ese periodo
por est~r marcado politicamente pola represión. A depuración ademais fora moi extensa.

Ao marchar de Tui no 1942, xa
en Vigo, conectamos con Paco
del Riego, con Xaime llla, ... Tiñamos, polo verán , unha casiña
en aluguer en Canido , cando
aquelo era todo campo. Ali coincidíamos ·con amigos como Celso Emílio Ferreiro, Plácido Castro ou Manuel Colmeiro e foron
os mellares anos da nasa vida, a
.pesar de que· era un tempo sórdido. A carón nosa, tamén pa~a
ba nos veráns Paco del Riego e
na 9ua casa fixéronse algunhas
reunións de tipo político ás que
viña Ramón Piñeiro e outras
xentes, pero máis ben era un labor cultural. Quedara un enorme
lastre de temor en todos nós,
unha sensación de que nada se
podia facer até morrer Franco.

,Fara total e sen reparar en nada. Nen nas traxectórias humanas, nen nas -relacións familiares. Fo.i unha ve'sania , moi
cruel. Quizais por iso está en
certo senso fóra do relato que
vai de país a tillos, porque un
pensa que transmite a _frustración dun momento terríbel da
raza humana. Durante a Transición houbo un pacto de non
mirar atrás e penso que xa dur.a- demasiado. Tanto ten d.e
malo a . insisténciC!. morbosa
nuns feitos desgraciados, como
a falla de información veraz da
recente história galega. Pasou
o tempo, asentouse a vida e se
a,lgo se pode r~clamar ·agora é
que se afonde -na certeza de
que O$ mortos da guerra c~vil
nos povos e nas aldeas. d~:Ga
liza eran ·-persoas coma QÓ~,
que_defendian a cultura, a lib_erdade e o amor á Terra.--.

Despois inícian proxectos editoriais como Monterrey e E;di-.
cións Castrelos.

_......_

Foi cousa dos tres irmáns, Xosé Maria, En:iílio e máis eu. Nós
cismábamos moito en proxec. tos ·diversos relacionados coas
nasas inquedanzas. A editorial
Monterrey móntáraa Xosé Maria con Luis Viñas Cortegoso, a
partir dunha libraría de vello
ra familiar. Funcionou moi ben,
Xa estaba Galaxia, funcionanque abriran en Vigo., facendo
pero faltoulle ese horizonte merdo, cal era a idea de Castre/os?
edicións de bibliófilo de moita
cantil para sosterse. Ao final cacalidade. Despois fixemos Edieulle todo o peso a -Xosé MaNós pensábamos en facer edicións Castrelos, coa colección
ria ... Libros como D catecismo
cións. populares. Libros de peto,
O Moucho como grande bana un prezo barato, onde o lucro . do /abrego en pouco-tempo vendeirin e máis tarde a colección
de u· máis de 30.000 exemplaPamba!. Eu fíxen os deseños · non era o principal, senón unha
res, todo un acontecemento namaneira de -autofinanciarse,
das portadas e as maquetas
quelas circunstáne;ias e unha
apoiando a empresa na estrutudos libros.

grande satisfacción. Non se. trataba, nen moito menos, de competir. Castrelos era unha pequena empresa familiar é tiñamos
fondas relacións de amizade co
grupo de Galaxia dende a sua
criación. Cando Galaxia quedou
co fondo de Castrelos coido que
perdeu a oportunidade de seguir

.

-

Unha anécdota pode ilustrar. o
q_bsurdo; desta .. desmemória.
Cando estabamos no Instituto
én Tui , esculpimos en pedra unha cabeza de Sócrates, moi fermosa, que se instalou nun xardin perta da Alameda. Chegaron
as tropas, eesmontárona do pedestal e osfalanxistas guindárona ao rio. Agora queren recuperala as xentes do lnstituto·pero
non hai maneira de saber onde
a botaron, porque ninguén tala.
Un dia aparecerá Sócrates, pasados tres ou catro séculas , e
ninguén poderá dicer como foi
· parar ali.+
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Morreu un dos principais representantes
da xeneración galeguista

Manuel Beiras,_a firmeza política
vestida de cordialidade
* A . EIRÉ

O político galeguista Manuel Beiras García, morreu o 28 de
Xullo aos 92 anos de idade. O enterro converteuse nunha
manifestación de dor, pero tamén nun unitário recoñecimento político a un home_clave do galeguismo, que seguiu levando o facho do ideario do PG, do que foi fundador, na escura noite, sen renunciar a unha preséncia política partidária, nen participar en operacións que lle enmendaran a plana
ao nacionalismo. A unidade dos nacionalistas era a sua bendeira levantada con cordialidade, pero non con menos firmeza.
Estaba Manuel Beiras no Pico
Sacro e, mentres os seus compañeiros durmian , el aliaba como araban dous velliños cunha
xugada. Aqueles 'regos direitos,
tiraliñados, perfectos, levárono
ao seguinte pensamento: "Deus
criou o mundo, pero o home recríao". Pero para Manuel Beiras
o home non era algo abstracto,
o home pertence a un povo. A
sua fe , que o levaba a cavilar
naque! santuário das excursións
galegUistas, sobre a sustancialidade que había entre o horñe e a natureza, achegábao máis á
Terra e ás suas creéncias nacionalistas . A fe cristiana está
presente no seu discurso, íntimamente unida á fe nacionalista, abrazándose nun panteísmo
que poderia entroncar con Prisciliano. "Sempre tratei de intuir a
relixión galega co panteísmo".
Esta creéncia levouno a pertencer á corrente católica do Partido Galeguista mais como afirmaba en 1990 , nunha longa
conversa, "nunca fixen cuestión
da relixión. Foi ao desaparecer
o PG cando se utilizaron estas
diferéncias para explicar cert9s
posicionamentos . Bóveda era
un home de misa diári.a, non
sei se de comunión, pero era
un home moi progresista e moi
liberal que non tivo nengun reparo en integarse na Fronte
Popular_ Quera recordarllo á
xente nova: se non chegamos a
_ir coa Fronte Popular non exis. tiria o Estatuto"
Non quedaba aí o posicionamento de Manuel Beiras. "Nunca lle tiven medo ao marxismo,
nen como doctrina nen como
proxeción social. Na Galiza
sempre existiu un marxismo de
base na organización social. Eu
.son marxista no pensamento
político-social, a única barreira
que atopei, pero salvei, foron as
miñas creéncias; pero salveina.
O marxismo, coa caída do Leste, perderá moitas causas, péro
quedará un pauso que. fará xermolar uñhas novas sociedades".

un partido , porque non haberá
unha dereita galeguista, tena
en canta, até que pasen 40 ou
50 anos desde qye se poña a
andar o Estatuto. E ve,rdade, aseveraba Don Manuel Beiras-, todos os intentos que se
fixeron neste sentido fracasaron , porque
autonomismo
ainda non está asentado".

o

A sua firmeza política púxoa de
manifesto no 36, "aqui tivemos a
desgrácia de non ter c¡uerra, se
fara así teríamonos feíto fortes
na loita" dicia, cando conservou
a inteireza moral para sobrepoñerse a tantas martes de com pañeiros sen claudicar e ainda
ter folgos bastantes para negarse, diante do comandante de
Compostela a integrarse nas mj1í ci as, mesmo aducindo a sua
militáncia galeguista.
O sangue da represión ia deixando paso aos anos escuras
nos que Manuel Beiras intentaba encender unha vela que alumeara naquela noite o camiño
da esperanza. Foi así como
nasceu a idea de celebrar o 25
de Xullo a Misa de Rosalia, que
foi gañando de a p_o uco f:leSO
até converterse de novo no Día
da Pátria. Tamén foi o criador
do Padroado Rosalia de Castro. Articulista en defensa do
galega, co heterónimo Eubensei, co que asinou nestas mesmas páxinas. Traductor ao galega, criador da Filarmónica de
Compostela, impulsor de meios
de comunicación e dos primeiros programas e páxinas en galega, tamén puxo en amrcha a
celebración do Día do Traxe
Galega ...
Ollaba as causas eraras através
dos .catalexos retrospectivos da
história que, ao reviralos deixan
traslucir o futuro. Mentres compañeiros de xeneración claudicaban ou se pasaban ao inimigo
con armas e bagaxes, Manuel
Beiras seguía coa idea de ir inserindo o galeguismo na sociedade, cunha idea fixa: organizalo políticamente.

Firmeza política
O seu persoal voto de humildade- non lle permitía categoriza~
nen descalificar nunha loita
constante daquel que ve as
.causas moi eraras. Por iso recorria frecuentemente a Caste1ao ou a Bóveda para deixar
patentes as suas posicións po1í tic as . "Bó veda díxome algo
qu e nunca esquecerei: iso da
Dereita Galeguista o que fai é
sacarlle forza ao PG e non criar

Foi por isa polo que levou a
Ramón Piñeiro a Compostela
"a facer ambiente entre os estudantes e a xente da cultura.
. Conientábame como nos anos
50 veu un emisário de Arxentin·a para qt,Je montásemos o
PG. Dixemos que aqui non se
podía resisti r, se tantos cartas
tiñan que fi xeran un desembarco. Fo í unha discu l pa para
q ue dar ben, se a xente fose
valente aquí poderiamos ter le-

vado un ha polftica de penetra- ·
ción, de organización, de minar
o réxime . Piñeiro é listo, pero
tamén é un medoñento tremendo. É unha home sen conciéncia política nen social. Colleun o Sabell cando o levei a
Compsotela e apodero use del .
Incluso falou e escrebeu pala
sua boca. Formaron o que chamou eu Sociedade Heiddegger
e Compañia".
El e Ramón Martinez López decidiron anos despois resucitar o
PG . Foi talar con Piñeiro e Piñeiro negouse. "Dixo que quedabamos poucos e que o que
habia que facer era entrar noutros partidos. Afirmou que el
mesmo se sacrificaría entrando
no PSOE'', afirmaba Beiras.
Non tiña reparo nengun en deixar ben claro que as teorias de
Piñeiro non só fracasaron , senón que mesmo amolaron a
rrioita xente , vampirizándolle a
todos OS que se chegaron a el
o ardor galeguista". Mais a sua
bonnomia levábao a afirmar
que, ainda así , sempre tivera a
P i ñ e i ro por " u n h.o me 1e a I",
mais recorria a Castelao para
recordar qw;i a Daniel cando lle
dician algo de aquí sempre afirmaba "cun tono de chifla: esas
son causas de Piñeiro".
Manuel Beiras non perdía a
cordialidade e só se permitia
dar un· consello: "unidade entre
os nacionalistas". Esta i.dea foi
a que moveu toda a sua última
etapa política. Como non podia
chegar a todos os pontos de
Galiza, utilizaba as cartas, as
chamadas, recibía a uns e a
outros na sua casa, conversaba pala rua. A todos animaba á
unidade, escoitando , sen descalificar. De cando en vez daba
un sinal. Foi un dos propulsores da coal ición Unidade Galega, senda concelleiro en Compostela . Apadriñaria o PNG e.
loitaria até os seus últimos días
para que todo o nacionalismo
estivese no BNG . Mais como o
seu filio estaba dentro, el , aparG ntem ente, situábase fóra,
"para asi poder servir mellar de
interlocutor", como me dicia hai
uns meses ·nunha carta. Todos
os Días da Pátria estaba Manuel Beiras na Quintana,
aguantando rexo. Lago convidadaba aos netos a comer o ·
polbo na Carbal.leira de Santa
Susana.
Deixou a sua esquela redactada, e as · disposición ' feítas: unha bandeira galegá no cadaleito, unha cruz, nada de flores ,
que lle desen os carios para os
probes, e a Bíblia aberta no Salmo 23. Seguramente enr iba da
mesa do seu despacho, como a
última vez que estiv·en con el,
estará unha escultura de Castelao, arrimada a dous tomos verdes que· conteñen as encíclicas
de Xoan Paulo 11 , pausada sobre o Atraso Económico de Galícia , elaborada por un dos seus
nove tillos, o Xosé Manuel. t

Manuel Beiras celebrando o Diada Pá'1"ia do 1991 na Quintana.

Tempo de vacacións
~

norma imposta marchar de vacación a finai de Xull . Un
merécenas e outros non. O que levan gañ d vári
nvoca,
tórias eleitorais e teñen un forte de ga te executiv , p den g ,
zar do merecido desean tra l de baratament d inemig . Mcn
xustificación para marcharse de feiras teñen os que e tán na op ¡,
ción e podían aproveitar o tempo da erpe d verán p ra pcgarll
algún susto aos apalancados no poder.

E

Pérez Varela é un dos que está ofcrccido
men tras teña UI} comunicado nacionalista ao que rcspo tar, cen urar
ou man ipular. E deses políticos galeg que sempre e ve pegad
Fax , pero non se sabe ben se o está a en viar ou a recibir. Os scus
compañ eiros de gabinete son algo máis deixados e m ntra no lles
toca a garda pertinente divírtense según gastos e afeizóns.
Diz Guedes fixo reserva para o xogo da guerra n unha finca de Cangas. A empresa turística tenlle preparados uns mon igotes co careto
de vários sindicalistas para face r prácticas de tiro. Parece que tamén
van ter un sargento lejia co fin de que lle poña voz de mando, despo is
das bro mas gastadas pa las FOP despregadas en Galiza, polo ton o
afrantado que se gasta.
Dositeo Rodríguez saltara de sarao en sarao. N on teremos festa á que
falte o indiscreto conselleiro e gala de misses sen a sua obrigada, por
subvencionada, presénci a. Marianito Rajoy , xa se ve por Sanjenjo
· con moita jota e un elejante porte ministerial. Cuiña volve ao muiño,
sen fariña, sen delfinato e con tres mil fólios de estratéxia para des,
bancar aos camisas viejas do.PP cando chegue o outon o.
.
Mentras Barreiro non descansa. Prepara minuciosamen te a volta á escea. O utros xa vo ltarón antes: A proveitar o relaxo veraniego é un luxo
que non se pode perm itir quen procura mudar as cousas. Ademais si é
verdade que se perdeu tan to poder adq uis itivo, vivimos dias de recesión e recortes, sería unha falta de respeto aos argumentos manexados
que de repente houbese tregua por un mes, para tumbarse ao Sol. Polo
menos fastidiarlles as \r.acacións é o mínü:no que podemos facer.•
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Mália as reclamacións de viciños, concellos epolíticos, a illa da Ria de Pontevedra segue aser da Mariña

A conciliación do PP

Olibre acceso a Tambo topa coa resisténcia militar

cos afectados do Umia
rematou en protesta

*MÓNICA CURRÁS

. ~.,,.,-,.

Hai cinco anos que a Xunta
aprobou a éonversión de
Tambo en espa-z o natural
protexido e doce que se tramita a instáncia nun xulgado
pontevedrés para que pase a
domínio do Estado. Sen embargo, a que Otero Pedraio
chamara "fermosa illa que reproduce na sua rocha cupular
as formas familiares dos cúmios galegos" é ainda zona
militar e salvo autorización
expresa da Mariña ninguén
pode comprobar in situ a
descrición do escritor galego.
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No médio da ria de Pontevedra, a seis kilómetros da capi- tal da província e a dous e médio de Marín , érguese a illa
de Tambo . Propiedade actual
do Ministério de Defensa, este
illote de 1 '5 kilómetros cadrados debátase entre seguir depe nd endo da Mariña, que a
utiliza desde 1943 como polvorín e marco de exercícios de
lnfanteria, e converterse en
espácio natural protexido.
Apoiando esta última opción
están sesenta veciños de Comb arro que reclaman os seus
dereitos como herdeiros históricos duns terreas que lle foron
"arrebatados" nos derradeiros
anos do século XIX por MonteA Nasa Terra denunciou o ano pasado o usci privado da; praias de Tambo por parte dos militares.
ro Rios ,quen , segundo os descendentes dos antigos propie6
tários , se aproveitou da situaCultura de Poio, afirma que o
advirten da proibición de paso
o sol e bañarse nas suas
ción. de penúria e fame para
Concello continuará .reivindipraias. Esta situación irregu- · e do seu carácter de zona miconseguir unha compra "fraucando os seus dereitos de prolitar.
lar, sobre a que o Ministério
dulenta" polo ridículo do prezo.
piedade sobre o illa "por cuesde Defensa non tiña coñeceAnte a situación de · espera, a
tións históricas, sociais e cul mento , víñase criticando xa
Siléncio da Xunta
turais". Segundo o concelleiro
mediados de Abril Roberto Tadesde os anos 80 e provocou
do BNG non ten sentido a sua
boada, do PSG-PSOE, preque en 1989 Camilo Nogueira,
"pretendida'' función estratéxiA reivindicación de parque nasentou unha pregunta no 13ardaquela deputado do PSGtural cobrou especial intens ico-militar cando nen sequera
la,mento galego. Solicitaba inEG, propuxera no Parlamento
hai constáncia da existéncia
dade desde que o pasado veformación sobre as actuacións
de Galiza restituir o uso públi rán os meios de comunicación
do polvorín. Polo de 9-gora, o
dos últimos cinco anos de cara
co a Tambo ao través da sua
se fixesen eco da denúncia
único logro obtido coas insisa concederlle a Tambo a conconversión en parque natural.
tentes esixéncias de particulados veciños sobre o uso extra
dición de parque público natuDous anos despóis , o Parlamilitar que altos cargos da Esres e. representantes políticos
ral. p·ero · a- resposta da Xunta
mento aprobaba esta proposlimítase ao descenso, que non
cala Naval facian da illa. Aprofoi o mutismo. O concello de
ta . Sen embargo, a piques de
veitando o bon tempo, algúns
á desaparición, das visitas de
Poio tamén agarda polo xesto
comezar un novo século, na
militares achegábanse con facarácter privado por parte dos
do Executivo autonómico. Xoentrada da illa ainda non demiliares e amigos para tomar
militares.+
sé Martínez , concelleiro de
sapareceron os carteis que

Adepuración da a~ga de Lugo
dá lugar á formación de sustáncias canceríXenas
A forte tormenta qu~ afectou a
cidade de LtJgo a pasada fin de
semana provocou que a auga
da traida aparecese cunha intensa cor parda, froito do aumento da concentración de matérias sólidas e orgánicas que
arrastra o rio Miño. As análises
feitas até o de agora pola Plataforma pota Defensa do Miño
amasan o fracaso do novo sistema de depuración poste en
funcionamento polo Concello a
primeiros de ano.

des que superan, no caso do
cloroformo, os níveis establecidos na lexi_slación prevista para
o este ano pola Unión Europea.
Segundo Xosé Lois Piñeiro,
membro da Plataforma, a preséncia destas sustáncias débese ao procedemento empregado na depuración. "A reacción
do cloro coa matéria órganica
que hai na auga dá lugar á formación de sustáncias denominadas trihalometanos que son
clasificadas explicitamente na
Directiva da UE como canceríxenas", sinala.

Nas análises feitas por este colectivo, despois da posta en funcionamento da Depuradora, detéctase a preséncia na auga de
produtos químicos en cantida-

A Plataforma considera que é
preciso un procedemento de
depuración no que se controlen
os verquidos da cidade e dos
pavos conlindantes en función

*

PAULA BERGANTIÑOS

'.

das suas características é tamén un saneamento integral de
toda a canea. "Cando hai tormenta -explica Xosé Lois Piñeiro- o ria arrastra toda a matéria
en suspensión e provoca que a
auga non sexa potábel a maior
parte das veces. De non disminuir a carga de matéria orgál'lica na auga do rio é de esperar
que a sua rgación co cloro sega
a producir estas sustáncias
canceríxenas".
·
Este coletivo amosou a sua preocupación pela non elaboración, por parte das autoridades
municipais, dun informe sobre o
nivel de potabilidade que tivo
auga de Lugo esta fin de semana. Tamén denunciou a continua negativa por parte do Con-

cello a publicar os resultados
dos estúdios que ten a abriga
de realizar periodicamente. Segundo o voceiro da Plataforma
pola Defensa do Miño, "o ocultamente sistemático destes datos, que calquer cidadán ten dereito a coñecer, amasa a falla
de seguridade que existe sobre.
calidad e real da auga".
·
·
Problemas similares véñense
producindo desde hai vários
anos . En 1992 realizou~e o plano de depuradora que non se
inaugurou até hai poucos meses. O Conselleiro Xosé Guiña ·
prometera, por outra parte, a
concesión de dous mil millóns a
empregar nun proxecto de saneamento do rio que ainda non
chegou a concretarse.+

Cun cartel de inauguración e recuperación dunha carballeira
pendurado na porta da lgrexa, o
PP programaba un acto de conciliación cos viciños de Troans
para o Domingo 28 que rematou nunha protesta de perto de
trescentas persoas. A parróquia
de Troans, pertencente a Cuntis, seria a máis afectada po:a
construción do encero do Umia,
anegando terras, polo que na
viciñanza hai unha grande oposición ao PP. Carmen Ferro, do
PP do concello de Cuntis e deputada provincial, non dubidou
en levar a cabo unhas obras na
carballeira de San ldelfonso
despois de comunicarllo a un
grupo de viciños. O alcalde,
Eduardo Rei, non estaba enteirado, nen concendeu nengunha
licéncia municipal para levalas
a cabo, segundo se informaron
os viciños cando foron ao concello e sinalou que levaria o tema ao Parlamento Tampouco
saben de onde sairori os cartos
para facer os bancos e as farolas instalados na carballeira.
Cando o Domingo 28, os populares chegaron á inauguración
atoparon a protesta viciñal apoida polos membros da Plataforma Anti-Encoro. Anunciada a
sua presenza, Victor Manuel
Vázquez Portomeñe optou por
non acudir ao enteirarse da protesta. Tanta Carmen Ferro como os alcaldes populares dos
que se rodeou marcharon axiña
do acto. Na opinión dos viciños,
a ºdeputada provincial intentaba
con ~stas obras suavizar a pos. tura maioritária contrária ao PP
que se dá en Troáns desde o
anúncio do encero.+

Non hai referendum
de Samil
Para o PP de Vigo levar a cabo un referendum sobre a
urbanización de Samil, mália
as 20.000 sinaturas
validadas, é unha "irresporisabilidade que pode sentar
precedentes". Asi o sinalou
no pleno do Luns 29, na ·que
os membros das
asociacións viciñais expuxeron os seus argumentos e
amosaron -a sua protesta
tras unha votación que descartaba a consulta popular,
ainda que a postura do PP
non resultou novidosa xa
que, mália talar de potenciar
as consultas na campaña .
·eleitoral, amosouse disposto a levar a cabo o plano nos
últimos meses.+

Acampada reivindicativa
contra o Salto do Sela ·
O Sábado 27 e o Domingo 28
membros de grupos ecoloxistas levaron a cabo unha
acarilp~da na praia fluvial de
Sela .no concello de Arbo, en
protesta poi.o proxecto de encaro. O alcalde de Arbo, Manuel Rivera, denegou o permiso para esta acampada nun
primeiro momento ainda que
despois rectificou e·puido facerse con normalidade. •
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A transferéncia
:- dos portos
MA.NUELCAO

Os traballadores observan a botadura dun barco no asteleiro _público de Barreras.

A IGLESIAS

AS PRIVATIZACIÓNS NON EVITAN
O MONOPOLIO
-

.

/

·.

ANDRÉS SANZ.

A defensa das privatizacións parte dunha concepción na que o mercado é sinónimo de eficiéncia, en tanto en canto o sector público é sinónimo de des-·pilfarro. Ambas afirmacións son falsas ou alomenos
son verdades á médias. Na realidade non se dá o dilema mercado versus secto1' público, ·senón monopólio

privado versus monopólio ·público.

A respeito do primeiro ponto, a redución do deficit
.pódese reali~ar utilizando diversos instrumentos un
dos cales é a privatización. O grande atractivo das
mesmas é a rapidez na obtención inmediata de recursos finanéeiros. C omo contrapartida o problema
plantease nos custos sociais e financeiros que os cidadáns a médio e longo prazo deben pagar.

A eficiéncia do mercado prodúcese, segundo ensina a
A segunda razón é un dos pontos máis febles d~s
teoria económica, cando hai competéncia perfecta. Isargumentacións que se empregan para defender as
to non implica que non se
privatizacións. Subxace a
produza o que os economisidea de que a racionalidade
tas de·nominaron fallos de
do mercado é óptima en
mercado. Entre outras caractermos sociais, esquecendo
'Coas
as
terísticas a competéncia perque a eficiéncia do mercafecta require información famílias van pagar máis pero de do pode producir, e de feíperfecta dos axentes que into produce, unha distribudistinta forma, via prezos en ción
terveñen no mercado. Se se
da renda que desde
dan condicións teóricas do
moitos pontos de vista póvez de via impostas"
mercado perfecto, o resultadese considerar inxusta .
do dese posíbel mundo ideal
Elúdense asemade os fallos
seria unha situación óptima.
de mercado e, en concreto,
Optima e polo tanto efia existéncia de monopóciente, ainda que a distribución- do produto fose absolios . En moitos dos casos nos que se defende a prilutamente desigual. Por exemplo, seria perfe~tamente
vatización o que se produce na prática é a criación
eficiente en termos de mercado unha situación ·n a que
dun monopólio privado através da· acción do sector
o· 10% da povoación obtivese o 90% da renda. A
público. Non é posíbel un meréado de competéneficiéncia do mercado non cuestiona (non se plantea)
cia perfecta no caso da auga. Non é viábel que caos resultados redistributivos do mesmo.
da família teña a posibilidade de elexir entre múltiples suministradores de auga para o seu consumo
Na prática e de forma inevttábel prodúcense fallos de
doméstico.
mercado que van dar lugar, entre outras 'situacións, a
mercados monopolísti.cos. Os que defenden as privaCando .exi~te monopólio o proceso de optimización
ti]:acións en nengun momento recoñecen a posíbel
de mercado leva a n'íveis de produción inferiores aos
existéncia desta realidade. Sen embargo, por exemda competéncia perfecta, pero a prezos moito máis
plo, no caso do mercado da consultoría, podemos dealtos. Prodúcense uns benefícios extraordinários para
tectar claramente que non se trata dun mercado de
o monopolista o que vai supoñer unha asignación
competéncia _perfecta senón de oligopólio.
necesariamente ineficiente dos recursos.

priva~izacións

Na actualidade estanse a produc~r importantes proceArthur Andersen indica, en terceiro lugar, que se
sos de p_rivatización e como exemplo podemos analizar
van ver beneficiados: os contribuintes pagando me- _
os que están sendo levados .a cabo nos servizos funerá~
nos impostos, os co.nsumidores recebindo mellares
rios e nos de auga nos grandes eoncellos. Encontrámo- -servizos e os empregados beneficiándose de sistemas
nos nestes casos con argumentos de autoridade que _ de remuneiación máis incentivadores e flexíbeis.
dan os· dictamens de consultoras multinacionais e en
concretó Arthur Andersen, pero carentes de rigor. ToA -realidade é que as famílias van pagar máis pero de
dps os estudos desta multinacional (que por certo cusdistinta forma, via prezos en vez de via impostos. Os
tan os .seus bos carros aos concellos que os compran)
empregados através da flexibilidade no emprego van
' contenen a mesma coleción de xuizos ·de valor que se
tamén a "gozar" de importantes benefítios como son
podtm encontrar no libro de Arthur Andersen: ·A prisalários máis baixos e maior facilidade de despido.
vatización como alternativa. Tres das razóns máis importantes para priv_atizar segundo Arthur Andersen serian:
Como conclusión pódese afirmar que: privatizar non
- implica aumentar a competéncia, pois favorece os pro-Reducir o deficit.
cesos de monopolización a nível nacional e interna,
donal. As privatizacións que xeran monopólios parti-Someter á disciplina do mercado e da racionalidaculares o que-producen na prática soA transferéncias de
de económica determinadas actividades produtivas.
rentas de monopólio a grupos sociais concretos.•
-Alguns colectivos vense beneficiados polas privatizacions.

economista. Unha versión máis completa
deste artigo foi publicada polo Boletín Hacienda y Sociedad.

ANDRÉS SANZ MULAS é

Un dos pontos de Acordo PP-CIU implicaba a transferéncia da
x~stión dos portas de interese xeral ás CCAA en base a unha nova concepción do significado da autonomía dos portos de interese xeral. Esta nova concepción pretende deixar que cada porto
. busque e elixa un lugar no mercado mundial segundo os princípios de libre competéncia, autonomía de xestión, libertade tarifária e vaciamento das institucións do sistema estatal dos partos españois (Fondo de Financiación e Solidariedade e Fondo de C ntribución). A existéncia dunha institución centralista controladora dos Porto é un re to arqueolóxico dun Estado que e re i te
a adaptarse á globalización económica e á nova e trutura autonómica xurdida da Constitución de 1978. A resi téncia numantina
do ex-ministro Borrell explica as reticéncias de Pujol a ter mini tros catalán en Madrid. A úa actitude centrali ta e autoritária
debería facer recapacitar a moitos qu id ntifican en mái squerda con democratización e auton mismo. Certamente, untos máis partidistas incitarían a n n abandonar unhas compcténcias que pasarían aos partido competid r no mercado leitoral
coa perda con eguinte de cotas de p der e di nt l p lítica.
O porto teñen unha po ición e tratéxica no i tema internacional de comércio e tran porte de mercancías: moven mái do
90% do comercio mundial internacional, permiten combinar as
aportacións dos factore da produción das diversas área rexionais e son as interfases máis importante do modo de tran porte. Os portos están especializados e integrados en redes rexionais
ou subrexionais polo que cada un deles haberá de de empeñar as
funcións adecuadas ao contexto da economía global. No Estado
español o 67% das importación e o 49% da exportacións en
volume realizáronse por vía portuária no ano 1992. Expre ado
en valor sería o 24% e un 18% respectivamente. Obsérvase unha continua diminución debido ao auxe do transporte terrestre
polo feíto de ser dominantes os intercámbio intraeuropeo . Os
45 partos españois de interese xeral están xestionados palas 26
Autoridades Portuárias e son coordinadas e controladas polo en,
te público Puercos del Estado adscrito ao antigo MOPMA. A
aportación dos portos ao PIB'é mínima, pero ao seu redor danse
actividades cun efecto global para o conxunto da economía en
tomo ao 3% tanto en emprego como en VEB.

Porto da Coruña.

'Os portas moven máis do 90%
do comércio mundial
internacional"
En 1994 a aportación dos portos españois··á r~nda nacional foi
de 70.113 millóns de ptas. No contexto da UE os portas españois teñen escasa importáncia: frente aos 282'2 millóns de Tm
de Rotterdam, Algeciras cargaba en 1993 27'8 millóns Tm,
Bilbao 25 e Tarragona 23'6. O tráfico portuário no Estado es- pañol coloca ao primeiro porto galego, A Coruña (12'2 millóns de Tm en 1995),· a bastante distáncia de Algeciras-La Lí,
nea, Bilbao, Tarragona o Barcelona.
A transferéncia dos portes foi apoiada por todos os grupos políticos que operan en Galiza e así o Parlamento galego xa reclamara expresamente estas competéncias. O traspaso dos portos á
Xunta de Galicia será moi positivo e permitirá deseñar e aplicar
políticas máis axeitadas para o desenvolvemento dos nosos sectores produtivos ~a súa integración na economía global.•
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Galiza perdeu o 60%
do emprego público
desde 1922

AiR9

Fraga desdícese epromete que fará oposíbel ao coñe,cer os dados, ameados de Setembro

OSLG rexeita que·a Xunta

·,-

Galiza está nos primeiros pastos entre as comunidades autónomas que_máis emprego público perderon desde o ano
1982: ªº r-edor de 9.000 pastos
de traballo. Se hai catorce
anos, Astano, Bazán, Santa
Bárbara e Barreras daban traballo a 14.735 persoas, agora
quedan 5.596, que poden perigar polos procesos próprios
que viven estas empresas, co- mo no caso da facforia de
armas da Coruña. Só Andalucía e Astúrias perderon máis
.pastos de traballo nas empresas da Axéncia Industrial do
Estado. Desde 1982, das
98.276 empregos do sector en
todo Estado quedan 42.087. O
anúncio das privatizacións fixo
que os sindicatos galegas advertiran do importante que tiña
sido o emprego público para
Galiza mália as contínuas
reconversións. + -

teña que facerse cargo da su,pertaxa
-.,

~--------------------''o--------~--____,

*A. ESTÉVEZ

Caen os prezos do leite e as
empresas non queren pagar
os litros que sobrepasen a
cuota. A situación repetida
ano tras ano desde que se
asignaron o reparto de cuotas cansa aos gandeiros e
precisa de solucións definitivas, segundo os sindicatos
do agro. Ainda descoñecen- ·
do os datos, a Mesa do Leite demandou de Manuel
Fraga solucións nunha reunión mantida o Mércores 31
de Xullo. Pero o Sindicato
Labrego Galega ten clara a
sua postura: nen a Xunta
nen Fraga teñen que facerse cargo dun problema que
se arrastra por un problema
que procede do reparto da O leite esta~ a pagar a 40 pesetas o litro e segue á baixa.
UE.
pliar as cotas atribuindoa como
unha das promesas eleitorais do
PP. Ambas organizacións políticas criticaron ao presidente da
Xunta por f~cer declaracións
que, en troques de procurar solucións, culpabalizan aos gadeiros de producir.

"A supertaxa cria incertidume
nos gandeiros e convértese nun
problema social polo que non é
solución que sexa a Xunta a que
cargue coas multas porque, ao
fin e ao cabo, paga toda a sociedad e galega", comenta Xosé
Ramón Cendán, asesor da Comisión Permanente do SLG que,
xunto con Lidia Senra e Xabier
Gómez Santiso participaron
nunha rolda de prensa o Martes
30 para facer pública a sua valoración do sistema de cotas . O
BNG tamén está a levar o problema da supertaxa a concellos
e deputacións e chamou a mobilización social contra o pago das
multas. Tamén o PSOE apontouse á reivindicación de am-

E é que a situación é para os
responsábeis do SLG grave de
abando como para reclamar unha reestructuración profunda do
sistema de cotas. "Non vale con
poñer parches porque, campaña
tras campaña, afúndese ao sector. Se outros paises teñen
maiores cotas de produción, por
que non Galiza que non produce
nen para autoabastecerse?" si-

-nión para cr seguinte semana
na que trataran o tema dos
pagos. Os sindicatos esperan
que paguen o leite finalmente.
Pala sua parte, o presidente
da Xunta esqueceuse das
palabras anteriores e promete u buscar solucións. Non
concretou nada argumentando que até mediados do mes
de Setembro non se coñecerán os datos da anterior campaña. As organizacións agrárias estaban interesadas en
coñecer que política ia seguir
agora que as cores do Governo central e autonómico
coinciden e se poderia chegar dun xeito máis doado a
unha postura conxunta.

A. PANARO

- ACIG contra

Mentres os prezos caen e o
leite chega a pagarse a menala Xosé Ramón Cendan, que
nos de corenta pesetas o litro,
propugna unha renegociación da
tema que tamén poqeria ser ·tracota. Aponta tamén que o Gotado polos empresários na reuverno español ten mecanismos
nión que prometeron aos produde abando para condicionar esa _ tores. O SLG ere que é o intre
renegociación na UE.
se dar solucións definitas aproveitando o pulo_da revisión das
cuotas que aceptou o Consello
Problema social
. de Ministros de Agriculturn da
UE. Pero tanto Lídia· Senra coMália o malestar dos sindicatos
mo Xosé Ramón Cendan peden _
pala decisión unilateral das incuotas que non supoñan un
dustrias leiteiras de suspender
"agrávio" con•outros paises. "Teos pagos do mes de Xullo, a Mesa do Leite, da que forman parte . ñen que garantir a seguridade
produtores, sindicatos, cooperatialimentária", di Cendán, e reitera qué "nqn suscribimos que sevas, empresa e Xunta, acudiu á
xa a Xunta quen pague as mulreunión con Manuel Fraga o
tas". No Estado, o leite próprio
Mércores. Ali tentáronse achegar
non cubre toc;io o -mercado seas posturas e os representantes
.das indústrias fixaron unha reunon as tres cuartas partes. +

Nome ..... -............................... Apelidos .......................... .
Enderezo ..... _................................................................... .
Cod. Postal ....... ...... ................ Teléfono ...... : ...... :............ .
PovoaGión ............................... N.l.F................. :.............. .
Províracia ................................ ·País . ................. .............. ..
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
··· ·
Galiza/Estado/Portugal ..... ........_.... 9.000 pta./ano ..... :. 4.500 pta./semestre
Europa ..................... ... . •; .....·,........ 10.920

a conxelación salarial
dos empregados públicos
A CIG denunciou a decisión
do governo central de conxelar os salários dos empregados públicos como fórmula
para poder manter o poder
adquisitivo dos pensionistas.
Segundo este sindicato a decisión de.contemplar no proxecto de orzamentos para
1997 un incremento cero nas
retribucións aos empregados
públicos, a Administraci~n
está a incumprir o
compromiso de suba salarial
que tiña acadado cos sindicatos. Carlos Crespo, secretario Xeral da CIG-Administración Pública explicou que
nos últimos cinco anos
estos traballadores perderon
arredor do dez por cento do
seu poder adquisitivo, engadindo que "en ningún caso
s~ lles pode botar a culpa a _
eles do déficit público." Para a central esta decisión
amosa "a dobré linguaxe·da
Administración xa que
primeiro expr~sa a sua von::fade -de negociación e logo
toma decisións unilaterais
sen contar coa opinión dos·
representantes dos traballadores". +
:

América e resto do mundo · ........... 13.080

a) Subscricións para o Estado español

b) Para o resto do mundo

O

O

Talón bancário adxunto

O Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

Cheque bancário adxunto

O Xiro Internacional a nome de
A NOSA TERRÁ. Apartado 1371 Vigo:
coeR1R os DADOS oo eoLETIN ADXUNro:·

Banco/Caixa de Aforres .. :......................................................... .
Conta ou Libreta UllJ 1 1 1 1 1 CD 1 1 1 1 l. l 1 1 1 1 1
'.

Titular .......................... .-.. .. ......................................................... .
..........................: .......... :~ .............. Nº Sucursal ..... ,................... .
· Povoación ........................... :....... Província .............. :.............. ..
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas, S.A. (A Nosa Terra).
DATA

. ATENTAMENTE (SINATURA)

Osector da lousa:
traballo eventual e
sen mulleres
Co obxectivo de facer' uns
planos para cursos de formación no .sécfor da lousa de
Valdeorras, CCOO deu coñecer datos reveladores da
situación das empresas. Das
38 empresas nas qu~ se
levou a cabo o estúdio, 35 teñen a·máis da metade dos·
seus traballadores
contratados temporalmente e
6 teñen a totalidade deste
xeito. A muller ten pouca presenza neste sector, xa que só
representa o 17% das plantillas senda a maioria de
homes. Se os datos se refiren
a emprego fixo, só hai un
11 % de mulleres.•
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Plataforma anti·taurina
na Coruña

DEP2RTES

Aorganización mide todo en términos económicos

A Plataforma Galega Anti-

Uns Xogos marcados po~o desastre
meca do liberalismo económico,
como bon banqueiro que é o ex
falanxista catalán. Ademáis xa tifja a nefesta esperiéncia de L<;>s
Angeles para contrastar, pésie a
lei do siléncio que se impuxo por
·
aqueles ,dias.

-0- PUCHEIRO

O atentado que matou a
du.as persoas e feriu a 11 O
pudo salvartlé á cara aos Xog os de Atalanta, mais na
vez, tocou definitivaménte a
sua liña de frotación. Os Xogos seguen, .pero están irremisibelmente marcados polo desastre dunha organización que
cifrou todo en términos económicos e fracasou totalmente.
Agora xa están a analisar as
consecuéncias de imaxe
das empresas patrocinadoras.
Os ordenadores dos xornalistas
tardan minutos en recebar os dados das distintas probas e cada
vez que se demanda información
adicional doutra sé, o sistema
bloquéase. A empresa IBM, que
é a responsábel do sistema informático ezcúsase afirmando que
nos EEUU o sistema de operadores múltiples é tan complexo
que se producen colapsos. Mais
IBM está prnocupada pola sua
imaxe ante o mundo e trata por
todos os meios de mellorar o sis.tema operativo, pero ainda non
puido a só catro dias da clausura. A CNN, unha das grandes
patrocinadoras, tampouco é
quen de darlle unha boa cobertura televisiva aos xornalistas do
que está a pasar nas competicións e, moitas vecés, non seus
monitores aparecen imaxes diferentes das que son retrasmitidas
aos paises dos comeritariastas.

Cando xa non habia remédio pa- .
ra o caos organizativo, cos cacheos, agardas de horas nas portas, detencións, inutilidade ... ; produciuse o atentado e o advogado-prndicador, Payne, tivo que
chamar á Administración pública
e demandar máis de 50.000 homes armados do FBI e a intervención do exército. Pero o caos
segue porque os privados continuan coas seus cacheos, e os
policias, e o exército ... Todo é
control no descontrol existente.
Cada un realiza as suas funcións
automáticamente e,· se nunha
porta xa houbo un cacheo do FBI
e antes estaban os privados, estes seguen tamén co seu cacheo.

O intenso calor foi unha das eivas máis cativas que tiveron que sofrer os participantes das olimpiadas.

luntários (máis da metade cobran), que son incapaces dun mal
xesto, pero tamén de resolver calquer problema.

Que se podia agardar dunha ci- .
dade que ten por lema "estar
demasiado ocupada para odiar
a ninguén". Atlartta representa
como nengunha o capitalismo
máis desesperado ou desreguAs empresas patrocinadores mullado. Nengun outro lugar me. tinacionais están a inquedarse e
drou tanto no terreo económico
xa talan de que o negócio vai ser
como esta cidade de tres miruninoso ainda que gañan diñeiro.
llóns de persoas repartidas nun
Máis ao presidente do Comité Orespácio urbán informe, sen nenganizador, Billy Payne, e ao alcalgun lazo coa história, só preocude da cidade, Bill Campbell, o único que lles importa é que non Hes - pados de levantar rañaceos,
abrir oficiñas e facer negócios.
custe un só dólar a organización
e que os seus cidadáns esteñan
Os Xogos como negócio
contentos. A imaxe interior é a
que importa. O mundo? Eles son
Con esta idea concebiron tamén
o mundo. O mundo é seu. Dalles
as Olimpiadas do Centenário: faigual o que pensen fóra. lso si, tocer negócio. No cúmulo do libedo adubiado co sorriso Coe_aralismo tantaron compaxinar o neCola, dos máis de 90.000 mil vo-

DA
YERRA
AS2BALLADA

Gaño u
o castellano
en Filoloxia
Galega
O Luns 29 de Xullo aprobouse
na Universidade de Vigo o pla,
no de estudos da titulación de
Filoloxia Galega cufl en~rent·a-

mento entre dous sectores do
profesorado que correspondían a
duas posicións de enfocar a ca,
rreira. Finalmente, gañou a posi,
ción que defendía a' Literatura
Española como matéria obrigató,
ria frente a que propuña incluila
como unha matéria optativa nos
planos. Mália que eµ Filoloxia
Hispánica, por exemplo, a Li,
teratura Galega non está contem:..
piada, para o vicerreitor de Organización Académica, Martí,
nez-Peñalver é impensábel que a
española non estea incluida como obrigatória nesta nova titula,
ción. En relación a que isto non
acontece na Universidade de
· Santiago, o vicerreitor respostou
que los planos de Filología Gallega

de Santiago parecen planos de una
filología extranjera.·
Os planos da nova titulación fo,
ron aprobados en duas ocasións,
Febreiro e Abril, pola Xunta de

gócio da imaxe exterior que tan
ben soubo sempre vender CocaCola, coa gañáncia imediata. Máis
todo quedou supeditado á iniciativa privada, ao Comité Organizador e Billy Payne, o seu presidente, do que estaba preocupado é
de gañar diñ~iro. A idea global
subsumiuse na idea executiva.

Tan privada foi a organización
que até a seguridade estaba encomendada a empresas privadas. O caos era total. Samaranch ameazou literalmente a
Payne, para salvarse, cando todos comezaron a arremeter contra un COI que, desde meses antes da inaguración faciase o cego ao desastre que se aviciñaba
e, logo, tamén ficou mudo durante toda a primeira semana dos
xogos. Samaranch calaba pois
foi el un dos grandes culpábeis
de que estes xogos ~mblemáti
cos non fosen en Atenas e si na

Facultade de Humanidades por
maioria absoluta aceptando a
modificación de incluir Literatu,
ra española como matéria optati,
va ainda que non constaba non
borrador inicial. A profesora
Carmen Becerra tentou incluila
como obrigatória pero perdeu as
votacións. Segundo conta o profesor Henrique Costas, Becerra
advertiu que faria valer a sua
postura nos foros nos que rivera
representación. A Comisión de
Ordenación Académica e Vali,
dación, do reitorado, da que for,
ma parte a profesora, deu os de,
rradeiros retoques ao plano xa
aprobado e Literatura Española
aparece como obrigatória. Acle,
máis, xtmto con Língua Española suman máis <:réditos, 9, que a
Língua e a Literatura Galega, no
primeiro curso, 7'5. Máis da me,
tade das horas de clase dependen
do departamento de Hispánicas,
440, frente ás 225 do de Galego.

Son ríxidos como carballo centenário. Tanto é asi que no transporte o caos foi tremebundo desde o primeiro día. Houbo equipas
enteiras e até delegacións que tiveron que secuestrar autobuses
para poder chegar a tempo ás
suas instalacións ou para poder
voltar, despois de tres horas de
agarda, á vita olímpica. E non é
que non houbese autobuses.
Mais cada empresa tiña a sua
concesión: Os autocares-laranxa
para membros do COI e traballadores. Os azuis para a prensa ....
Se habia cantos de xornalistas
agardando autobuses e non chegaban os azuis, os laranxas pasaban por dúcias sen parar. lsto é
América, berraban 20 xaponeses
despois de secuestrar unha furgoneta para dez. Torrado, O Bruxo,
fisoterapeuta de delegación española, un galego que xa leva seis
olimpiadas, dicia despois de ter
que facer duas comidas con latas
por non poder sair da sua residéncia: "Estes non son xogos nen
son nada. Se pudera voltaba xa
para Pontevedra. Só andan aos
cartas. Estou até o carallo".•

Nesta situación, a profesora Ca,
miño Noia, que xunto con An,
xo Lorenzo e Henrique Costas,
do departamento de Galego, re,
xeitaron a Literatura Española
como obrigatória, propuxo, xa o
fixera noutras ocasións,,substi,
tuila por Prácticas de Fonética
Galega. A resposta de Martínez
Peñalver foi si los alumnos quie,

ren practicar la fonética gallega
pueden ir perfectamente a Beade
{bairro do rural de Vigo). Para .
os tres profesores, declaracións
como esta amosan o talante ar,
bitrário do reitorado á hora de
cambiar o que xa estaba apro,
bado pola Xunta de Facultade
de Humanidades e de rachar
coa especificidade da licencia,
qHa para convertela nunha
subsección de Hispánicas. O
plano foi aprobado polo PCUVl, plataforma pro-reitorado, e
polos colectivos de alumnos
independentes. •.

Touradas, grupo ecoloxista e
anti-colonialista que ven de
xurdir dentro de Adega,
·desenvolve nestes dias unha
campaña de información
cidadá contra a recuperación
da festa taurina no concello
da Coruña. Máis de 1.600
panfletos informativos foron
distribuidos xa nas
inmediacións de El Corte
Inglés, empresa que organiza
as corridas de touros .
promovidas e patrocinadas
polo concello para os tres
primeiros días de Agosto. O
obxectivo da plataforma é .
denunciar a "crueldade e o
salvaxismo" do espectáculo
taurino e a "imposición" deste
costume, "por completo alleo
nun pais europeu e civilizado
como é a Galiza". Neste
senso, critica o "despilfarro"
de diñeiro público nun
espectáculo "baseado na vil e
salvaxe tortura de seres
vivos" , lembrando que o
tauro é sempre sedado e os
seus ollas cegados con
vaselina antes de ser
aguilloado e que ducias de
cabalas son sacrificados
anualmente a consecuéncia
das envestidas da res. En
Vigo, está a xurdir tamen
unha campaña para a
instalación dunha praza de
touros, apoiada por méios de
coIT'unicación locais, xa que
segundo os seus promotores
"hai moita afeizón". +

AANOC inclue a música
na loita antimilitarista
A Asemblea Nacional da
Obxección de Consciéncia
organiza o denominado 19
Concerto Antimilitarista
Galega para o dla 15 de
Agosto ás nove da nolte.
Ainda que xa se realizaron
outros actos musicais pola
lnsubmisión, este é o
primelro que organiza a
ANOC, que integra a
diferentes colectivos. Cun
lema que Incide en delxar de
vivir na prehlstória, a ANOC
reune en Cangas a Def Con
Dos, Dlxebra, de Astúrias,
Shooglennitty, de Escócia, e
Kaos; do Morrazo. A
variedade de estilos
musicais fai posíbel que ali
se dean cita xentes moi
diversas por unha mesma
causa. O prezo da entrada é
de 1.300 pesetas anticipada
e 1.soo·en taquilla.+

ACIG
chega aos
emigrantes póla .Interne!
Desde a víspera do Dia da
Pátria, a CIG conta xa con
várias páxinas en Internet coa
intención de dar a coñecer os
. princípios e o traballo da
central. Pero a finalidade de
contar con este novo xeito de
información é oferecer. un
servizo aos galegos dispersos
por todo o mundo xa que o ·
lema da central é "Galiza
ceibe sen emigración". A via
de acceso é
HTTP:/WWW.GALICIA.COM/
CIG. +
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Mayor Oreja explícase per~ non depür~ resp~nsabilidades

O Governo Central nega o asilo aos inmigrantes africanos
O governo de Aznar insiste en
manter unha política de expulsión de inmigrantes africanos
que non considera nen o direito de asisténcia nen o de asilo
político, ainda que este obrigado a concedelos tanto pola própria Constitución como por acordos internaciónais sobre direitos humanos.
Interior considera a todos os inmigrantes candidatos a expulsión e só lle preocupa a erosión de imaxe que poden producirlle as protestas dos partidos de esquerdas e das organizacións de direitos humanos. A
promesa de facer de policia do
Sul dentro dos acordos de
Schoenguen vólvese contra
Madrid, tanto pola mesma forma violenta de tratar aos inmigrantes como pola provocacion
que o Governo central fai aos
governos africanos que xa causaron a primeira resposta airada da Guinea Ecuatorial.
O primeiro obxectivo do ministério de Mayor Oreja toi reducir o
tamaño .do problema e tratar as
protestas e a resisténcia dos recusados con drogas, mordazas

e traslados de noite. Unha semana enteira de reétificacións e
desmentidos en falso, con protestas .internas da policia e da
oposición, decidiron ao ·Governo
do PP a un cámbio de atitude
consistente na devolución inmediata por avión. non regular. ·

O fiscal da Audiéncia
Nacional desoe
a Granados e ratifica
a prisión para _
Galindo
AJiscaUa da Audiencia
Nacional pediu que se manteña na cadea aos catro imputados no caso "Lasa e Zabala". Durante a vista celebrada
para estudiar 0$ recursos de
apelación apresentados polo
avogá.do da defensa, o fiscal
xefe, José Aranda, puntualizou que no caso de ql!e a sal~ decidise.revocar o áuto de ·
er:icarce¡3.mento contra Galindo e os fres ex axentes
encausados~ haberia que
fixar ün fianza da que-non
cuantificou as cantidades. A
Audiéncia Nacional desoia
así a orde do fiscal xeral do
Estado, Carlos Granados,
que un dia antes esixira aos
letrados que defendesen a
saida do cárcere dos
procesados baixo o pago
dunha fianza de 15 millóns
cada un. Esta non era a primeira vez en que os fiscais
xerais, excedéndose do seu
cometido como en casos anteriores , interfiren nas
decisións da fiscalía. Con esta' orde o Fiscal Xeral
continua a campaña
comezada no caso do "Informe Navajas".+

O de Malabo é o primeiro governo que se nega a admitir ·a un
grupo de expulsados, despois
de Madrid manter que deberia
ser a última etapa, e non a nación de procedéncia, á que deberia acoller aos inmigrantes
sen permiso de entrada.
Evitar aparecer como denegador
de asilo é outras das preocupacións últimas de Interior. Para isto abriga aos inmigrantes de África a asinar propostas de expulsión que logo son desmentidas
palas organizacions de asisténcia e polos próprios asinantes.
As protestas da oposición parlamentar, das ONG e das organización de direitos humanos· subliñan por contraste o silenzo da
xerarquia católica sobre o comportamento d9 Governo cos inmigrantes de Africa. •
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O Governo alenta a revolta dos presos
O Fiscal Xeral do Estado, Carlos Granados,
reitos dos cidadáns, se está a obstaculizar o
sae~ dos sumidoiros. Que _dirán os máis de
por conta de quen obra cando lle ordena - esclarecemehto dos crimes máis horrendos, , 15.000 presos que agardan xuício? Non teaos fi caí que levan a causa contra os imrán dereito a manifestarse voltando resucipor ser cometidos usando o poder democráplicado dos GAL que os poña en liberdaticamente delegado. Os tres fiscais que patar a COPEL para reclamar tamén a sua
de? Sen dúbida nengunha do Govemo ao
saron polo cárrego quixeron botar terra soposta en liberdade? Con .que dereito lla
que representa. Ollamo máis unha vez co~
bre os GAL. O PP publicitaba propósito de
van negar os que afirmaban que, coa entratransparéncia, pero os vidros do poder quemo de de a máxima in táncia fiscal, que
da do nvo Código Penal, a rua ia encherse
de ia de era garante da liberdade dos dedaron de novo embazados polos fumes que{ de presos?+

· Divisións no·PSOE
navarro pola entrega ·
do poder a UPN
A demisión de Javier Otano
fixo que a executiva federal
do PSOE decidira pasar á
oposición erguendo no poder a UPN nesta comunidade rachando co tripartito
dos socialistas, Convergéncia de Demócratas de Navarra e Eusko Alkartasuna. A
decisión n.on é aceptada por
unha grande parte dos
membros do comité navarro
do PSOE que non ehtenden
as directrices de Madrid.
An'te a inminente proclamación en Setembro do candidato de UPN, Miguel Sanz,
como presidente co apoios
dos votos socialistas, as outras forzas políticas e os
descontentos do PSOE buscan unha fórmula alternativa
que non entregue o poder a
un partido de direitas. Mália
a dificultade de negociar co
PSOE a alternativa, xa que
está tomada a decisión en
executiva, xa hai unha solicitude de reunión da organización para buscar opcións
que non pasen por UPN. •

ETA m~ta
a un empresário basco
O Venres 26, de madrugada,
o empresário Isidro Usabiaga
morria de tres tiros antes de
chegar a sua casa. Esta marte
supon un novo golpe ao
·
empresariado basca por parte
da ETA. Usabiaga fora requerido anteriormente para pagar
o chamado imposto revolucionário, abonando parte dos
cartas que se lle pedian e
aparecia en vídeos policiais
que rexistraban o cobro destas cantidades. •
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AOTAN apresent~-se como ogarante da estabilidade no Báltico

As receitas liberais non dan resultado

en_Lituánia1 Estónia e Letónia ·
Lituánia, Letóniá e Estónia,
as tre.s repúblicas bálticas
que acadaron en 1991 a independéncia da antiga Un~ón
Soviética, viven anos duros por causa das draconianas medidas económicas.
Tras a caída do socialismo, os
economistas ultraliberai's aplicaron o bisturí, como no resto dos
paí.;es da órbita soviética, para
desmontar as antigas estruturas
e debullar un vasto programa de
reformas, entre as que se atoPolicia lituano enmascarado detén a un sospeitoso na fronteira. As brigadas an·
paban as masivas privatizati·máfia son cada vez máis necesárias no país.
cións. A receita non oferecia dúbidas: dar paso á iniciativa prilanza comercial é o prelúdio da
Braz?uskas recomprou o primeivada para dinamizar o camiño
"occidentalización" promovida
ro, coa conseguinte incidéncia
da transición económica ao ca- . nas áreas públicas, e permitiu a
polos Governos de Lituánia, Lepitalismo. A isto haberia que enapertura do segundo. Outro bantónia e Estónia. Os tres países
. gadir, pensábase as irrefutábeis
co con problemas de liquidez, o
están a negociar coa Unión Euleis do mercado e a famosa
Comercial do Estado, está a proropea os trámites para unha fuman invisíbel de Adam Smith.
tagonizar nos últimos días un notura adesión. A sLÍa entrada non
vo episódio da crise no s~ctor.
parece tan próxima como a da
As repúblicas bálticas viren, coRepública Checa ou Hungría,
mo nun período de cinco anos
Afastamento de Rúsia e
mais si contan con máis op(1990-1995) a aportación do
cións que outros países como
sector privado no Produto lnter- _a,proximación á Alemaña
Roménia ou Bulgária .
. no Bruto (PIB) pasaba dun esUn dos fenómenos que máis
caso 10% até cifras que se
No aspecto militar, a OTAN está
chama a atención dos últimos
aproximan ao 60%. Os tres Godecidida a ampliar o seu domianos é o· acelerado afastamento
vernos acreditan que esta porda sua anterior área de influén- - nio unha rexión considerada
centaxe é ainda pequena, a pecia, isto é, das repúblicas que
até hai ben pouco ''território inisar de teren poste o cartaz de
migo" para garantir a "estabilidaf0rmaban a Unión Soviética. No
"vende-se" a miles de empreaspecto económico, alén dos ei- · de". A primeiros de Xullo, esta
sas. O Executivo letón, anunorganización realizou as suas
dos social e cultural, é onde meciou no pasado mes de Febreiro
primeiras manobras en chan
llar se aprécia este proceso.
a. privatización doutro paquete
báltico coa participación dos
de 330 compañías, entre as que
Nos tempos da URSS, algo
exércios das tres repúblic~s.
se incluen bancos e eléctricas.
máis do 60% das suas rendas
A política de ampliación da Aliannacionais procedia do comércio
A fórmula rion ten dado os resulza Atlántica non está a gestar ao~
co mercado -interior soviético.
tados que os seus promotores
Arestora, .os irúercámbios con - Kremlin, que ten rexeitado .en inarelaban. O PIB de Lituánia, o
Rúsia están nun plano secundánumerábeis ocasións os seus plapaís que pior o está a pasar dos
rio, superadós amplamente ponos. O "home forte" do presidente
tres, é na actualidade tan só o
los estabelecidos ces estados
Borís Yeltsin, o xeneral Alexandr
42% do rexistrado en 1989. Nesescandinavos, Pofónia e AlemaLébed, quen no seu dia declarara
te mesmo sentido, Letónia proque os intentos da·Alianza Atlántiña, un país que quer levar-se o
duce agora o 54% dos bens e
mellar pedazo da torta que reca eran próprios dun "hoolingan"
servizos que realizaba no citado
bébedo, tirou irriportáncia representa o Leste europeu . . ·
exercício, mentres que o PIB de
centemente ao feíto de a OTAN
Estónia, a república que máis
Este supstancial cámbio naba~
ampliar. as suas fronteiras. +
ten avanzado nas reformas, é o
74% do de hai sete anos.

a

hai que sumar o paulatino descenso do nível de vida da povoación e a espectacular prolif~ra
ción do mercado negro nas ·tres
repúblicas.
Pasados os anos nos=gue Qs
prezos subian como a escuma (~
inflación en Lituánia no ano 1992
chegóu a situar-se no 1.000%,
segándo os· dados da Unión Europea), .os Governos ·s eguen .a
aplicar boa parte dos seus esforzos en combater este fenómeno.
Así-e todo, para 1996 prevén unha inflación que non baixará do
20% -~n nengúA dos tres casos.
Lituania e, en menor medida,- Letónia sofreron no ano pasado unha importante crise financeira
que afectou aos· principais bancos, e que se deixa sentir hoxe
en dia no pulso ecónómico dos
dous países.. En Decembro, duas
das máis importantes entidades
lituanas, o Ban~o da /novación e
mais o Litimpeks, fecharon as
suas portas pola sua precaria situación. Despois da quebra, o
Governo do presidente Algirdas

~luralidade lingüística
Poucos países en Europa apresentan unha variedade tan importante de étnias como as re- públicas bálticas. En todas elas
hai unha ·preséncia considerá-bel de povoación .de orixe-rusa,
ademais de outras procedéntes
dos estados da antig.a URSS e_
de.Polónia. · -

- ,-

letona e nos- que se imparte a '
matéria de ruso, unha língua
coñecida pola totalidade da povoación e que ·non ten rango
de· idioma oficial,- unha categoria qµ-e corresponde en exclu., ·
sividade ·ao letón. · No 40% das ·escolas a·situación

é a inversa; isto é, as aulas dan.:

Letonia, cunha superfície de
· 64.~00 quilómetros cadrados

se en ruso; agás a que se refir:e

e _ á Língua letona.-No 9'%.dos co-·

2,6 millóns habitantes, teh no
léxios práctica-se .un. sistema
seu· territótio a maior mestura de
mixto entre ·os dous -anteriores, , .
pavos dos tres estados. A sua · mentres· que no 1% restante o
povoación está composta por un
Estado garante que... as minorías ·
52% 'de letóns; 34% de rusos;
reciban o ensino --na sua língua·
4;5% de bielorrusos; 3.5% de
materna. Nesta circunstáncia,
ucranianos; 2.3% de polacos;
as. aulas imparten-se en polaco, .
-1,3% de lituanos; e un 2,4% resxudeu ou tártaro, segundo for o
tante no que se incluen estónios,
caso, e o letón estuda-se comoxudeus, tártaros e ciganos.
"língua estranxeira".
A escala pública tamén reproduce esta variedade no ensino
primário e secundário. Arredor
do 50% dos centros acolle aos
rapaces e raparigas de orixe
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Hamas estuda

integrarse no Governo palesti~o

-0- FRANCISCO BARCIA

Á imparábel caída da produción

1 DE AGOSTO DE 1996

A cousa cámbia na Universidade, un ámbito no que o letón é . •
.a língua impartida maioritariamente, agás nalgunhas aulas
onde o ruso segue presente:+

Nas últimas semanas Hamas (Movimento de Resisténcia Islámica)
está a reforzar o seu apoio á Autoridade Nacional Palestina, anunciado logo da victória de Netaniahu nas eleicións israelís. Coincidindo coa entrevista do ministro de Exteriores xudeu, David Levy, e
o líder da ANP laser Arafat, o dirixente de Hamas na zona autónoma oe Cisxordánia, lamil Jamaini, reiterou a axuda da sua organización a Arafat para impedir que se paralice o proceso de paz. Jamaini asegurou que "a maior parte do naso pavo desexa a paz, e
todos somos unha gran família que debe estar agora máis unida ca
nunca xa que a chegada de Netaniahu ao poder supón un perigo
para os palestinos". No mesmo comunir..ado o líder de Hamas re- .
coñece que durante certo tempo pensaran que Arafat traicionara a
aspiración de criar un Estado Palestino lndependente, pero que o
devir dos acontecementos demostrou-lles que a decisión da OLP
de asinar os acordes de paz era a via máis eficaz para lograr ese
obxectivo, "algo que ~ngade Jamaini- tamén saben os israelís
e por isa queren dinamitar o proceso". Por último lamil Jamaini
anunciou que Hamas non desbota a posibilidade de sumar-se ao
governo de Arafat a fin de traballar xuntos para fundar o Estado palestino. Jamaini recoñece que o apoio de Hamas a Arafat está provocando tensións entre os dirixentes do Movimento que se encentran nas zonas autónomas de Gaza e Cisxordánia e os que viven no estranxeiro, que son
partidários dunha liña máis dura, pero confía
en que ao final se acade "un gran consenso
palestino fronte as intencións de Israel".
· Outro factor importante no conflito árabe-israelí é a reanudación das -relacións entre
Palestina e Síria, rotas desde que a OLP
subscribiu os acordes de paz . O pasado 25
de Xullo, laser Arafat visitaba Damasco pa- 1aser Arafat.
ra se entrevistar ce presidente Sírio Hafez
Al Asad, ambos líderes estaban enemistados dende princípios
dos 80, e non mantiñan ningún tipo de relación desde 1993 tras
os acordes palestino-israelís de Oslo, xa que o presidente Sírio
defendía unha política global do mundo árabe fronte a Xerusalem e era contrário a calquera tipo de acordes bilaterais. +

Descubren centos de cadáveres
nun campo de morte da UN~A
Cantos de esqueletes humanos pertencentes á prisioneiros
asasinados potas tropas da UNITA, foron descubertos por soldados angolanes cando limpaban un basureiro perta da cidade
de Sojona desembocadura do río Congo. O local serviu á UNlT A como campo de torturas de prisioneiros militares e civís, entre Maio de 1993 e 1994, ano no que a cidade , importante centro petroleiro, foi recuperada pelas tropas governamentais do
MPLA, pero non foi ate princípios deste varan que se empezaron a atopar os primeiros cadáveres, coincidindo ce início das
obras de recuperación do vertedoiro.
Nos contadores e nas paredes do local aparecian pintados con
frases como "Non ha perdonpara os que entrem aquí" ou "Tudo
o que é do MPLA é para matar". Segundo testemuños dos habi. tantes, máis de 500 persoas foron asasinadas no lugar, aoque
se chega por unha congostra semeada de caveiras aos dous lados, muitas delas pertencentes a nenos.
O achado esta provocando o desprazamento á zona de cantos
. de persoas interesadas en localizar aos seus familiares desaparecidos durante a época en que a UNITA ocupou a cidade.+

Pecha a únicq fundación brasileira que
._atende aos meninos da rua .
O Centro Brasileiro de Defensa dos Direitos da Infancia e Adolescencia, o único que ~tende aos meninos da rúa de Rio de Janeiro está a piques de pechar as. suas portas por mor dunha
grave crise financeira e . ~alta de axudas econórriicas do Governo. Diversas ONGs realizaron a pasada semana unha concentración ante as portas do centro reclamando das autoridades brasileiras e dos organismos internacionais a adopción de
medidas para evitar o peche da fundación, que na actualidade
estaba a prestar· atención_a uns ·2.900 neno~ abandonados.

a

A dirección do centro e as organizaciós non governamentais
que o apoian acusan ·ao governo de se despreocupar da situación dos meninos da rua. Aseguran que non hai nengún tipo d_e
medidas para recóller aos nenos abandonados, nen mellorar as
suas condicións de vida e ·que tampouco hai nengún compromiso para combater aos chamados "grupos de extermínio", adicados a asasinar aos cativos.+

.
Ramon Mace1ras,
1 DE AGOSTO DE 1996
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Alemaña afástase
de Maastricht
cun record de paro

xomalista galego en Venezuela

'En Latinoamérica non hai narco-guerrilla, senóri narco-poder'
*

A econbmia alemana
mantense desde hai dous trimestres cun crecimento cero
e a proposta do canciller Helmut Kolhl, como a doutros líderes conservadores europeos, caso Franza, baséase
nos recortes sociais. Ainda
que a oposición impediu que
estas medidas s-e leven a cabo, a· situación en Alemaña
distá moito dos critérios de
converxéncia como xa se
apreciaba ao facer o-balanza
económico de 1995. O paro
nunca chegara a porcentaxes
tan altas desde a posguerra,
o que fai medrar os gastos de
seguridade social, dando_arg1:Jmentos ao governo de coalición entre o CDU e o FDP
para recortar gastos. O déficit
supera o fixado no Tratado
de Mastrich, dó que é a principal abandeirada Alemaña.
Máis da metade dos alemáns
eren que haberá que aprazar
a uni6n monetária de 1999. •

G. LUCA

Ramón Maceiras, naceu en Piñeira (Lugo) e reside desde neno
en Caracas. Foi fundador da asociación cultyral galega Nova Galiza e dirixira a revista nacionalista Xerme. E coñecido polo seu
traballo como comentarista político no xornal Nuevo País, na revista Zeta e na revista Elite asi como polo seu protagonismo no
movemento estudantil. Foi redactor xefe de información da cadena Radial e na actualidade dirixe o Magazine Español, que se
distribue en 25 cidades de Venezuela entre as comunidades de
emigrantes galegos, canários e asturianos. De a pouco participou como conferenciante nas /1 Xornadas de Debate sobre
Pasado Presente e Futuro da Emigración, organizadas pola CIG.
Que resultado produciu a entrada en vigor do mercado comun do Canadá, Norteamérica
e México?
Na América impuxérase nos
anos 50 e 60 o modelo de substitución de importacións, a traveso do CEPAL (Comité Económico para Amércia Latina) . Con
diferéncias, esta fórmula permitira ao continente desenvolver o
mercado interno e acadar unha
industrialización média. Foron
significativos os avances de
México, Brasil e Venezuela. O
Estado venezolano , por exemplo, impulsou un modelo de industrialización média con química , petroquímica, fábricas de
automóbeis, etc. Este modelo
esgótase pola crise da débeda
e porque a finais dos 70 Estados Unidos ve que necesita colocar produtos na América Latina fronte ao Xapón e a UE. Na
relación comercial dos últimos
vinte anos entre os Estados
Unidos e América Latina, o primeiro recupera o papel de principal fornecedor de mercadorias
elaboradas , mentres Latinoamérica queda como fornecedor
de matéria prima barata. Medidas as cifras de intercámbio,
España, que tiña unha relación
comercial crecente , reduce a
sua presenza a partir do 92 .
Hoxendia, Norteamérica presiona coa sua política exterior cara
ao Sul e induce a desfeita do
seitor produtivo do continente .
Que interese teñen os Estad os Unidos en facerse cos
mercados de paises ~rruina
dos?
América Latina non é un continente arruinado. En conxunto
exporta capitais por máis de cen
mil millóns de dólares ao ano.
Desde os tempos de George
Bush, Estados Unidos procura
acordes unilaterais pero tamen
a criación dun grande mercado
comun latinoamericano para o
ano 2003, como espazo de libre
comércio dominado desde o
Norte. Clinton afundiu práticamente a iniciativa dos cúmios
iberoamericanos, que agora non
son máis que un resíduo turlstico. No cúmio de Miami do 94 díxolle con claridade aos presidehtes latinoamericanos cal era
o camirío correcto a seguir.
Nos últimos cincuenta anos,
Estados Unidos frustra todas
as instáncias de· representación conxunta de América Latina. Por que as quer agora?
Desde o New Deal promoveron
acordes bilater.ais e o pequerío
Plan Macsball que foi a Alianza
para o Pro_greso_de Kennedy

nos 60 buscaba desanimar a
tendéncia aos acordos rexionais internos. Estados Unidos
admite que evitar esas asociacións naturais era, se cadra,
un erro e o que debían facer era
dirixilos e eliminar deses acordes as tendéncias independentistas a respeito de Norteamérica. Neste últimos quince anos
non fixeron senon descafeinar
os acordes rexionais e submetelos ao plan do Mercado Común Latinoamericano.

OGoverno cubano di

que, mália o bloqueo,
a economia medra

Cal é a resposta política de
Latinoaméria á asimiliación?.
A caída do Muro confundiu a
moitas formacións progresistas
e mesmo revolucionárias de
América Latina. Hai reaccións
localizadas coma a de Chiapas,
que parece que están a ser absorbidas por unha política de
arre e xó. Desactivouse un centro importantísimo de anti-imperialismo como foi a loita salvadoreña da que mesmo sairon
partidos políticos canda a órbita
do réxime. A Fronte Sandinista
perdeu o poder na Nicaragua e
ao mesmo tempo os norteamericanos desmontaron todos os
governos problemáticos en
Centroamérica, coma o de Noriega en Panamá. Todo un conxunto de forzas latinoamericanas que viñan loitando contra o
imperialismo, polo progreso e
incluso pola revolución, foran
desactivadas en vinte anos. Unha excepción é o caso de Colómbia que mantivo unha grande independéncia de critério e
confianza nas suas próprias forzas. Fara disto non hai posicións revolucionárias que teñan
perspectivas de poder a curto e
mediano prazo. lsto explica a
falla dunha resposta progresista
popular contra a nova ofensiva
imperialista.

Excepción colombiana
Cal é a razón da excepción
colombiana?
·

O proxeoto

das ·FARC (Foizas
Armadas Revolucionárias de
·Co/ómbia) é un proxecto ortodoxo tradicional marxista leninista
para cónstruir o socialismq. Procede do famoso Bogotazo do
48, cando "ainda non se producira a Revolución Cubana. Erróneamente parece que todos os
movementos revolucionários de
América latina dos 60 e 70 dimanan de Cuba e procuran cop i al a. Os colombianos foron
desde os comezos internacionalistas e mantiveron relación co
Socialismo Heal. Non entraron
no proceso de pacificación do
M19, do partido Comunista Marxista Leninista de Colómbia, dos

A. IGLESIAS

Desde os anos 50 e como política d-a famosa Esco/a das
Américas, que forma os mandos dos exércitos de Latinoamérica, Norteamérica quer profisionalizar e reducir os exércitos do Sul e reservarse a dirección estratéxica. Reagan meteuse en Panamá, Granada e
Haití; agora entran en Colómbia. Xa meteran tropas na fronte ira norte de Colómbia con
Panamá e no sul con Ecuador
Desde posicións da direita ese agora co gallo do narco quetá a agomar un discurso aotiren despregar unha liña militar
colonial e nacionalista.
sobre a extrema con Venezue...
la. A guerra contra o narco ten
O proceso ·económico non· se
pode dar sen contradicións in- . un segundo obxectivo que é
qespres.tixiar as fo.rzas insurternas. A- burguesía reacciona
xentes fundindo cjesde a procando ve como destraen os
paganda os: -conceitos. narco .e
seus seitores industrjais que
guerrilla. A narco-guerrilla é un
custarnn -moito a facer.· ainda
conceito totalmente falso e a
que -sua protesta é feble. ·Como clase: aceita o papel de inparadoxa ~ gue ertBolómbia,
en concreto-, quen gov.ema .é
termediário, de sócio-menor dos
unha alianza cos narcos,'ºcomo
nortearoericano,s. Arredor da
s.e .demostra no ca~o de S_ampólíti:c:a,de sustitución de imporper. Ainda r:ion se. pujdo dar .o
taciórrs. h.ai burguesias _cunha
certa sensibilidade·. nacional.- primeiro caso para monstrar ao
mundo ~ i!'Tlplicación da guerripero non pode falarse de bu(lla no ·comércio de drogas. En
guesias nacionais. Hai seitores
Venezu.ela, a · entrada do
que se organizan incluso para
porlle barreiras á invasión nornarcotráfico prodúcese tamén
nas ins~itueións políticas. Hai
teamericana pero esas políticas
pouco descobreron un deputaproteccionistas non teñen grando metido nun cártel _e un diride eco nos governos que están
xente de Acción Democrática
polo mercado aberto.
finanzado polos narcos. En Panamá, Colómbia, Venezuela,
A guerra contra o narco serve
Peru non hai narco-guerrilla,
de cobertura á interv.ención
senón narco-poder ..•
política do Norte sobre o Sul?

maoistas etc. porque comezaron a asasiñar aos seus líderes.
Despois porque sabian que era
un proceso dirixido a absorber
certa esquerda. O periodo que
funcionou a Unión Patriótica
custoulles máis de cinco mil
mortos: cadros, militantes, dirixentes. E isto nun proceso que
calificaran de paz. Que non teria
pasado se fose de guerra?

a

Para Carlos Laxe, vicepresidente cubano, a lei HelmsBurton fracasou na medida
en que non disuadiu ás empresas extranxeiras de
invertir na illa. Desde que se
asinou a lei foron constituidas vintecinco novas
empresas mixtas e hai máis
dun centenar en proxecto.
Laxe, que recoñeceu que as
consecuéncias do bloqueo
seguen traducíndose na falla de alimentos e medicinas
para a povoacióñ, reseñou
o crecimento do PIB no primeiro semestre do ano nun
9 '6%, que Fidel Castro adicou con retranca ao
senador Helms e ao congresista Burton no aniversário
do asalto ao cuartel de Moneada. Tanto Laxe éomo Castro reafirmáronse nun
proceso lento e progresivo
de reformas e fixaron nun
5% o crecimento económico
previsto para este ano en
Cuba.•

Manuel Marin vai
a lndónesia pero non
quer .falar de nmor
o

•

As declaracións do comisário .
~ -vicepresidente do Execunvo da.Unión Europea, Manuel ~,
M~r.in, nas ~ue rexeitaba le'J~r ,
a cuestión dos direitos humanos en Timor Leste nunha visita a.lndonésia aJporizaron ao
Governa portugués. Marin preparaba en lndonésia unha reunión da UE coa Asociación
das Nacións do Sudeste Asiático e nese contexto afirmou
_que había que separar os de' bates sobre cuestións económicas dos de direitos
humanos, eximindo á UE de
inmiscuirse ria invasión indonesa de Timor Leste. O Ministério de Negócios Extranxeiros
de Portuga.1protestou formalmente na Comisión Europea
pola atitude de Marin. •

18

Unha revista
publica fotos de
Sharon Stone nas que
esta amosa unha
notábel celulite. A
.prin.cesa Diana de
Gales foi fotografiada
hai dou~ meses
mostrando unha
pistoleira en cada
..muslo ..Ago.ra recibe
un tratamento que
custa dous mi llóns de
pesetas á semana. A
1 televisión oferece
imaxes das pr~ias de
Califórnia ateigadas
de mozas lanzais e
sen un gramo de
sobra, pero as
estadísticas informan
de que o-40% dos
norteamericanos
teñen problemas de
obesidade. O de
.gardar a liña é unha
grande trola, unha
1
preocupación
engadida a outras
moitas. Unha tortura.
,.. ,

A primeira posición

o

ANOSATERRA
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no medalleiro
olímpico mídese polo
número de "euros"
gañados por cada
país ou polo "total" de
medallas. A televisión
escolle o critério de
clasificación: "curo"
cando.van os
norteamericanos en
primeiro lugar .e o
"total" cando en
"ouro" levan ventaxa
os rusos.
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cutir e pór en cuestión todo,
desde a privatización do sector
público , o nacionalismo ate
incluso o feminismo.
Alguns

Bonavalpechado
O dia 25 de Xullo, estiven en
Santiago, coa miña família e outros compañeiros, coma sem pre, desde que regresei da emigración, para pasar o dia, facer
visitas, pasear e viv~r todo o
maravilloso ambiente que se
respir~ en Santiago o ~5 de Xullo, adicado a Galiza .

Algúns diputa- deputados/as
dos/as
na- ainda non se
cionalistas
aínda non se enteraron de
enteiraron de . que como todos
que como todos os cargos os politices
politices deben estar so- deben estar
metidos á cri- sometidos á
tica. Considéranse posui- crítica
dores da verdade. Poden
poñer a todo o mundo a caldo,
pero a eles que naide os toque.
Para estes a prensa so é obxetiva, imparcial e independente
cando tala ben deles. Seguramente teñen como modelo de liberdade de prensa , o diario
Gramma.+

. . Pois ben, entre as nosas visitas, a
primeira sempre é depositar unha,
trol na tumba
de Castelao en ·
Bonaval,-o que
tacemos desOempregado
de hai moitos
anos.
dixo que tiña

ordesde non

Non foi posíbel, a porta de abrir
Bonaval pechada as 12 a.
1 . \/.citamos
as 4 e tampouco deixaban pasar a xente que alí nos atopábamos. O empregado dixo que tiña ordes d.e non abrir. Ante a
miña insisténcia e a de outra
persoa, identificouse un home
coma policia, e que non podíamos pasar. Sí o fixo un home,
segun dixo, do Patronato. Que
nos deixarian pasar' máis tarde.:
Esperamos média hora máis, e
tivemcis- que marchar sen con -seguir render a -nosa homaxe a
Castelao, Rosalía ... Penso que
estaban millor o primeiro en
Rianxo, e a segunda en Padrón.
Ao final da costa de Bonaval habia varias patrullas de policía. Estarían a protexer, digo eu, a Gastelao. De quen? Do povo? Como
él di ria: "son che os mesmos".+
CONCHA NOGUEIRA MIGUEL
(VIGO)

Os que
non estiveron
· O ir a Santiago o día 25 de Xullo, Día da Patria Galega, para
un galego nacionalista é _como
p~ra un católico cumplir co precepto. Somos de sempre os
, mesmos, e moitos máis os que
van por primeira yez, os que xa
que_dan gañados como si ,de un
primeiro amor se tratase. E unha
gran xuntanza que agrupa a millelros de galegos, que sinten,
pensan e soñan cunha Galiza de
todos os que queren a este país
como a súa e única pátria, esa

·· Manuel Beiras Garcia
--

Bó e xeneroso,
--~:-· a tua memória fi~ará viva por sempre
· no Povo Galega.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Galiza, 29 de Xullo de 1996

MANUEL DIAZ LOPEZ
(SANTIAGO)

Galiza ceibe e popular que en
todas as manifestacións coreamos como consigna principal.

primeiras "pegadas" da transición. Mariñeiro, coñecedor de
todo o mundo, talador, encan• tador, amigo dos seus amigos,
Vivencias coma elas non se escabaleiro en canta de todas as
quecen mentras haxa un sáplo
inxustícias. Tiña frases que en
Expresión que reflexa, sen dúbide vida; é moi difícil case impoboca de outros profesionais da
da, o que acontece neste Consíbel non lempolítica pararian a história. Recello , xa que, dende logo, algo
b ra rse neste
cord o unha delas , das que
se anda a mover na Estrada
día -da reinmáis me impactou, que decia
que racha cos tópicos .
vindicación da
"Que para remediar as inxustíEste ano para
nosa galeguicias do mundo, que falta facia
Xa as festas patronais foron o
dade- ainda algúns de nos
que houbese Deus".
antecipo; ante unhas festas claque se teña a
foi de tristura ao Compañeiros nunca xamais os ramente españolistas, este furadesgrácia de
cán estradense tornouse na esiesqueceremos e graciñas por
non poder es- non poder
xéncia duns festexos en galega
darnos a vasa amizade. •
tar con todas
e galegos, algo que non lle senas
nosas contar coa
XAN X. NOGUElRA
tan nada ben ás autoridades locompañeiras preséncia dos
(VIGO)
cais que ante a impoténc ia
e compañeinosos
dunha predicción de choivas e
ros na praza
neboeiros, so lles quedou ofereda Quintana. compañeiros
cer a organización das videiras
Vense caras
a ese vento mareiro de interior
coñecidas e XoséeQuico
que está a emerxer no Ulla.
outras que
non o son, peCarlos Núñez, xoven gaiteiro de
A Rapa das Bestas de Sabucedo
ro sen dúbida
sona, di en El País que " ... O
foi
a máis alta expresión deste
algunha, para vindeiros anos xa
mundo está cheo de fios invisíacontecer, transformado en sons
non o seran. Nas facianas de tobeis , de trazos musicais que
de SKA por un feixe de mozos
dos dibúxase a satisfación do
son como camiños profundos
que fan espertar as narcóticas viacto. É unha delícia!
cegados pola maleza .. .". lso si ,
das
de moito cabalo manso que
en El País do 13 de Decembro
anda sen horiPero este ano para algúns de
de 1994, e baixo a batuta do eszonte , aca nos foi de tristura ao non poder
critor Manuel Rivas ...
dando de re contar coa preséncia física, cosultado , uns
mo en anos anteriores, dos noXa había bo tempo que albiscara
cabalas salva- Alí, no rio
sos recordados compañeiros
(e mesmo percorrera) estes caXosé e Quico (Xosé Vázquez e
miños de lrmandade musical, na- ... ·xes com a o Liñares
cierno ,
que
Enrique Rivas). Os que tivemos
mentres ti, ainda andas perdida,
ensináro-nos
cuspen
xenreia sorte de coñecelos e disfrutar
descifrando o significado desa irra
ao
seu
pada súa amistada botarémolos
que primeiro
mandade e embarcada nun misso.
en falta para sempre.
terioso "auto de fé flamenca"?
está oorgullo e
Deixa, e xa para rematar, que
O cumio é a logo o bandullo,
Quen non se leinbra de Xosé?
che dea as grácias por facerme
Festa da CarHome dunha grande xovialidasaber dun artigo do que non tine
organizada xusto ao revés
de, sempre disp6sto a colaborar
vera notícia algunha. +
poi
a
Aso- do que sucede
. con dous dos seus amores: Gaciación
gastroliza e o Sindicato. El, que toi
PAULA COSTA GONZALEZ
nómica da Es- co grupo de
músico (e bo músico) que nos
(MOAÑA)
trada, o maior governo local
seus anos mozos percorreu ca
ensalc.e do bo
súa orquestra os máis apartaxantar, do bo
dos recunchos da súa querida
facer des te
terra, próximo a xubilación de
vento mareiro de interior que
metalúrxico, deixounos. Cantos
cando se pilla de costas mesmo
-de nos botamos a sua falta na
mete medo. Alí, no río Liñares
Quero felicitar a ese semanário
Ferradura nos intres da salida
ensináro-nos que primeiro está o
pola incorporación de colaborada Maní e despois na Festa, ca
orgullo e lago o bandullo, xusto
dores como Xan Carlos Ansía ou
pucha e sempre acompañado
ao revés do que sucede co gruManolo Cao, que están aportanda súa dona.
po dé governo local.
do unha nova forma de exercer a
E Quico, home grande, que encrítica e a opinión, moito máis
acordes cos novos tempos, e
ch í a toda ca súa preséncia.
Abraiante resulta visitar A Estracreo que tamén, moito máis .inteSeus amigo~ estábanche ben
da. Espectacular é o sentir este
am¡:>arados, pois era o home
resantes para o lector.
vendaval que mete medo e
máis forte que eu coñecín, tomesmo dá gusto compartir emodos queriamos ir con él en
Desde o respeito as persoas,
cións en el. Desde logo, como
aqueles tem.pos difíciles das · · creo que nesta vida se pode disdiría ~ outro, son todas e todos

A Estrada
anda brava

Pequeno
auto de fé gal ego

Ánimo,

-Manolo Cao
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uns gaiteiros.
P.D. Graciñas a Maga e María
pola súa acollida. +

X.M.I.
(MONDARIZ)

O cuartel
do Barreiro e
a calidade de vida
De súpeto vemos ·en Lavadores
que como por arte de máxia escomenzan a aparecer edifícios
por todos os lados, o progreso
que parecia algo tan bo chega a
Lavadores e ver tantos edifícios e
construccións empezanos a
asustar. Decatámonos do perigo
que significa este cámbio, perder
as hartas, os muiños, os animais,
a froita, o viño ou o polo caseiros ...
Falan moito os políticos ultimamente de calidade da vida e,
plaf, xa por fin comprendemos o
que é, non vivir rodeados de
edificios, de coches, de semáforos , pitidos, camións infernais,
poder disfrutar das árbores , do campo, dos páxaDefendemos a
ros , ve-la auga a correr criación de
polos regos ,
vivendasen
coñocer os
nosos veci- grupos
ños,.. .

pequenos que
facilHena
integración dos
seus moradores
nos novos
báirros

Despois deste
descubrimento escomenzamos a pensar no que
podemos fa cer para seguir conser vando a nosa
parróquia , e
vaites que nestes intres escomenza a falar a prensa do antigo
Cuartel de Barreiro no que se
van construir vivendas e centros
comerciais. Alertados perguntamos no Concello e que va, alí
non saben nada do tema, o de
Barreiro ainda vai para moi longo, pero a insisténcia na prensa
fainos máis que sospeitar polo
que na Asociación VCD de Lavadores decidimos dar tres pasos:
-

O día 30 de Abril de 1996 sounha entrevista co
concelleiro Sr. Xil Sotres para
que nos informase do tema e
hoxe a día 17 de Xullo ainda
non nos foi concedida.
1icitam os

- Sacar unha nota de prensa
(22 de Maio) na que expresamos o noso disgusto por que o
Concello non conte con nós para este tema.
- Convocar unha Asamblea de
veciños (24 de Maio) para que
haxa un pronunciamento sobor
do que se quera para Barreiro. A
resposta é clara, queremos que
o antiguo Cuartel se convirta no
parque que dea servício de ócio
ª ·zona, con pistas de atletismo e
para bicicletas ao redor, respeitando as árbores que xa existen
no recinto e cunha edificación:
só un pavillón multiusos para actos deportivos, culturais, ...
Por iso esta Asociación coñvo. cará a representantes dos distintos grüpos municipais no noso local para o día 27 de Se-

tembro as 20 horas e solicitar o·
seu apoio ao noso proxecto que
consideramos o máis válido xa
que está apoiado pola maioria
dos veciños.
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rego que viña aplicando .o concello da Coruña na campaña de
empadroamento, e ·daba conta
da ameaza feita por persoal do
concello de non me empadroar
se non asinaba o impreso padroeiro bilingüe castelán/galego.

Queremos engadir que en Lavadores xa ternos a nosa parte
máis que proporcional de vivendas sociais en Rivera Atienza
que unha vez máis repiten ·o ·
erro de formar ghettos. Desde
esta Asociación eefendemos a
criación de vivendas sociais en
grupos pequenos que faciliten a
integración dos seus moradores
nos novas báirros pero 700 vivendas, é que ... non sei que tañen na mente estas xentes do
governo municipal.
Vivendas sociais si, pero non
700 e non en Barreiro, o ex- ·
cuartel e o único terreo público
o suficientemente grande en Lavadores para conservalo como
minhos da feitura de certos alcalzona verde e de lecer e non
des, particularmente o da herculipensamos desperdicialo.+ ·
na cidade, e ainda nom perdo a
AsocIACION VEclÑAL, esperanc;a, pois todo e que tenho
pedido concedenmo; sem esa
CULTURAL E DEPORTIVA DE
fauna (autóctona) a história andaLAVADORES (VIGO)
ria como se lhe botasem óleo e
nom como agora que tem ferruxe
e vai esmagando areias. Os colhóns da cidade que mira por riba
do ombreiro eu ainda nomos vím.
Hoxe merquei a guía telefónica
Haveraos de monstrar botando
das provincias e foi a minha surdela aos especuladores _que agopresa que a de Lugo e pequerrera vivem á esmola do povo, sechinha coma um pequeno livro,
nom, nom se chame galega.
como se nesa província nom houvesse actividade nemhumha.
É de nom esquecer que a nosa
Lembreime ao botar umha olhada
Terra dá desses paranoicos caao seu interior que na minha terra
da certos anos, e á zona artábriainda nom chegou nem siquer a
ca cumprelhe o duvicfoso honor
monarquía espanhola "progre",
de conhecer aos piores que a
pois ainda é possível atoparse
história deu, porém os· seus vientre a rúa "General Franco" no
zinhos havirám demonstrar gacruce com "Caidos de la división
legü idade. Sabémolo beni , e
azul", e se vas para a direita chedesse modo ór os médios para
gar a "calle de José Antonio" com
estripalos como se dum canero
"movimiento nacional", e se vas á
se tratase. Nom precisamos da
esquerda atoparte coa "plaza del
violéncia porque nos asiste a
18 de Julio" que é onde vai remaragóm. Nom devemos dar créto
tar a "calle del Ejército español"
de máis a quem xa demonstrou
que é paralela á "calle de la maria súa ferocidade antigalega. Eu
na española".
diríxome a aqueles nacionalis-.
tas que ainda pensam num pacEnfin, que Castelao nom existiu,
to co PSOE se for possivel a
nem Eduardo Pondal, nem os
baixada eleitoral do PP.
Mártires de Carral nem um pais
que se chama Gal,iza, para os
Nesse partido hainos ainda
próprios galegos . E todo umha
máis teros e enrrabexados traigrande gardores que nalhuns sectores de
galhada duns
PP, pois nom fixo senom entrepoucos (ou
g~r amodinho o poder á direita.
moitos) ta~cis- • Ainda é possível
Nom servem. O peto manda em
tas que amda
todos os intres da vida e hai
p e r V i V e m StOparse entre 8
quem vende a sua alma ao dea~usto no mé- rúa "General
mo por. umha presa de cartos,
dio dos seus
fáceis e corruptíveis.
"becerros de Franco" no
ouro". Que crucecom
Os que ainda somos crentes
estoupem!
porque pensamos que o home é
Galiza e a súa "Caídos de la
anterior á religióm ternos a granhistória se- división azul"
de abriga de procurar para um
melha nom
pais chamado Galiza um futuro
ser
deste
que os nossos mártires, devanmundo, é coceiros, quixerem, e abrigarmos
ma se o seu decorrer seguise pano nosso colo umha ideia só:
ralelo ao doutra história, cruel, repassar
a efeito o direito de sobe- ·
al que nos tocou viver. Concluese
rania que Galiza tem reconhecique a nossa nagóm nom deixa
do desde a época da Sociedade
de ser umha pantasma.
de Nagóns, é a nossa vontade. +
Eu cando saio da cama á manhá,
XosÉ MANuEL LoPEZ IGLESIAS
no espello abro a boca e boto um(MADRID)
ha olhada ao seu interior, tento
encontrar dúas linguas que dím
que tenho, e non as atopo. Esse
feito tam simples fai que siga
adiante na minha teima e dame
pé a matinar que eu som um ho~
me-nagóm, um ·feito incrível no
decorrer dos séculos. lsso faime
importante dalhum geito; ele nom
o sabe ainda: todas as noites
acendo .umha vela no· altar que en '· · Hai poucas semanas denunciatenho para que desaparezam hoba publicamente o xeito antiga-

Galiza Pantasma

O concello
da Coruña ten
o deber xurídico
de usar o galega

Ainda 'non sei se o concello da
Coruña me vai empadroar de
ofício, en contra do ameazado,
o.u se, para que non poida votar,
me vai deixar fóra do padrón;
mais, o que si teño por certo é
que os meus dados persoais
aí nda non desaparece ron dos ficheiros manexados pola Alcaldía da Coruña, pois, acaba de
chegarme un envío postal procedente do "Ayuntamiento de LaCoruña/Concelolo de A Coruña"
(sic) cun folleto relativo ao mal
chamado "Forum Metropolitano:
(?) da Gaiteira.
Como non podía ser doutro xeito vindo de quen vén, o folleto
enviado polo Alcalde da Coruña
está escrito unicamente en castelán. Feito que, amais de constituir unha frontal violación do dereito a usar
a lingua propia da Galiza
d 0 s que a Esta evidente
prefiramos
para as co- violación do
municacións Estatutoacada
do concello
. connosco, in- no presente
cumpre o de- caso rangober, expresamente esta- delictivo
blecido no artigo 5.3 do
Estatuto de
Autonomía, de pofimciar o emprego do galega en todos os
planos da vida pública, cultural
e informativa"; pois, doado é de
entender, dificilmente vai potenciar o concello da Coruña o emprego do galego nas coruñesas
e coruñeses se nos v:emos na
abriga de ler en castelán os
seus escritos, se se dirixe a nós ~
só en castelán.

1 Os comentaristas
1 olímpicos de-voleipraia femenino
rematan a sua
intervención
afirmando~ en tono
cómplice: "seguro
que non perderon
detalle'~. Un ponto de
vista masculino,
reseso e un chisco
parvo.

O comando etarra
detido en Pontevedra
usaba como fonte de
información o volume
das 500 maiores
empresas elaborado
por La Voz de Galicia.
Se este periódico fose
o Egin, teria saido, se
cadra, o governador
de turno decindo: "La
Voz apunta, ETA
dispara". E a Xosé
Luis Gómez.igual o
metian no trullo:
canda Pepe Rei.
.1
1
1
1 O Sábado 27 o ceo
I da ria viguesa
1 albergou unha
1 manchea de avións
1
de combate e
1 helicópteros facendo
1
1 vos de demostración.

Avda de Mugardos 3 ARES (A Coruña)

Especialidade en cervexas de importación,
dragóns e mazmorras.

20
O dia que o ministro
socialista Borrell .subiu
nun caza, a dereita :
dixo que o Estado _
tirara con 2 millóns de
pesetas. Pois desta
volta a Ramón Diaz
del Rio, ex-conselleiro
de lndústria con Albor,
parécelle que o
despilfarro de
combústibel contribuiu
a "integrar a vida
militar coa civil".

1 O camareiro que
1 atendia o salón está
1 de baixa. É n"ovo, ten
1
1 moza, aforra para
1 pode casar. Padece
1 taquicárdias
1 constantes. o me'd"1co
1
1 dixo que era do
•• stress. O camareiro
1 atende 24 mesas,
••1 once horas ao 9ia.
1
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Puches algunha vez en tren?

J.

]
•
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Eduardo M.
· Estudante·de COU, 18 anos

Eu son de autobús e de
coche. Nunca fun en tren;
tampouco viaxo moito.
Teño a estación perto da
casa pero non preciso co.Ilelo porque vivo nunha
vila moi pequena. Nas excursións do coléxio leváronnos sempre en autocar.
Gostariame ir en tfen
máis que por ~uriosidade
por vivir unha experiéncia nova. Per~ tampouco
me quita o sono.•

Lara M!! Martínez

Xan Míguez

Xaquin Vilanova

Maria Pérez

Estudante de .4 2 VCB, 10 anos

Estudante de 12 de ESO, 12 anos

Estudante, 12 anos

8 anos

Viaxo moitas veces en
tren cos meus pais. Sempre vou de Porriño a Vigo
con algún deles. É moi rápido e moito máis cómodQ que o autobás ou o coche. Tamén é mellor para
ir contemplando a paisaxe
ou facendo outras cousas,
como ler ou debuxar.
Nunca escoitei queixas da
xente porque o tren trouxese retraso. Non me gustaria que quitasen o tren.•

O tren é un meio dos máis
seguros. Tamén o máis rápido, aparte do avión. O
problema é que ás veces
leva retraso, pero a comodidade e seguridade compénsano. Utiliceino moitas veces, para ir de Redondela a Coto Redondo.
Levábanme os meus pais
ou os profesores, en excursións. Agora xa hai
moitos anos que non o collo e non sei se é igual.+

A avantaxe do tren é que
é bastante asequíbel; ainda máis que o autobus.
Ademáis é un meio moi
seguro e máis rápido que
o coche e incluso se pode
ir lendo ou xogando. O
único inconveniente que
lle vexo son os retrasos e
as viaxes demasiado Iongas, que poden chegar a
aburrir. Pero sei, por cando fun a León, que a cafeteria funciona moi ben.+

Nunca fun en tren. Gostariame moito ir para aber como é. Tampouco
teño am igos que foran
nunca. A excur ión do
coléxio fixémola en autobú . E e é o meio mái
usado e non e tá mal , pero creo que ir en tren debe er moito mái di vertido. Non ei por qué nen
no coléxio, nen na casa
non fan porque os nenos
o coñezan . +
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Eu son inglesa e
falo gal ego", escohase
nun anúncio da rádio
pública. A
entrevistada no
reclamo lembra tamén
que houbo un tempo
no qúe o inglés era un
idioma feble por
comparanza cun
francés consolidado
como língua u~iversal
da cultura. A fala
predominante na~
lllas Británicas nen
sequera tiña daqüelas
unha normativa. Asi
que meigas e .
complexos, fora! ·
11

')

Cos erros das
olimpiadas de ·Atlanta
chegan as confesións
1 dos deportistas·
retirados que
participaron nos
xogé>s de Los
Angeles. Tam.én
daquelas houbo fallos
de bulto. Mais, os
intereses dos
anunciantes foran
palabra de orde.
Agora son tantas as
pífias da organización
privada que o siléncio
escachou coma un
plato no tiro.•

O artig'J 5.3 EAG tén loxicamente
como primeira e inmediata concreción do seu cumprimento o
uso do galego nas codificacións
lingüísticas dos poderes públicos
que actúan sobre A Galiza.

E, tamén debemos saber da imp9rtáncia que tén ,esixirlles aos
axentes antigalegos o respeito
dos nosos dereitos. O Alcalde
da Coruña ben qu·e o s'abe, ¡que
saiba que o sabemos!•

Esta evidente violación do Estatuto acadá no presente caso
rango delictivo ao ser feita con
toda consciéncia e intención por
parte do Alcalde da Coruña. E,
a cidadanía coruñesa, por hixiene cívica, debémolo saber.

LOIS FERNANDEZ FRAGA
(A CORUÑA)

Debemos saber que cando os
poderes públicos que actuan na
Galiza se dirixen á cidadanía debeno facer en galega, para así
potenciar o seu emprego (art. 5.3
EAG) ao tempo qüe se respeita
o dereito .ao _seu uso por parte de
quen o coñeza (art. 5.2 EAG).

Carta" aos inxustos
(activos)
. Cada día dádesme un mllleiro de
razóns para dicir abur, para perder a c0nciéncia e non volver endexamais. Cada día sodes máis,
estadas por todas as partes. Ou
quizabes estivestes sempre aí
eu non vos quería ver.
'

Frústrame non ter recursos reais (nen "legais") para vos facer
recoñecer os erros e pagar as
vosas inxustizas. O problema
sempre ten raigames afondadas
de máis nesta sociedade, neste
sistema de merda. É léxico que
agora vos perguntedes polos
meus erros: el.J tamén o fago.
Con eles hai o mesmo problema
que cos vosos, pero unha grande diferéncia. O problema é que
case ninguén se moleta en mos
facer ver, nen en me explicar
por que son erros. Aínda que pida axuda ou consello a berros ,
ninguén contesta e as palabras só son
aire e, des- Oindividualismo
pois , siléncio
histórico, unha eoegoísmo
vez máis. A nestemundode
grandísima diferéncia é que poderes está
e u sufro a o acadando níveis
errar cos demais , porque insospeitados
cada día que
me consumidas matades ,
sen o querer, un chisco desa
maldade que parece nacer connosco.

ca pase nada, de que o esquecemento e a lacazanería e o
medo e o individualismo podan
coa indignación e o pensamento e o sentimento. Acaso a vós
non vos doe cando vos cortadas , acaso non vos acoitela o
corazón cada salvaxada real da
caixa parva, acaso non choradas por alguén máis ca por
vós? Se tendes bágoas nos
ollas e podedes , aínda, sentir
remorxos no cerne da vosa alma, se sodes persoas, amade
e tala de e sorride , non a uns
poucos achegados, senón a todos , porque é a xenreira e a
mesquindade o que nos fai inimigos descoñecidos . Que o poder sexa só un instrumento para facer as cousas máis sinxelas, pero que non se convirta
(que non siga a ser) un risco de
distinción ou divinidade duns
poucos sobre o resto dos mortais. Non vos sintades deuses,
non sodes máis listos nen máis
belidos; nen tedes máis dereitos ca nós, só por terdes un nome e apelido distintos , ou un
salário macanudo, ou unha reputación que salvagardar. Sodes carne e ósos e sangue e
miolos coma todos nós , a grande masa, sempre á vosa disposición, sen dereitos nen medios
para protestarmos e serm·os
escoitados, para nos expresarmos libremente.

Confiei sempre na · matéria huDebemos saber que o emprego . mana, nesa matéria gris .e vermella qué nos distingue do resto
do galega tamén se poténcia
"d.ispoñendo os meios necesá-· · do ·mundo: das pedras, da terra,
rios para facilitar o seu coñece- · da auga, do aire, dos animais e
das prantas. Pensaba eu, inomento" (art. 5.3, ao final; EAG).
cente de min, que os erros non
eran conscentes, que se debían
Debemos saber que os pqderes
púbJicos deben facer us.o do . á ignoráncia ou á falta de .diálogo· con un mesmo e cos demais.
castelán para-comunicarse .coas cidadás e cidadáns que" ex-· Aínd~ 'agora, con dezanové anipresamente (art. 5.3 EAG) o so- . ñas, abráiome ao ver unha inxustizá ou tmha .atitude indi,gna
liciten (art . .5.2 EAG) ou non coO individualismo e o egoísmo
do que eu chamaría persoa: "Alñezan -O galega (14 e 24.1 CE e
go ten que ocorrerlle : falta de , neste mundo de poderes está
5.4 EAG) .. Debemos saber que
acadando níveis insospeitados;
miras, unha educación errada
o coñecemento da nosa língua
o poder está matando conciéndende o comezo, necesidade
supó_nsenos á~ galegas e galee, con elas, persoas, matécias
biolóxica
non
máis:
..
"
Pois
non.
go.s, ás cqruñesas ·e coruñ~ses
A censura aínda está aquí, o caria gris-vermella. Queredes maAínda me custa, pero comezo a
porql.!~ queremos o noso, amanipular a un rebaño de doces · ciquismo, a oligarquía séguenos.
asimilar a idea de que a xénte
mos o próprio e é o máis· efia asoballar. Esta Nova Orde
borregos que balen "si, amo'' a
pode ser mala e mes'quiña,·ruin,
ciente (art. 5.1 EAG).
Mundial séguenos a afundir, a
demoledora e cruel de seu, sen · un tempo, e que a un tempo
eliminarnos coma o que somos:
percorran
a
mesma
cañada
sen
máis aliciente ca ese: pasar por
Debemos saber que -o coñecesoamente (e nada menos que)
que ningún deles se ataste do
riba ·de calquera a fin. de acadar
mento da lingua castelá impuxopersoas. E eu alzo a miña voz
carreiro,·
porque
nese
intre
diréou c;le non perder. Posesión! Esse constitucionalmente (art. 3.1
para que a vosa conciencia esdesnos que anda o lobo solto e
tamos posuídos pola avarícia,. fíCE) como língua común (STC
tea un po'uco menos tranquila,
que
estadas
aí
para
nos
protesica e mental, económica e ese21B6) para garantir a comuniporque pode ser que un día esxer, namentres que nos !evades
piritual. Todos os días penso
cación lingüística entre os mempertedes dun belido soño e vexaao·
matadeiro.
Querédesnos
faque·non poderei convosco. Pero
bros das distintas comunidades
des que este mundo noso se pocer coma vós, mesquiños e egoa idea só de ' vos soportar coa
lingüísti~as do Estado español.
de mellorar, e que vós podedes
ístas; queredes que xustifiquevasa crueldade e mesquindade
e
tedes que axudar tamén. Estadame pulos para intentar'loitar. mos os vosos actos bárbaros
Debemos saber que o dereito a
mos nó mesmo barco e non se
senda
nós
bárbaros
tamén;
quecontra esa filosofía cínica e desusar normalmente unha lingua
· trata de· botar a algúns á auga,
redes non vos sentir 'culpábeis
(art. 5.3 EAG) abrangue tanto o· trutora da vida. Non aturo pensenón de facer que a travesía
de
tanta
miséria
humana
meténsar que seredes a pantasma
uso activo ou como emisoras e
·igual de boa para todos.•
sexa
que me perseguirá sempre. Pe- . danos no mesmo saco. E aquí
emisores, talando e escribindo,
nunca
pasa
nada.
ro pensar en morrer e deixarvos
coma o pasivo ou como recepCRISTINA BRAÑA MONTAÑA
aínda tanta carne de cañón distoras e receptores, ouvíndo e
poníbel dame arrepíos.
(NIGRAN)
lendo (STC 46/91 ).
Eu estou ben tarta de que nun-
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As orquestras denúncian a política de
, contratación qu.e prima aos grupos de fóra

Ese.ria
que
nos leva

Des botan 3: acusac.i ón de usar música.enlataqa que_fixo o SGM
*

~ LOIS DÍÉGUÉZ .

C. VI D ·AL - P. CASTRO

As orquestras galegas denúncian como falsa a acusación de
estar actuando en play-back
nas festas e aseguran que seguen a ser as grandes discriminadas nas contratacións das
festas e da TV: menores cachés e pouca promoción. A
polémica está servida porque,
ademais, entenden que é no
circuito de galas dos grupos de
fóra, no que se produce o
fraude da "música enlatada"
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A acu ación d que .P música grabada estaba a ser utilizada nas festas por algunhas orquestras galegas produciu malestar nos más
de 250 colectivos proflsíonais que
maiormente nos meses de verán
están a actuar na Galiza. A crítica aiu das mans do Sindicato do
Espectáculo de CCOO que, segundo o eu ecretário xeral, Vicente Montoto, queria alertar sobre a po ibilidade de que algun
grupo aillado estive e a utilizar
son grabado máis que sementar a
sospeita sobre todo o colectivo.
O detonante foi que un dos músico que estaban na lista de parados do sindicato foi chamado
como figurante por unha agrupación para participar en actuacións con on enlatado. T amén
din que notificaron "pequenos
accidentes" como que despois de
faltar a luz as mú ica seguise soando en que
intérpretes estivesen equer preparados. A raiz
cliso e, espoi dun debate sobre
os cárnbios producid pelas nov tecn loxias na interpretación
musical, o Sindicato do Espectácul decidiu lanzar unha campaña para pr ver males maiores.
"Co n
avi o con eguimos que
non pr liferase o exemplo e que
quedase limpo o nome das orquestras galegas. O traballo que
fano n o mú ico é moi digno
como para que quede en entredito pola actuación de casos particulares que non deixan de ser delincuentes musicais" di Montoto.
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No entanto, a Agrupación dos
Asesores Empresários do Espectáculo de Galiza (AEGA) pensa
que a acusación entra de cheo na
campaña de desprestíxio dos músicos galegos que deixa as mans
libr:es aos concellos para seguir
contratando discriminadamente
a artistas de fóra con cotizacións
singularmente maiores. Das
150.000 pesetas que unha orquestra pode estar cobrando por tocar
nunha festa -o montante máis
elevado alcanza o millón por noite- pásase ás cifras multimillonárias dos reclamos que brilan nos
programas organizados polos concellos galegas de máis habitantes.
"Isto non é máis que unha cortina de fume para· seguir pagando
presupostos a-ltísimos. As or. questras non interesan porque

~rec~- que o .deba:e s;bre a n osa

Literatura, sempré·necesario, xa
non vai pcla.S distinta5opcións que
esta pode apresentar _e s:ale,s delas
son as máis axeitadas. E dicer, vai · ~
por aí, mais a própr-ia práctica sobre
o que se crea ehar:na~nos con
urxéncia á análise doutros
problemas que se _e stán a producir,
básicos, e que son agachados pela
presa en apresentar unha
·
normalizaCión cultural qué non
existe.

~i

XURXO J· LOBATO

O SGM bátase atrás na sua denúncia sobre o playback das orquestras galegas:

non deixan marxe para que que
reverta nos políticos. As festas
convértense nestes meses nun
bo médio de financiamento alternativo. As orquestras están a
traballar duro e fan o seu traballo dignamente pero con dificuld ades, non lle fan falta máis
Torquemadas " sinala o presidente de AEGA Benigno Eiriz.
As fes tas convértense, segundo
Eiriz, nunha cuestión política e
económica e por iso lanza o reto
aos mandatários galegos de que
poñan as contas sobre a mesa e tiren á luz o investimento en músicos galegos e de fóra. Mentras, el
comeza a dar as suas cifras : en
Compostela vai cobrar máis Miguel Bosé que todas as brquestras
que actuaron nas festas da Ascensión máis nas do Apóstolo -menos
de 3 millóns para 12 ou 13 orquestras e 10 ou 12 só para Bosé,
estima- ¡ na Coruña un toureiro
pode levar máis cartas que todos
os músicos galegos convidados polo concello desde e ano 83. Nas
tarifas musicais non quedan mellar parados os gaiteiros tradicionais que ,por un cuarteto se están
a pagar só 20.000 pesetas, no mesmo rexisto que-as várias horas de
actuación dunha banda recoñecida de 20 músicos que oscila.entre
as 2ÓO e as 300 mil pesetas, é dicer, unhas cinco .mil pesetas por
persoa. A máis,' as estrelas das programacións esixen cobrar antes da
actuación e as orquestras reciben
os seus honorários con tres ou catro meses de retraso o que chega a
dificultar a sua própria sobrevivéµcia . No meio, Benigno Eiriz
xa lle ofreceu a Francisco V ázquez
a posibilidade de artellár o pwgrama de festas da Coruña por un
30% menos do orzamento consignado para asi deixar en evidéncia

a marxe de "negócio" que se produce cada o.no cando se barallan
grandes cifras de contratacións.

Duas prazas a. dous prezos
A mesma noite do mes de Xullo e
á mesma hora, mentras na Alameda de Compostela soan músi~
cas que costan da orde das
150.000 pesetas, na Quintana os
sons oscilan entre os 10 e 15 mill óns, un amplo
.
abano de diferéncias que se abona
tamén con desiguais condicións de
actuación, meios e
cláusulas de contrato. "A discriminai
ción é clara e clase
precisamente porque non interesa
contratar a orquestras que teñen un
cache público e
non dan marxe á
BENIGNO
especulación: Despois, por riba, nos
meios de c'omuni,
cació~ fan eco do
_
efoyado. númer~ d~ persoas q~e
asi~ten . á actuación de figurantes
e o-yaleiras que están a quedar. as ·
festas populares, pero este non ~ ·
x~ito de promocionalas" di Eiriz,
para quen.o nível musical das orquestras galegas está garantido exa copan un 50% das festas que
sé celebran en Asturias, o Bierzo
e?Poftugal.
.

anos, non moitos, parecia
clara a raia que dividía a aquela
producióp. exercida en español ou
en galego. Segue sendo«o hoxe?.
Penso que non. Os oficialistas
. inventaron agora esta trapallada do
bilingüismo harmónico . Alguns
literatos, tamén. Non o-predican,
pero practican fórmulas para se
aprnveiqtr dos dous idiomas que , se
resultan ou :poden resultar
beneficiosas persoalmente, non
acorre asi para a .c olectlvidade, para
o País, para o futuro: polo tanto,
para os próprios leitores ~ leitoras
galegos.

digno. nas fes_tas que,-_directa ou
indirectamente, están dando tra,
ballo a miles de persoai" sin~la G ·
presidente da única asociación de
intermediários galegos, e tamen di
que as peculiaridades do sector na
Galiza fan que un 30% deles sexan tal1lén músicos nas distintas
agrupacións. As suas d1:lras acusacións e a denúncia da política -de
a . e unha obra galega _se
festas chegan a dicer que os afiliaapresente ao mesmo tempo en
dos á AEGA forman parte dunha
versión orixinal para os nativos lista negra tirada
os indios?-, e en español para,
' do próprio censo
hipoteticamente, os non galegos,
da 9.grupación que
mete-nos nunha debilidade de
os elimina de raíz
identificación p~rigosísima. É
de calquer contraunha forma de non facer leitores
to cos con-cellos
das cidades qu_e . aqui, de potenciar, xa-que lago, -o
que o império do español persigue.
nin siquer lles coDe favorecer o campo da
llenos presupostos
absorción dunha Literatura allea a
de actuación e
nós por moi próxima que estexa. E
_contratan case na
introduce; automaticamente, o
·totalidade por
interrogante do idioma en que
meio de profesiorealmente se escrebeu. Entrar nos .
.nais non galegos.
.- "A política é ·a cfrcuítos comerciais que vaian
EIRIZ
máis aló das nosas fronteiras ten
mesma da Coruña
-a Vigo', pa,sando . ' outras.alternativas que non sexan
a entrega ao campo que, . ·
por Compostela,
obxectivamente, nos combate,
"
Pontevedra ou
como ºese san costuiñe de agardm ~
L_ugo. Pedímoslles ~ contas claras
a Portomeñe e a Francisco Váz- - un tempo prudente antes de _
chegar á tradución para, <leste
qu~z e aiilda est~os esperand~
reposta, denunciamos ás telev.i- . xeito, favorecer consumo da
sións públicas pala exclusión dos . obra nese, agora si, idioma
orixinal. ,artistas galegos e polo .emprego da
/
música -enlatada e sen aviso. Per
iso sofrimos a ~ar~inación e o.0.quLonde a
real do ?'castigo" acusa Benigno Eiriz.
escritor ou escritofá a respeito da
normalización da nosa Literatura e Tanto os que. bqtaron a andar a
idioma se contrastara. E sera moitosospeita da música enlatada copedir, colegas ineus, que pensemos _
mo os que sairon. ao paso de cal_,
máis que en nós mesmos,
quer acusación queren agora
·individualmente, nas necesidades
deixar ben hmpo o nome das
dunha real descolonización dañosaagtupacións musicais galegas:
Literatura nacional?. Ou soa isto a
nengun figurante galego copará
obsoleto?•
os cam·pos de festa c.o n instru,
. mentes silenciosos este verán. •

'Non se pode :
dicer nestemomento, nen
··h
s q u er d un a
orquestra .
'galega, que _
f agaplayback ,,

"Picar'on cando desatarnn esta
guerra, non se pode dicer neste
momento nen siquer dunha orquestra galega que faga playback, están a sofrer as peores condicións
económicas, pondo eles a montaxe da sua parte e cobrando as máis
baixas tarifas por facer un labor ·
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• Estrea da curtametraxe de 1935
Cidade encanuuia de António Roman
Cidade encantada foi rodada no
verán de 1935 na cidade do
. mesmo nome, de Cuenca, e
chegou a ser estreada en
Madrid no ann seguinte ainda
que a Guerra Civil non permitiu a sua difusión. Agora poderá ser vista no Festival interna-

cional de Cinema Tndependente,
a celebrar en Outubro en Ou-

rerise, e coincidirá coa publicación dun libro sobre a obra de
Roman, escrtto por Xosé Coira
Nieto, director do Centro Galego de Artes da Imaxe. A curtametraxe, que foi restaurada
pola Filmoteca de Castilla- León, está considerada como unha obra representativa das vangardas da época e narra un

triángulo amoroso, unha alegoría do conflicto entre cidade e
campo. Cecílio Paniagua, máis
tarde cun extenso e recoñecido
traballo, foi o responsábel da
fotografia. A fita perdeu a sua
banda sonora orixinal e alguns
.diálogos e no seu estilo
apreciáse a influéncia do ruso
Dovchenko.+

•........•..............•..................• ••.•...•........•..•..•........•........•................•.•••
~

• II Noites Folk
do Castelo
en Maceda
•'

Os membros da asociación .
cultural Mac;aeda de· Límia
traballaron arreo-este ano para
poder proseguir co proxeéto
emprendido en 1995:
·
As Noites Folk do Castelo en
Maceda. Para os integrantes da
asociación o festival, á vez que
serve de plataforma para os
músicos do país, convértese
nun ponto de
desenvolvimento cultural da
comarca.

A II Noite de Folk do Castelo

1 .. ,

l'

espera acadar o exito da pasada
edición cando perto de mil
cinco<:entas persoas acudiron a
Maceda nun encontro cuie
nacia polo folclore en vivo,
verdadeiramente popular,
segundo os seus organizadores.
Nesta ocasión voltarán tocar
tres grupos o dia 14 de Agosto:
Durindaina, Luar na Lubre e os
escoceses de Shooglenifty.
Como xa aconteceu na edición
anterior, artesania, gaitas e
animación haberá todo odia.•

CANTINA
MEXICANA

• Traxes e bailes
no Atopamento
Zéltico--Comarcal
Sada volta a ser o cenário do

Atopamento

Zeltico~Comarcal,

que chega a sua 4ª edición o
Sábado 3 de Agosto. Segundo
a asociación Q 'Carcabeiro, da
vila, e organizadora da

Comezou o Xociviga 96, no
Carballiño, coa II Mostra
Luso-Galaica de Audiovisuais
nos dous primeiros dias', 27 e
28 de Xullo. Organizadas pola
Federación Galega de
Cineclubes, estas xornadas
contaron con táboas redondas
sobr~ a recuperación do
património audiovisual e sobre
a realización cinematográfica
na Galiza e Portugal nas que
participaron directores como
Eloy Lozano, Luisa Pelaez ou
Catarina Alves Costa e Pepe
Coira, director do CGAI.
Estes dous días proxectáronse
vídeos como Todo o que pasa
cando non pasa nada. Sen pes
nen cabeza, debuxos animado
por Alfredo Garcia Pinal ou A
febre do wolfram, de Xosé L is
Santiago e películas como A
luz, de Jose Alberto Pino, e
Margens, de Pedro Sena. Pero a
carteleira con tino u tras esta
xomadas até o 4 de Agosto con
proxección diárias nos cinemas

da vila e na Casa da Cultura.
Con prezos especiais; os
espectadores puideron ver
últimos éxitos como Four

Rooms , O carteiro e Pablo
Neruda, A outra América,
.Casino ou Tese.+

• Feira e Festa
da Música e da
Arte en Pardiñas
Música máis pintura,
fotografia, artesania e literatura
é a ampla oferta da Féira e
Festa da Música e da Arte, de
Pardiñas. Rock e folk
protagonizan as noites d
Sábado 3 e o Domingo 4 co
grupo de danzas e gaitas da
asociación Xermolos,

Durindaina , Sugan, Caimán do
Rio Tea, o grup de Eu kadi
Aiala Dantza T aldea, Sons do
Muiño, Front Range e de pide o
festival Oskorri pero non on
concertos aillados senón á
beira de todo tip de arte
tradicional. Póde e acampar
nos arredores do balneário de
Pardiñas. •

Seis grupos no XII Festival Intercéltico de Moaña
Berrogüeto, Papaq_ueixos, Sinndaina, Beladona ~Carlos N:,¡ñez e Celtas Cortos
.+

PAULA B.ERGANTIÑOS

Esta fin de semana os amantes da
música folck terán a oportunida-_
de de disfrutar da XII edición do
Festival Intercéltico de Moaña.
Unha vez máis esta vila da península do Morrazo será a anfitrióna
dun certame convertido, segundo
os seus organizadores nunha "cita
inescusábel dentro da oferta de
fes.tiv~is folks europeos". A diferéncia do conxunto de festivais
tradicionais que se organizan en
Galiza nos meses . de X~llo e
Agosto os-interésados en asistir a
este certame terán que contribuir
ao seu financiamento c:oa compra
de entradas, dispoñíbeis de forma
anticipada en diversos estabelecementos de Moaña, Cangas, Bueu,
Vigo e Pontevedra.
Seis son os grupos que colmarán
de música, durante tres noites, o
campo de fútbol de Moaña. O
Xoves ás dez e média, o grupo de
Cangás, Sinndaina será o encargado de inaugurar esta nova edi ciór:i. Herdeira de bandas como

Pronóstico Reservado, Keimacasa

RUA MARTIN CODAX -VIGO

xornada, unhas catrocentas
persoas, que pertencen a
diversos grupos culturais
enxebres, chegan á vila cos
seus traxes típicos e participa
.nun desfile. Desde
O'Carcabeiro sinalan que foi
esta asociación a que levou a
cabo a alborada roáis grande do
mundo, tocando gaitas a pé
durante os 70 quilómetros que
separan Sada e Santiago, no
ano 1993.+

• Unha semana
de imaxes
en Xociviga

ou Rapakús esta formación, ap;recida o pasado Setembro, é a
proposta máis nova do certame.
A espera de gravar unha maqueta
antes do fin do ano, Sinndaina
oferecerá un repertório de temas
nos que a música clásica se combina con sons tan diferentes como a bosanova, o funki º!!. o pop.
Os Papaqueixos achegarán· a noite
intercéltica de Moaña as novas
da renovación do folk e o rock
galega co sabor da máis. pura xeración bravú. E para pechar o primeiro dos concertos chi:!gan des~
de Valladolid os Celtas Cortos,
uhha banda que con 16 anos de
hlstória e vendas superiores aos
300.000 exemplares discográficos,
mantén a oferta de temas nos que

a músiéa celta se mergulla cos ritmos da rumba ou ska.

Beladona, Berrogüeto e Carlos
Núñez farán da música galega a
única protagonista da noite do
Venres. As mans dos seis membros de Beladona modelarán a
música que nace de instrumentos como a flauta travesera, o
violín, a gaita, a guitarra, os teclados ou <o low wistle. Cun repertório baseado· en composicións tradicionais galegas, este
sexteto non esquecerá na súa actuación ritmos de pavos _como
Escócia; Portugal ou Bulgária. ·

Berrogueto manterá a tensión do
festival cunha actuación na que,
como de costume, a música galega é interpretada desde a experimentación por novas camiños estéticos. Será precisamente Carlos
Núñez, ex-compoñente desta última banda, o que peche o segundo concerto coa presentació~ do
seu novo disco "A irmandade das
estrelas" froito da fusión do seu
traballo con aportacións·de autores como Dulce Pontes, Kepa Junkera, Ry Cooder, Luz Casal ou a
Vella Tro~
ba Santiaguera.
Polo festival Intercéltico de
Moaña,
que
se
despedirá
este ano
cu n ha
longa verbena celta e a actuación de diferentes grupos tradicionais, teñén pasado, no seus 12 anos de
história, grupos como os Chieftains, Milladoiro ou o intérprete ·

Alain Stivel. +

Celtas Cortos, no recadro,"e Papaqueixos protagonistas en Moaña. ·
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canta de libros
dende o meu punto de vista,
claramente dentro do eido da
literatura fantástic-a ·mais que
haxa elementos que nos poden
lembrar por veces o surrealismo, especialmente tendo en
canta que o autor tense declarado debedor desta corrente literaria na súa poética. Preferiría
eu o termo
on1nco ó
de surrea'lista
neste caso, O libro está
acordame dentro do
máis a Cortazai: ou Hawt- · eido da
home que ós literatura
surrealistas. fantástica

Buscando
novas rumos
sen perder
o norte
Título: A luz dos desnortados.
Autor: Xosé M~ Alvarez Cáccamo.
Editorial: fa-piral Maior.

Xosé Mª Álvarez Cáccamo é outro bo exemplo dun tipo de escritor abondoso na nasa terra e
e ca o alén das nasas fronteiras.
Poeta de recoñecida e premiada
obra (o premios non sempre garantan calidade mai i ne te caso) ten publicado libros de crítica literaria e anda agora, polo
que u ei, a viaxar polo vieiras
do ubxéner (non leva esta
ver a intención pexorativa) da
literatura infantil.
A súa segunda obra de narrativa, "A luz dos desnortados", é
un libro raro. Raro pala temática, raro polo eu estilo e raro polo ton co que lle fala ó lector.
Rar
on tamén os diamante
de moito quilates. Estas rarezas
fan do libro un obxecto de desacougo e mesmo un envite do autor ó lector mal acostumado a
tanta literatura "light" e facilona, por moita calidade que esta
poida ter, que tan de moda está
e que cáseque e mira como unha esixencia ós escritores que
queiran entrar no mercado editorial petando forte.

A História
como fábula
de orixes compartidos
Manuel Lourenzo González deixa claro
en As paisaxes compartidas que o seu
Libro non ten nada que ver nen coa ortodoxia nen coa cultura das letras
maiúsculas. Enfiando os mitos e cuestionando o rigor histórico, o escritor
elabora unha obra na que percura orixes cornuns na memória universal atopando nós en fenómenos corno os govemos, a emigración, as guerras, as cidades ou as conquistas. Edicións Laiovento publica este libro co que Manuel
Lourenzo gañou o prirneiro prérnio do
V Certame de Narración Curta Carvalho
Calero, do concello de Ferrol. +

mais que

O autor vai
usar a fuxida haxa
da realidade elementos
como un xei- que nos
to de agrandala mais non poden
a perde nunca lembrar por
de vista, tena veces o
sempre como
ponto de re- surrealismo
ferencia,
arraiana entre
a ensoñación e a materialidade.
lsta ambigüidade permítelle
mesmo facer da tolemia, excelente achádego, outro xeito de
ensoñación.
Xosé Maria Álvarez Cáccamo.

Coido que Álvarez Cáccamo fai
a e colla, com as per onaxe
do relato Ho tal Penín ula,
Arrecendo e Anser Anser, pala
liberdade individual, malia que

iso lle leve á marxinalidade.
O libro compoñenno sete relatos curtos que dividiría en <lúas
partes: unha cos dous primeiros,
no que fa¡ unha elipse temporal
retrospectiva ás lembranzas da
infancia e mais un terceiro que
o sitúa temporalmente na marte
do dictador Franco . Chesterfield, que serve de nexo entre as
<lúas partes, é un exercicio estilístico interesantísimo no cal o

autor mete ó .lector nun xogo de
indefinición tempo-personaxe a
partires dunha popular lenda de
conductores. A segunda parte
formaríanna os tres derradeiros
cantos do volume nos cales faise
unha fermosa loubanza da liberdade individual por riba dos riscos e perigos que supón porse fóra do sistema para poder exercer
isa liberdade.
A nivel estilístico o libro está,

Coidadísima linguaxe (por veces
sal o poeta que é o autor) e
abondosos recursos para producir no lector ese sentimento de
inquedanza e mesmo incomodidade do que falaba. Sen rexeitar
para nada os outros cantos eu
escollería como exemplos do
que estou a dicer Banda Verde e
Anser Anser.
Libro raro, incómodo e de non
moi relaxada lectura, mais u,n libro excelente.•
X.MA DE CASTRO ERROTETA

NARRATIVA

Nove contos galegas sobre o cine

.

Fran Alonso, Ramón Caride Ogando, Xosé Cid Cabido, Chesi, Francisco X. Fernández
Naval, Camilo Franco, José Antonio García Rodríguez, Xerardo Méndez e Xavier
Queipo son os autores deste volume que acolle nove relatos sobre o cine. Autores que
admiten ter recibido unha certa educación sentimental do cine, de cando máis ca
espectáculo era refuxio.
NA MESMA COLECCIÓN

Forcadela apresenta
unha novela
esperpéntica
A Armada Invencible é o último libro
de Manuel Forcadela e está publicado
por Edicións do Cumio. Definida como unha "novela cómica e expresionista", narra as avénturas dun antropólogo que está a buscar a unha rnuller
misteriosa. Forcadela experimenta na
sua prosa pero tamén bota man de recursos como o do esperpento para
apresentar a unha rnorea de personaxes
excéntricos.+

Vermello e negro
de Stendhal
Galaxia xa ten na sua colección de obras
universais un título do autor de Grenoble, A cartuxa de Parma, e apresenta agora Vermello e negro, ourro dos libros de
StendhaL Escrita en 1830, esta novela
abre a época do realismo na literatura
narrando as
aventuras dun
mozocheode
ambicións e aspiracións que
non se
corresponden
coa sua situación
social. Nesta
~e
obra, de seiscentas
cincuenta páxinas,
o amor do que fai
alarde Xulián Sorel serviralle para acadar
µn pasto nas clases altas da Franza do século XlX. Antórüo Pichel foi o encargado de traducir a obra ao galego. +

XERAIS
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~OBOS

NAS llLAS

Marilar Aleixandre

A CASA DE ADARA

Alfredo Conde

\

- ---·- ·

Poesía dador e
da morte de Gómez
Alfaro

NARRADORES DE CINE

..

As labaradas da lembranza é o título
do poernário que apresenta Xosé Carlos
Gómez Alfaro, escritor e colaborador
habituais de xomais. Nesta obra, que
distribue a Deputación de Pontevedra,
as vivéncias, sobre todo as que estan
cheas de dor, son o eixo dos poemas
que explica o autor cando di que "de
todos eses golpes que os badalos da vida
nos van dando a moitos, a morte, e sobre todo a dun fillo, aparece como o
embate máis tráxico e inesquecíbel". +
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distinguir cinco divisións ou xé,
neros que precisan enfoques moi
distintos: a tradución técnico,
científica, a literar ia (novela co,
rrente, xomalismo, publicidade,
etc.), a de documento ou confe,
renda (organismos de Nacións.
Unidas, Unión Europea, etc.), a
artística e a académica. E é moi
importante entender que ao tra,
dutor profisional como tal non
lle poden interesar a artística e a
académica, que levan demasiado
tempo e non compensan desde o
ponto de vista económico: estas
son tarefa, ou de escritor, ou de
estudoso especializado.

Pequenas eivas culturais do
Conselleiro de Comunicación

41 1

Con motivo de que se cumpli,
• sen cento once anos do pasa,
mento da autora de Follas Novas
o titular do Departamento de
Cultura e Comunicacrón da
Xunta de Galicia lembrou a re,
pefcusión que tivo a notícia da
morte da escritora con estas pa,
labras: "A morte de Rosalia, co,
moa morte das grandes persona,
lidades da humanidade, foi notí,
cía daquela e segue a ser notícia
hoxe, transcurrido máis d1m sé,
culo, e seguirá sendo notícia no
terceiro milénio".
A maiores dos lugares comúns
que se perciben nas palabras de
Xesús Pérez Varela, o Consellei,
ro deixou deslizar un erro, pro,
·babelmente máis resultado das
suas eivas no coñecemento da
matéria tratada que qun afán de,
turpador.

A notícia mereceu para Faro de
Vigo unha ·nota telegráfica de dez
liñas. Só periódicos rexionalistas
como El libredórr tiñan claro que
pola boca de
Rosalia "fala,
ron todos os A maiores
galegas" e que dos lugares
o . seu pasa,
mento era comúns qµe
·" unha cues ,. se percibeh
tión de pátria, nas palabras
ainda máis que
de Pérez
unha cuestión
Varela, o
de letras".

Conselleiro

La Voz de Galicia de 17 de Xullo

Posteriormen, deixou
te Rosalia me,
receu algun, deslizar un
has homena, erro
xes. Unha de,
las, cdebrad·a
o 2 de·Setem,
bro na Coruña, foi sintomatica,
mente presidida por Dona Emília
Pardo Bazán quen se erixiu en
verdadeira protagonista do acto.
Dona Emília, despois de aludir a
Castellanos de Castilla e máis a A
gaita gallega, sinalou que "o rena,
cemento leva en si un xérmolo
de separatismo, xérmolo pouco
desenrolado ainda, pero cuxa
preséncia á imposíbel de negar".
Oeste acto toda a prensa deu
cumprida notícia. Segundo afir,
ma, Francisco Rodríguez, de
quen se recollen as citas anterio,
res, "a Condesa estaba a preparar
xa a visión asimilista do futuro,
ponderando unha leitura enxe,
brista de Cantares Gallegos".•

incluía, nun artigo titulado "Ro,
salia de Castro", a seguinte frase:

M.V.

Gamallo Fierros, por e:x;emplo,
no centenário de Rosalia, escre,
beu, refer'índose á prensa de Ma,
drid: "Nen sequera na hora da
sua morte ia ter sorte publicitária
Rosalia ( ... ) Falescida Rosalia,
sen bombo nen platillos, nen
case vibrar de axéncias".

.,

"Deus teña perdoado á grande
Rosalia", indicativa dos pecados
que este meio, entre Ol!tros, lle
atribuían.

Pola sua parte, Luis Rodríguez
Seoane, amigo da escritora, pu,
. blicaria na Gaceta de Galicia un,
has ilustrativas palabras sobre o
eco qu e produciu a sua morte:
"De. te r nacido e morto nesas
nacións nas que as letras teñen
o seu culto e a Arte a sua apote,
ose a morte desta escritora teria
alcanzado as proporcións dun
acontecemento nacional".

Autores coma· Joyce, na foto, ou Lawrence son tan costañentos de interpretar que
pode levar anos traducilos.

Traducións e· traicións
Os mesmos que queren impar
unha língua galega castelaniiada
semellan estar moi intere.sados
en que non se distinga entre as
distintas clases de tradución e

en que se fagan a eito, como se
valeran igual unhas que outra .
A grandes trazos, no mundo da
tradución de hoxe poderían e

Traducir Shakespeare ou cal,
quer autor de língua inglesa que
non sexa "corrente", ou do
montón, pode e debe levar anos
de investigación histórica, lin,
güística e cultural, fó ra xa das
dificultades próprias da tradu '.
ción de seu (naturalmen te e ta,
mas a fa lar de trad ución s fe itas
diretamente da língua d orixe e
non da " ecundária ", pa ada
ao galega de tradución prévia
ao castelán ou ao port ugués).
Me m en ir tan l nx , autore
como Jame Joyce ou D.H. Law,
rence on tan costañento de in,
terpretar ou de e creber, que ta,
mén poden levar ano . Igual su,
cede coa rradución ao inglés:
quen traduza
Lope de Ve,
ga, Cervantes
ou Ro a li a a N unha
e~a · língua língua como
non vai er
tampouco un a galega, que
tradutor pro, ainda está
fisional, se, procurando
nón un aca,
démico, un os seus
esc r itor, ou camiños
un académi , proprios, o
co,e critor .
Cando
ao
tempo e á de,
dicación que
se preci an
para as tradu,
cións artfsti,
ca e acadé,

destrago que
fan as
traduciqns
mediocres e
chafalleiras
é irunen o.

confúndete coa natureza!!
coas novas camisetas de

AN"#-N~
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A tradución de pouca ou nen ,
gunha calidade é, nestes ten~.pos,
o inim igo pior que pode ter unha
língua e unha cultura. A tradu,
ción pode ser a axuda mais gran, .
de e o perigo mais grande tamén
para calquer língua, segundo co,
mo se faga. N unha língua cor,no a
galega, que ainda está procurando
os seus camiños proprios, o des,
trago que fan as traducións me,
diocres e chafalleiras é inmenso.
Unha maneira de evitar que iso
acontecera seria distinguir entre
as distintas clases de tradución e a
c;:alidade das mesmas. Apresentar
todas igual só favorece aos que
queren manexar a língua galega
para as suas argalladas. •
TERESA BARRO

í
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llante. Por que sucede iso? Porque a xente non quer surpresas e
rexeita facer esforzos. bese xeito
. somos moito máis vulnerábeis.
Vostede amo.sou no seu obradoiro exemplos de publicidade
pasada como informadón nos
telexomais. Cruzar esa liña semella perigoso •••

As empresas que se adiéan á comunicación teñen outros intere,
ses e hai amigos aos que queren
apoiar e clientes que jnvirten
moito aos que queren defender.
Na rádio, a liña~ entre os directores de márqueting e os de infor,
mativos é totalmente ténue e na
televisión case non existe esa liña
dada a-sua confratemización. Nas
grandes empresas a capacidad~ de
presión do gabinete de márque;
ting, nun momento de crise co,
mo o actual, é enorme e, en moi,
tos casos, aparecen novas nos telexomais que son claras promocións de deten:ninado producto.
No seu curso amosou un caso
de racismo soterrado nun anúncio dos republicanos estadounidenses feito contra Dukakis na
campaña presidencial de hai uns
anos. Tamén di que a publicidade en televisión non fai gañar
eleicións, mais si perdelas •••
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...

andaba á procura de fórmulas diferentes. Lamentabelmente, é irnposíbel que xurda outravolta unha
rádio progresista e de vangarda no
formal e nos contidos como aquela primeiriza Rádio 3. Ese problema pode xurdir agora coa TV pública e con algunhas emisoras que
·ainda teñen capacidade para oferecer alternativas~
Rádio 3 xa non ten compoñente crítica, anovadora, rebelde.
Fóronlle quitando esos contidos
por medo e comodidade. Os directores queren durmir tranquilos e que ninguén Hes chame a
atención sobre certas cousas
que se poidan dicer nalgúns
programas. Con Rádio 3 fíxose
política de terra queimada.
-Na rái:lio tamén se está, a empregar a publicidade encuberta,
por médio de locutores que
louvan tal producto en antena
ainda que, teoricamente, -non
se está no apartado das cuñas
publicitárias. Que opina desa
_práctica?

Na rádio moitas emisoras teñen
vendi.do absolutamente todo .
Saen médicos, que non son tales, falando de saúde e o que
fan é vender un producto deter,
minado . Hai chamadas de teléfono que non son
tal e entrev istas
pactadas para que
televisión
o entrevistado
venda o que lle
está a xerar
interesa. Os proun público moi fisionais debería- ,,
mos pararnos a
pastvo que só
reflexionar, posto
que as empresas
busca chegar
están metidas
a casa e que lle nunha dinámica
de competéncia
boten imaxes,
na que é difícil
parar , e -teñen
ainda que
"coartada" p·a ra
xa as coñeza"
facer cousas inadmisíbeis.

Sen -d úbida desde
que Sachhi e Sachhi
apoiou a Margaret
Thq.tcher, trocou o
que era o panora,
ma da propaganda
política en Europa.
No vello continente refugábanse
os métodos dos
nordeamericanos
dicindo que eran
frívolos e que esta,
ban orientados cara ao show. E"n
Franza, Alemaña e
Inglaterra esta é a
tendéncia e no es- ·
tado español, de,
pois do vídeo do
doberman
do
PSOE, irnos a ese tipo de publicid ade. Trátase de afondar nos
erros do contrário en troques de
montar unha imaxe própria e po. sitiva. lso conduce á trivialidade
e a que a democrácia se converta
en telecrácia, na que a TV marca
as pautas e onde se un señor ten
carisma, ·élle máis <loado gañar
unhas eleicións. Asi, os progra,
mas eleitorais son o de menos e a
xente non sabe ben que vota.

'A

Eduardo García Matilla
J

'En rádio e televisión o interese comercial
condiciona por completo a información'
-0- ÓSCAR L.OSADA

"Na rádio, a liña entre os directores de márqueting e os de informativo é totalmente ténue e na televisión case non existe esa liña
dada a ua confraternización" afirma o xomalista madrileño Eduardo Garcia Matilla, un dos convidados no congreso Pé de Imaxe, no
que deu un obradoiro chamado "A Persuasión ·na Televisión". Na
sua andaina profisional salienta o posto de director de Radio 3, na
época de máis sona, é autor do libro "Subliminal, escrito en el cerebro" e actualmente rexenta a empresa Corporación Multimedia.
A publicidade xa chegou claramente ás longametraxes e ás
séries de televisión dun xeito
indirecto, con protagonistas
que toman determinados productos. Cre que esa tendéncia
incrementarase no futuro?
Esta publicidade é s6 unha parte
do problema da manipulación ao
traveso das mensaxes, tanto políticas como comerciais. Se por publicidade subliminal entendemos
aquela que vai dirixida á percep-

ción inconsciente, os publicitários
xogan a miudo con ela, constituindo unha dobre mensaxe que
se transmite en moitos anúncios.
Está claro que por mor das defensas que se crian no consumidor
respeito á publicidade convepciO'
nal, o anunciante·vai procurar camiños para vencer esa resisténcia.
·Creo que os anunciantes preferirán entrar nunha série de televisión, inserindo nos diálogos o producto, ou estar nun patrocfnio en
metade dun concurso que, ade-

mais, Ues permite criar estados de
opinión dun xeito máis doado.
Resulta que o publicista vai ter
moitos capítulos para desenvolver
as suas ideas, cando do outro xeito
ten s6 20 segundos para artellalas. O subliminal é unha "treta" que
emprego para espertar a capacidade crítica do público coa televisión e a publicidade.
Non cree que é precisamente a
caréncia de reflexión o que está
a procurar determinada xente
cos espectadores?

Señardade de Rádio 3

Vostede que dirixiu Radio 3,
A televisión está a xerar un púpensa que podeci algun día reblico moi pasivo que non quer
tomar aquelas fórmulas que tique lle dean a "murga" e só busca _ vo ao naceren?
chegar a casa e que lle boten
imaxes que case se saiba (os culeAquela Rádio 3 xa no!1 a coñece
bróns poden retomarse vinte ca,
nen a nai que a pariu. E difícil que
pítulos despois sen atrancos). Tovolte aparecer unha iádio con
do o mundo se cópia e a oferta é
aquela capacidade de ~úsqueda,
máis do mesmo en horario semecon xent~ nova q~e _arriscaba e

lndicou nas suas
clases que considera que alguns
meios de comunicación están a
facer chantaxe aproveitándo
que ninguén quere enfrontarse
a eles •••
.

/

Hai meios que empregan claramente a chantaxe para acadar
publicidade e un maior poder. O
drama é que esta práctica anda a
pasar dos grandes meios ós máis
pequenos. Calquera señor con
capacidade de influír nunha información sabe que ten un poder na súa man, e decátase de
que apoiando ou afundindo a un
político ten rnaior capacidade
da que teria simplesmente informando. Hai Ún fenómeno perigoso e é que a xente non merca
os meios para que lle digan a .
verdade, senón a súa verdade.
Os meios danlle á xente o .que
qúer ouvir e iso nótase especialmente na rádio que se está a elaborar na actualidade. •

"'
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.Os márti·res d.o 3·6

O FARDEL DA

COLECCION A NOSA HISTORIA N!! 7

MEM~RlA

Vida, palxón e morte
de Alexandre Bóveda
·

~

XERARDO ÁLVAREZ GALLEGO
Prólogos de
Xosé Sesto e Alfonso Álvarez Cáccamo
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biografia apaixoada e obxectiva dun
dirixente dave do nacionalismo gaego na República. A 60 anos do fusilamento de Alexandre Bóveda, recupérase un texto, escrito con pulso espléndido
por un xornalista que vMu de cerca o Consello de Guerra de Bóveda, e que el mesmo
tivo que fuxir para morrer no exílio .

ece biografias de outras tantas vítimas da sublevación militar do 18 de
XulJo. Galeguistas, sindicálistas, so;-cialistas, comunistas, alealdes e governadores eleitos democráticamente ... un
percorrido polo drama que supuxo para
Galiza a quebra da esperanza nacida da
República e do Estatuto do 36. Lembrando.aquela frase de Castelao, "Moitas veces os mártires crean ·mundos que os herois nin tansiquera son capaces de
concebir. E na miña Terra complirase a
vontade dos mártires".

Complétase a colección
de A No-s a História Infantil
de Pepe Carrelro
Á VENDA OS NÚMEROS 19, OS GALEGOS DO 36

-,
E 20, OS GALEGOS DE HOXE.

Colección
IN IÓ I S I IO I S I IG IA ILIE IG IO I S I

O

p~bo

oculto

Pobreza e
acción social en gallcla
RAMON MUÑIZ DE LAS CUEVAS
món Muñiz propón neste libro proostas sociais imediatas para aquela
robeza relacionada coas desigualdades coas desigualdades socais
que xera o sistema capitalista. É
unha aposa por
aqueles que son
expulsados do
proceso
productivo, por
innecesario na
implacábel 16xica capitalista da competitividade de
acadar a
maior produtividade posíbel, incrementada agora con meios tecnolóxicos substitutos da man de obra.

ANOI

ANOSA TERRA
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OPtNIÓN

TESES SOBRE A EMERGENTE COMUNIDADE
DOS PAÍSES DE
. LÍNGUA PORTUGUESA
.

'

l. A C.P.L.P. ou é a Comunidade dos Países e
Povos de Língua Portuguesa, e primordial e ulti,
mamente mais destes que daqueles, ou nunca
será comunidade nenhuma que valha a pena,
até porque nunca deixaria de ter urna alma de, ·
masiado pequena.
Essencial é o r~curso permanente á crítica da
razao lusófona, que estabeler;a as condir;oes da le,
gitimidade, da possibilidade, da necessidade e da
urgencia de surgimento e da construr;ao da Luso,
fonía, do Espar;o Lusófono, da C.P.L.P. Comuni,
dade dos Países e Pavos de Língua Portuguesa, de,
signar;oes diversas da mesma realidade e projecto.

2. A

C.P.L.P. nao pode ser, mas nao está auto,
maticamente excluído que seja ou se tome, urna
versao retardada ou camuflada dos colonialis,
mo políticos, económicos e culturais de antan,
ho (Portugal) ou de agora (Brasil) e só nao de,
verá afirmar,se anti,colonialista, porque é su,
pasto viver,se em tempos pós,coloniais. E cer,
tos apregoados lusos "regressos a África" consti,
tuem um bom exemplo desses ainda nao ultra,
passados fantasmas.

FERNANDO
SANTOS NEVES

4. O mesmo, aliás, pode e deve ser enfaticam~n,

'E

ssencial
é o recurso

pe~manente

á crítica da razao
lusófona,
que estabele<;.a
as condi<;.6es
da legitimidade,
da possibilidade
e da constru~ao
da Lusofonia"

A C.P.L.P. deverá igualmente e consequente,
mente implicar a superar;ao definitiva das clássi,
ca mitologías do género do "luso,tropocalis,
mo", do "bom colonialismo portugues", do
"nao,racismo brasileiro" e quejandos, e designa,
<lamente desses dois indestrutíveis mitos que
dao pelo nome do "passado glorioso de Portu,
gal" e do nao menos "glorioso futuro dq Brasil".

ll6·lNaO.~.<J<>

J._:·

..

N ta erspectiva de "Crítica da Razao Lu,

'AcPLP

contribuí a
democratizar os Países e Povos
3.1. Relativamente a Portugal e á sua classe po}f,
de Língua
tico,económica dirigente dos últimos dez anos, o
Portuguesa ou
nauseabndo provincianismo que usque ad nause,
será de urna
am venho chamando a "doenr;a infantil do euro,
peismo" ou a "concepr;ao novorriquista, pacóvia total inutilidade
e bacoca da integrar;ao europeia de Portugal".
e até contra~
3.2. Relativamente ao Brasil, aquele provincia,
producencia"
nismo a que ultimamente chamei, por analogía,
"granderriquismo ilusório e pseudorrealismo
economicista" de alguns novas senhores do Pa,
fs, que quase lamentam o facto e quase se enver,
gonham d~ serem lusófonos.
3.3. Relativamente aos Países Africanos, por
um lado, o provincianismo de nao,resofw;ao ou
da re,emergencip. de cerros complexos (e nao só
os cl.ássicos de Edipo) e, por outro lado, o pro,
vincianismo típico de cerras elites globalmente
des,africanizadas e heterocentraaas.

3.4. Relativamente á Galiza (de cerro modo,
com a regiao Norte de Portugal, a mae de to,
das as lusofonias!) e reconhecendo embora to,
do o peso da história, o provincianismo que
designei de "questao espanhola" (a nao con,
fundir com a "questao do Castelhano", que é

A Eduéar;a~ constituí o motor éssencia) ~
insubstituível da Democracia e do Desenvolví,
mento de todos os espar;os do Espac;o Lusófono
e quase apetecia glosar a sentenc;a evangélica
sobre "o ·Reino de Deus e a sua Justic;a" ou a
frase N'krumiana sobre a
"Independencia Política",
de que tudo o mais "viria
por acréscimo". A nivel do
Ensino Superior, que se
tornará, cada vez mais, a
"alfabetizar;ao" ou "litera,
· ciq" própria do século XX>
)CX:I, a emergente ULHT.
Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnolo,
gias, com os seus inovado,
res cursos de Humanidades
e Tecnologías, com o seu
"Campus Universitário"
5. A Democracia Política
do Campo Grande a possi,
e o Desenvolvimento Hulló·l>> oiwJ.>
bilitar o exercício da es,
mano constituem os gran,
tó-th• ro1rl>d1.oo
sencial interdisciplinarida,
des paradigmas e os gran,
i..-oeo1..,c...,...dc:>1c>
ftío611a&a~O>
de e _interdepartamentali,
des horizontes das Socieda,
C.-:~-c<-...ie
.~,,t·~:''·:.::?
dade, com o seu Corpo
des Contemporaneas; a
Docente de quase mil Pro,
C.P.L.P. mi se insere nesta
.·.
....,,·
i'nSSAS'INll.O~)JiH)il:!U{.,;.'\
~
fessores
cujos nomes falam
visao dinfunica e contribuí
b'~ ,-~ ("M~
J
.· ·._.:_ :¡
por si mesmos e com os
activamente para demacra,
..:.....:rm: .. ~z--=r::--~-~-L- . ----n:;m=-·~·-=} ~
seus cerca de 10.000 estu,
tizar e desenvolver os Paí,
ses e Povos de Língua Por, Salvo-conduto para os soldados partugueses co- dantes, dos quais várias
tuguesa ou será de urna to, lonizadores en África.
centenas de bolseiros dos
PALOP, deseja apenas, sem nenhuma pre,
tal inutilidade e até contraproducencia.
tensao de exclusiyidade ou de exaustividade,
ser urna das muitas possíveis e necessárias con,
"Identidade Lusófona" nao pode signifkar isola,
cretizac;oes de urna tal educac;ao e de um tal en,
mento, imutabili.dade ou refúgio em situar;oes e
sino superior, no ámbito do Espac;o Portugués e
defeitos atávicos: para ser autenticamente lusó,
de todo o Espac;o Lusófono. A abertura para,
fono nao é necessário ou obrigatório conti~uar
digmátka em Maputo do ISPU -Universida,
·a ser analfabeto, tnculto, inefü:iente, impon,
de Lusófona de Moc;ambique inscreve,se no
tual, subdesenvolvido.
mesmo cénario de motiva96es e objectivos. Se,
6. A semelh~c;a (honra Lhes seja!) do que as rá certamente também pelas suas relac;oes ero,
nológicas com a criac;ao da C.P.L.P. que a
gentes do futebol portugués coerentemente fize,
emergente ULHT -Universidade Lusófona de
ram (todos os atletas de todo o Espac;o Lusófono
Humanidades e T ecnologias- tem vindo a ser .
gozam dos mesmos direitos em Portugal que os
denominada como a Universidade Cerra na
atletas do Espar;o Europeu), é da lusofonia ele,
Hora Cerra.
mentar que o Estado Portugués estenda tal nor,
ma a todos os aspectos de todos os Cidadaos de
1O. Num mundo que proclama colocar no cen,
todos os Países e Povds da C.P.L.P. Schengenizar
tro das suas preocupa96es o respeito e a imple,
os cidadaos da C.P.L.P. é praticar o tal provin,
mentar;ao dos Oireitos ·Humanos e especifica,
cianismo que também dá pelo nome de "europei,
te aguda". O mesmo deverá dizer,se dos outros · mente o Direito á Autodeterminac;ao dos Po,
.vos, a situayao de Timor,Leste é um dos peca,
Países e dos seus comportamentos e normas rela,
dos que bradam aos céus (infelizmente, mais
tivamente aos Espac;os em que estao inserido.s.
que á terral) e um dos escandales intoleráveis
do nosso tempo: urna CPLP que, por pensamen,
Resumindo: sem livre transito no Espar;o da
tos, palavras, obras ou omissoes, esquer;a ou adie
C.P.L.P. para todos os cidadaos lusófonos, nao há
a solur;ao do "caso timorense", continuando a
C.P.L.P. digna desse nome e que valha a pena.
permitir que a_forr;a do direito fique subordina,
7. A Comunidade dos Países e Povos De Lín, . da ao direito da for\:a, será a nega9ao prática·
permanente da sua reclamada existencia e fina, ·
gua Portuguesa poderá e até deverá ser também
lidade. A inclusao explicita de Timor,L~ste en,
urna Comunidade dos Países e Povos-Da Língua
tre os membros da CPLP apg.rece como a prova
Portuguesa, a qual, urna vez findos os tempos do
mínima da seriedade activa e passiva dest.e pro,
colonialismo; deixou de ser un instrumento de
jecto lusófono.
dominar;ao para se tornár um instrumento de
comunicar;ao e até de construr;ao nacional.
11. Até agora já se fizeram quase mais que todos
os discursos possíveis sobre a Lusofonia; o qu~ in,
Assim encarada, a Língµa Portuguesa poderá
_teressa, porém, é, através de urna permanente
tornar,se urna das grandes (senao a maior das)
crítica da razao lusófona como a aquí esboc;ada,
riquezas de todos os Países e Povos da C.P.L.P. e
todo o investimento na sua cultura e difusao · democratizar, desenvolver, transformar e realizar
a CPLP -Comunidade dos Países e Povos de
aparece como .o investimento mai.s inteligente e
Língua Portuguesa e o Espac;o Lusófono. •.
mais rentável.

9.

upr~t~

ófi na", e pecificamente e encial é a uperar;ao
de t d
pr vincianismos, tanto os mais gros,
eir e m
mai ubti , que afectam, com
maior ou menor consciencia e virulencia, os ¿¡,
ve o
pa9 do Espa90 Lu 6fono ou os diver,
o Pafse e Povo de Língua Portuguesa, e de
que, a eguir, e apresenta urna pequena lista
meramente exemplificativa.

te afirmado das relar;oes entre a "questao lusófo,
na" e a "questao europeia" (no caso de Portugal),
. a "questao ameriCana, sul,americana e mais pro,
priamente mercosulista" (no caso do Brasil), as
".questoes africanas", commonnwealth inclusive
(no caso -dos PALOP) todo o género de
"questoes mundiais" (para todos os Países e Po,
vos do Espac;o Lusófono)
derivantes do factual fenó,
meno da globalizac;ao con,
temporanea: a lusofonia crf,
tica e ecuménica acima des,
crita nao só nao excluí nen,
huma das outras dimensoes
(espanhola, europeia, mer,
cosulista, africana, mun,
dial) como as implica e en,
riquece a todas é por todas
SALVO-CONDUTO
pode e deve ser incluída e
Sold:ido ~¡v?s
enriquecida.
QDmS u

Espanhola, á procura de urna solur;ao em que,
sem que nem o Portugués nem o Espanhol desa,
parecessem, um e outro constituíssem, entre si e
para o exterior, urna espécie de-"joint venture"
de urna forr;a contributiva e competitiva qÚase
sem igual. Masé de crer (ou talvez nao) que os
espíritos e as mentalidades ainda nao estejam
preparados para um tal aventura mundialmente
escrita e falada em Espanholés ou Portunhol. ·

~~doc.~

Embora, por raz6es diversas e ultrapassadas as suas
mitologías e os seus provincianismos, Portugal e
Brasil tenham de ser os primeiros grandes motores
da CPLP e sejam os responsáveis históricos do seu
exito ou do seu fracasso. Nesta fase inicial, a nivel
das causas eficientes, e em nenhums ressaibos de
er6dio patemalismos, a CPLP ou será luso,brasi,
leira e até sobretudo brasileira ou nao passará de
mais urna promessa frustrada. O Presidente Portu,
gues Mário Soares e o Embaixador Brasileiro José
Aparicio de Oliveira constituem o símbolos mais
evidente de urna tal CPLP.

3.

toda uma o.utra questao) e que poderíamos tra,
duzir na seguinte fórmula: a Galiza, por ser e
para ser lusófona, por ser e para ser un espa<;o
activo do Espa90 Lusófono e membro da
C.P.L.P., nao precisa mínimamente de pór em
causa a sua pert.enc;a ao Estado Espanhol.

8.

E até talvez fosse de estudar a hipótese de
alargar o que acaba de ser <lito também á Língua

FERNANDO SANTOS NEVES é Reitor do ISMAG/Lisboa,
emergente ULHT
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CAifüQº 8°UTAQ1º
MANUEL RIV AS

Galeguismo amable a galeguismo paradóxico

T

éimase moito, ata facer cliso
un tópico, que un problema
de espallamento da lingua e ·_
tamén da literatura galega é o
estilo dos·.seus· propagandistas.
"¡Ah, se fosen vostedes como os
da lgrexa Evanxélica ou os de
Mans Unidas!", veñen a dicir'.
algúns articulistas. "¡Ai, se Paco
Rodríguez fara como Donato,
dando gracias a Deus todo o
día!", engaden out~os. "Ogallá _
os da Mesa para a Normalización tiveran o donaire dos iogures, 8:S compresas ou os dentríficos", sinalan uris terceiros.

º

ase por susposto que a
maior amabilidade, maior
convencimento. Confeso
que un é desa escola e trata de
ser un bo discípulo de San Ramón Piñeiro, ainda que teño vicios que el non tiña. O que pasa
é que, de cando en vez, dubido

da súa efectividade. De feíto, ho-·
xe case non existe ese galeguism9
cabread.o e furioso, que denuncian
os grandes heraldos do grande
partido do confonnismo. -O que
si abondan son os tabeiróns do outro .lado, xente presta a morder mil veces· na mesma gorxa,
draculiñas de fol de·veneno.
·c ándo expoño as miñas dú. · bidas sobre a efectividade
do "galeguismo amab1e"
non estou a reivindicar outro estilo máis doente e máis agresivo.
O que teño observado é que ás
veces, como na relixión xudea,
funciona moi ben o non proselitismo. Ou o que poderíamos
chamar galeguismo paradóxico.

· Por exemplo. Un vai a unha
oficina da a<!lministración pública e fai a sua xestión en galega.
O funcionario enfatiza o seu

castelán ata un extremo realmente prodixioso, que faría as
delicias de Carlos O Xestal. "Ya
yo le dijera que esto no era así.
Si le cuadra, pase por La Curuña y páguelo en la Caja de la
Caixa. Hasta lue~ito".
Entón un pode dicirlle: "Comprendo que non me responda
en galego rendo corno ten ese
castelán,. tan preciso e bonito.
Deus llo conserve".
·

O

utro modelo de resposta
do galeguismo paradóxico
pode ser o seguinte: "Entendo que non fale galega ainda
sendo un servidor público. Pero
é que é un idioma realmente difícil que require un certo nivel
de intelixencia e sensibilidade.
Fíxese vostede que hai centos de
xuicesr licenciados, cregos e bispos, xornalistas, artistas, alcal-

-des e ata catedráticos de inglés e
de latín que non son quen de falar galega por moito. que turran.
Nin toma_ndo caldo de fósforo.
Así que non se acomplexe e léveo con filosofía".

E

ainda compre unha terceira
resposta: ·~~ire vostede que
causa mafs rara estaba a
pensar. Como son tan amable,
voulle regalar a este home un
·feixe de palabras amables, garimosas, doces como zucre. Pero
teño un problema. ¿E se lle deixo a vostede esas palabras amables, e vai vostede e non as oe e
cando eu marche as tira á papeleira? Asi que non. Non lle vou
deixar esas palabras amables .
Vounas levar todiñas comigo.
Deica lago, Lucas".
E é que na vida tamén hai qu
ser un pouco egoista. •

FRANCISCO

A.

VIDAL

o·. forno comunal
t -

E

que o social non vale
para a poesia"
Que libros recomendaria?
Neste momento recomendaria en
primeiro lugar O Umbral de Vida
de Xavier Seoane, O libro das devoracións de Pilar Pallarés e outro
que acabo de ler sobre San Martiño de Dumio de An elmo Carreira. É interesantísimo e recoméndollo a todo mundo pero sobretodo á xente con gana de coñecer a
história de Galiza.

Un libro moi vello sobre a história
do concello de Boira, que mo acaba de regalar o eu alcalde, e pen o
que é o único que se escribiu sobre
o tema.

a Baixa Limia, aínda quedan algúns fornos comunais
que, cos tempos que corren,
é de supoñer que xa non segu~n
prestando o servicio que ata hai
ben poucos anos prestaban; pero ·
aí están, se algunha man non o.
remedia, agardando que o tempo acabe por derrubar as súas
. paredes. Son as pagas do desuso,
qu(. esquecen os bens de outrora·;_e relegan áci abandc:mo edificios que foi:on tan 'esenciais.

Alguns teñen dito que facer poesía social non é facer literatura ...
Dicer que o acial n n vale, paréceme un prexuizo, unha cen ·ura e
un atentado contra a liberdade de
pensamento. Un dogmati mo. O
ocial tamén p de ter un valor e tético do me m x it que hai p cma de amor que on nati lla rev lta on ucre mel e que r ultan auténticamente intragáb

sta é unh_¡;¡. desas construccións que naceu n9 seo da
comunrdade_, para uso dis- .
frute· de todos,:· segundo · unhas
normas saídas da,. me_s:ffia_;_veciñanza. Faise cóa ·tolabcfracíón _
- de ·todos, e desppi.s, tarñén:todos
contribúen a ihantelo "e pe1fecto estado. Só ten, c,ada veciño,
que kvar a súa leña o día que
lle toque a {ornada.
·

.

'É un prexuício dicer

Que está a ler agora?

N

;~

Manuel Maria

e

Que é e creb r poe ia?

A

negarllo, dixéronlle que ágardadem-ais de servir patacc.-ocer
se un pouco que estaba a punto
o pan, o forno tamén era
un lugar de.. reunión _e aco- · de facerse.
llida, onde ás xentes da.a1dea se~
xuntaban os camiñantes e "fe1 _:; '.'. pero algÓn Ser I~aÚ~o debe u meterse ·nmcaletre
rantes, que paraban nel para
daquelas mulleres que
descansar óacubillo do seu-calor
nas noites de inverno, contando . ·_ _non tardaron en trocar as boas
novas e historias doutras terras. - ' íntencións, pois s·e gundo se
Pero outras veces é o propio for- · canta, vendo qu~ aquel¡:¡. bola
saíra tan esponxcisa e tiña tan
no quen xera navidades, máis
bo aspec_ro, pareceulles un esou menos transcendentes.
trago- darll~ un cacho a unha
forasteir·a ·que nin sequera lles
ebeu ser a un forno coma
contou de onde yiña e por que
este, se non foi a este mes. andaba nos camiños.
mo, a onde, en cerra ocasión, cando unhas mulleres estafermosa Señora~ agardou en
ban a cocer o pan, chegou unha
silencio a que se. cociñara
señora sen 'trazas de moinante
unha· segunda bola; e corno
que, humildemente, solicitóu toesta tamén saíra moi ben, ás pamar asento a carón do lume. nadeiras seguiulles parecendo
un malgasto facer caridade con
Ás panadeiras non lles estrañou
a chegada daquela forasteira . tan bo pan; e buscaron desculpa
para que agardase por unha l:erque, con voz de mansedurne,
ceira que estaban amasando cos
pediulles un ·a naquiño da bola
restos da fariña. Pero entón, a
que cociñaban; e elas, lonxe de

D

A

descoñecida dama, notando a
falta de caridade, mirounas cos
seus ollas penetrantes e saíu :sen
agardar pola derradeira fornada.

aquelas casas e sentenciou: "Lago, te asolago co derriba para
embaixo, e que se salve só esta
rapaciña coa súa cadeliña".

Sefiora, seguindo o seu cam iño, subiu ata un outeiro
np que unha cativa, acompañada da súa cadela, coidaba
unhas ovellas ó tempo que depenicaba dun anaco de pan que
gardaba no petq do mandil.

Entón, as augas da lagoa erguéronse como un manto sobre a aldea e-, cando volveron 6 seu, tódalas casas quedaran asolagadas.

Por que elixiu o Miño ~orno
protagonista da sua ultima obra
O Miño canlé de luz e néboa?

uerendo buscadle un
culpable, a tan desgraciado acontecemento,
houb'o q · dixo que aquela
muller tan guapa era a Virxe
MarÍá que andaba polo mundo
poñendo en proba á xente, e
castigou desa maneira tan
apocalíptica a falta de caridade;
pero a outta verdade é que, preto deste forno, hai unha présa
hidroeléctrica que, cincuenta
anos atrás, asolagou. unha aldeiña coa que ninguén tivo caridade; e non precisamente por culpá dun anaco de pan, senón polo negocio da electricidade. •

Na Gal~za hai moitas cousas importan tes e significativas. O Miño é
unha delas e até o de agora non foi
tratado literariamente. Asi como o
mar ten os seus poetas, este rio tan
emblemático segue a ser un tema
semiesquencido. Se ben é cerro que
existen algunhas composicións sobre el, non son demasiadas, 'n en
verdadeiramente significativas. Este
libro é un intento de facer un poema sobre o Miño, recuperando versos escritos nos anos 50 e engadindo
alguns novas, coa esperanza de cóntribui r, cun· leve fundamento, ao
gran poema que o río se merece e
que nasa literatura necesita.•

..
A

-¿Dásme un cachiño?, ·preguntoulle a muller.
-T ómeó todo. Responde u ll~ a
cativa.
-Non, que só quero un anaquiñÓ. ,
-Tómeo, que eu vívo naquelas
casas a carón da lagoa, e cando
chegue ei de ter bolos na artesa.
Entón a muller, mordendo o pan
dado ·pola rapaza, mirou para

a

-
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O Trinque
Festas do Pemento

RA

Herbón e Arnoia
celebran esta fin de
semana cadansua festa
do pimento. Boa

desculpa para facer
turismo e encher o
bandullo con produtos
da terra.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

................................ ..........................•..........•.....
-

Arbo

Carteleira

•MÚSICA
FESTIVAL
GALEGO,PORTUGUÉS

A Asociación Barca de
Loimil artella o quinto Festival Galega-Portugués de
Danza, coa participación de
sete grupos do dous países.
A festa é o Domingo 11 a
parcir das 5 da tarde na
Carballeira de T urbela.

•TEATRO

0

QUINQUILLAN

Odia 4 á 20 h. co espectáculo As viaxes fantásticas .

Barciademera
•MÚSICA

O CAJMAN oo Rlo TEA
O tour do gruro bravu, O caimán sae da lalKlllora, pasa por
Barciadem ra o Verues 2.

~ANTÓNIA. Filme holandés que
acadou este ano o Óscar á mellor película esttanxeira. Como é bon castígannos
marxinándoa das carteleiras. Formidábel
epópeia, feminista e tinxida de saber facer
con pouco dlñeiro e un espléndido guión
cine de alta calidade. Actrices espléndidas,
emoción e unha leción de vida.

IEff'_ TODOS ESTÁN TOLAS. Filme francés que contáxia simpatía,
gañas de festa e toleráncia. Unha boa
opción para estes tempos de todo o contr á r io. Ben os actores e sobre todo
Fanny Ardant.

lEJf'.

HOMES, HOMES. O filio de Virório de Sica non se luciu neste filme italiano que continua a febre de pelí,
culas co tema do amor entre homes. Máis
anécdota que guión. De agradecer o ambiente humorístico. Desagradábeis as doses de cinismo masculino de clase alta.
~

OS AMORES DUNHA MU,
LLER FRANCESA. O prezo de
casar cun home que quere ser heroi. O
prezo de ser mullere tomarse a liberdade
pola man. Falta profundizar nas persoa-

FESTA [)() ALBARlÑO

XLIV Festa do Albariño do
l ao 4 de Agooro. O Xoves 1
abren a Expogal'96 á unha
da rarae, e pouco máis tarde
o.5 pavillóns de degustación.
A feira ramén oferece a actuación do Ballet de Estónia
e o grupo T erranova o Xoves 1 ás 10 da noite na Praza
d concello, amais do concerto de Mikel Erentxun e
C>.5 Piratas ás 11 da noite na
Praza de Feftñ.áns. Desfile de
carros do país o l:X>mingo 4
á 11,30 da mañán entre
ant mé e Feftñ.áns.

O Carballiño
• EXPOSICIÓNS
XlL

PARA

ROMlAS
CINEGALEGO

O Centr cultural acolle até
o de Ago to a m tra pr ducida polas Xornadas de
Cin ma VCdeo de Galiza
(XOCIVIGA), e realizada
polo pintor aúl Ot ro. Son
25 obras de distintos formatos e texturas para unha exposición que, en palabras de
Saúl Otero "fai un percorrido por filmes e persoeiros
que tiveron algunha releváncia non contexto do cinema galega, desde as cunametraxes Galicia de Carlos
Velo, ou O carro e o home de
António Román, á Mamnsunción de Chano Piñeiro".

• GASTRONOMIA

'

FESTA DO POLBO

O Domingo 11 no parque
municipal. Os organizadores estiman que se consumirán 30.000 quilos de polbo e 50.000 litros de viño.

Cato ira
•FESTA
ROMARIA VIKINGA

XXXIII Romaria Vikinga,

Oskorri

estarán,

xes e unha actriz que o fíxese mellar que
·
·
Emmanuelle Beart.

xunto con
Durindaina e
Dugan,no

IEff'_ MISIÓN IMPOSÍBEL. Versión

Festival de
Pardiñas

cinemato~áfíca da vella série televisiva.. A nostalxa axiña se dilue coas ce·nas aburridas que quedan por baixo de
calqueira filme da série Bond. Cruise:
guapo cando sorri; c0mo actor fá:ltalle
moito ainda.
·~ FARGO. Un suceso violento

nunha pequena cidade. Narrado co
estilo directo e reporteril de T ruman Capote. Os irmán:s Coen (Mone entre as frores)
conseguen certa orixinalidade fonnal, pero
non profundizan no carácter das persooxes.
~

AS DUAS CARAS DA VER,
DADE. Richard Gere é o gancho
comercial desta pelkula que tea como
engado principal o peculiar funcionamento do sistema xudicial americano. Xogando coa paradoxa da culpabilidade dun
adolescente, un arcebispo voyeur asaSiñado e un ;:idv0gado que se sinte chamado a
redimirse do seu valeiro afán de protagonismo. O de sempre, desta volta adubiado
coa marabiliosa voz de Dulce Pontes. •

Gondomar
•MÚSICA
XAQUE MATE
A formación folk de Ourense, actua o Sábado 3 de
Agosto ás 11 da noite-na
Alameda de San Bieito.

A Guarda
•FESTAS .
-FESTAS DO MONTE

Cambados
• FEIRA DO VIÑQ

Ademais
doutros,

C.X.LÓPEZ·PAZOS

desde o 26 de Xullo até o 4
de Agosto, coa representación da peza teatral que reune máis de 100 actores, Oeste, o miragre que nunca sucede u, todos os dias ás 9 da
noite nas Torres de Oeste.
O Sábado 3 a escritora sueca afincada na Galiza, Kristina Berg, leerá o pregón da
romería que ten o seu di;~
máis forte o Domingo 4. Esta xomada comeza ás 10 da
mañá cun espectáculo de
grupos de danza e música
tradicional palas ruas da vila
e nas Torres de Oeste; para
dar paso a unha mexiloada
de balde, ás 12 do meiodia.
A simulación Desembarco
Vikingo e defensa das T°'
rres é á 1 da tarde. Ás 16,30
comezan doutravolta as actuación dos grupos folk,
que van dar na verbena de
fin de festa á 9.da noite na
Praza d Concello.

Castro Caldelas
•TEATRO

Os Qu1NQUILLANS
Odia 7 ás 20 h. co espectáculo As voces do mar.

Gerarclo

compostelán

A Coruña

Ferrol

• EXPOSICIÓNS

•MÁXIA

0

POR AUTONOMASIA

SOÑO ESPAÑOL

O Kiosko Afonso acolle
únha escolma de cadros do
artista dadá francés Francis
Picabia (1878-1953). Comprende 52 obras dos anos
1902 a 1950, abertos ao público até o 25 de Agosto.

•TEATRO

Os Qu1NQUILLANS
O día 5 eás 20 h. co espectáculo As viaxe fantásticas
na Feira do Libro.
• LEITURAS

FEIRA 00 LIBRO

Como xa é tradicional no
mes de Agosto abre a Feira
do Libro coruñesa.

Un espectáculo do Mago
Antón na Praza da Armas
o Mércores 7.

•MÚSICA
ROCK EN EsMELLE

A praia de Esm~Lle acolle
un festival rock o Xoves 8
e o Venres 9, o cartaz inclue os grupos Pleasure
Fuckers; Nuevo Catecismo Católico e Blind
River, para o primeiro día.
Na xornada seguinte actuan Wipe Out Skaters,
Los Piolines, Why not? e
Discípulos de Dionisos .

DEF CüN [X):; E OUTROS
Def Con Dos, Los Enemi·
gos, Los Deltonos, Doctor
Explosión e Sex Museum
actuan o Sábado 10 no
parque Raiña Sofía.

Comprende dous espectáculos na Praza de Armas, o
Sál:íado 3 actuan os Solistas da Ópera de Katerimburgo, e o Domingo 4 o
grupo Danzas do Danúbio.

Do Luns 5 ao Luns 12 con
pasarruas todos os días á
polo centro da vila, e
un desfile de traxes rexionais e bandas mariñeiras,
xunto aos xigantes e cabezudos, que xuntarán 2.500
persoas desfilando na mañá
do Sábado 10. O mesmo
Sábado ás 6,30 da tardiña
enfrontanse no Primeiro
Memorial Lixeiro o Spor,
· ting Guardés e o Celta. As ·
actuacións musicais comprenden, entre moitas outras, os Doutor Hello e a
Banda d~ P~edicador na
noite do Martes 6, o primeiro Festival Miño Rock
onde tocarán cinco grupos
galegos e portugueses, ou o
concerto do grupo de gaitas
Ancoradoiro o l-uns 12, dia
da Desfeita, ás 1O da noite
no Porto. A Desfeita Xuvenil ten lugar o mesmo
Luns 12 ás 8,30 do serán na
Alameda onde act'urán Judie Carso, Seedbat, Sicko,
tropic e Kakatua. Para os
máis q¡tivos abren o parque
de atraccións inchábel lnfantilándia, ·o días 5 e 6 no
antigo estádio de Santa Tegra. Por outra banda o Pa,
nadeiro de Rianxo fará unha empanada de 50 metros
<liante do público o Luns 5.

mafili.

tras exposición adicadas á
gaita, pintura, cerámica, fotografia, ou actuacións de
danza e coral polo grupo
Xermolos. Xosé Chao Rego,
ocúpase do pregón ás 6 do
serán, e á noite volta o folk a
Guitiriz con Aiala Dantza
Taldea (Euskadi), Sons do
Muiño, Front Range
(USA) e Oskorri (Euskadi).

.Mati11
• EXPOSICIÓNS
COMIC E ANIME

O Ateneo Santa Cecília
abre do 2 ao 10 de Agosto a
mostra Comic e Anime'96,
dirixida á produción xaponesa, os mangas e as películas de animación anime, ás
navidades do cómic americano e aos autores noveis
galegas. O horário de visita:
de Luns a Venres de 11 a 13
h, e de 18 a 21 h. Domingos ·
e feirados de 12 a 14h.

Os
popaqueixos
·e Celtas

Cortos, entre
outros

moitos,
actuan no
Festival de

Guitiriz,
!IMÚSIC~

Moaña

FEST!V1'L DE PARDIÑAS

•MÚSICA
Os días 3 e 4 XVIJ edición
do Festival de Pardiñas, baixo o epígrafe Feira e festa da
música e da arte. Música e a
ane van da man na terceira
mostra de 'artesáns de instrumentos tradicionais, que
abre o Sábado 3 ás 4 da tarde. Na mesma xomada, ás 7
do serán, comeza unha maratón popul:n, e xa á noite
actuan os Durindaina de
Santiago, os irlandeses de
Sugan e o conxunto da o
asociación, organizadora
Xennolos. As 2 da tarde do
día seguinte, abre a mostra
de anesania que ven acompañando ao festiyal desde a
primeira edición, xuntó ou-

..

FESTIVAL lNTERCÉLTICD
ro MORRAZO
Os dias 1,2 e 3, ás 10,30 da
noite no campo de futbol
de Moaña terá lugar o Festival Intercéltico do Morrazo.
Comeza o Xoves 1, con Be•
ladona, Sinnania e os Celtas Cortos; Venres 2 actuan
Papaqueixos, os recén formados e ~a coñecidos no
Morrazo, Berrogüeto e o
Carlos Núñez coa banda.
O Sábado 3, ocúpase coa
actuación e desfile de gru·
pos tradicionais no Paseo
· de Beiramar, que rematará
cunha Verbena Celta. As

.-

-
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ANOSATERRA
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entradas para os dous primeiros dias,· o terceiro ten
entrada libre, custan 950
pta. antecipadas, .e 1.200 na
billeteira. A venda en Moaña (Blue Iguana e Punto de
Encuentro), Cangas (La
Competensia), Bueu (Aturuxo), Pontevedra (Yarley e
Est. Rádio Pontevedra) e
Vigo (Elepé).

Convoc.a tórias
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TEATRO DE EXPRESSÁO IBÉRICA

Estaá aberro o período de candidaturas,
até o 17 de Janeiro, para XX FITEI a
c.debia na cidade do Porto entre o 28
de Maio e o 8 de Junho de 1997. A seleq:ao de companhias e espectáculos
será concluída a 31 de Mar¡yo de 1997.
As candidaturas formalizam-se mediante o envio de urna ficha de inscri¡yao dividamente preenchida e a
jun¡yao de váriOs elementos. aí pedidos.
Maior informa¡yao em: FITEI Festival
Internacional de Teatro de Expressao
Ibérica, Ruado Paraiso 217 - 22 - Sala
5. 4000 Porto. Fax'351(0)2200 42 75.
CONCURSO DE POESIA DA A.C.
ROSALlA DE CASTRO

Dhais
estarán o
Xoves 1 en
Mugardose
o 10en

Pondedeume

Mugardos
•MÚSICA
DHAIS
Concerro folk, o Xoves 1 de
Agosto a partir das 10 da
noite no Cantón de Cara.

A asociación cultural Rbsalia de Castro de Camella (Barcelona) convoca a
X edición do seu concurso de poesia
en língua galega. Admiten poemas
que anden entre os cen e os trinta versos de tema libre, se se remesan baixo
plica e antes do 30 de Setembro. Hai
tres prémios: 100.000, 50.000 e 25.000
pta. que serán entregados nas xoma-

'Üia

•

Primera
Nota e Uxia
no Festival
de Santo
Estevc de
Rivas do Sil

O Venres 2 de Agosto, a
partir das lO da noite no
•MÚSICA
Cantón de Cora, comeza a
V edición do Festival InterFELlX RCCK EN MOl.JGAS
nacional do Folclore de Mugardos. O cartaz canta coa
I Felix Rock do 1 ao 4 de
participación de Alxibeira
Agosto, no campo de futbol
grupo de baile da Galiza,
do Cabezo (Mougás. Oia).
Ben Guajara de T enerife, os
Grupo folclórico da Casa . O extenso cartel dívidese
do Povo de Ponta do Sol de . como sigue: Xoves i°; Albert
Madeira e Os Arrais de ... Pla, Ext.remoduro e Los
Enemigos. Venres 2; ArnpÍlhavo (Portugal) Rúsia e
hetarnine Dicharge, Blood
Romania tamén están repreFilloas, Buenas Noches,
sentadas cos Kanushka e os
Club de Poetas Violentos e
Hora lasuh,ri repeitivamenRosendo. Sábado 3; Raite. A entrada é de balde.
mundos, Os Diplomáticos,
Tribu X, Compadres, Vancouvers, Inoxidables, Alhnaighters e E-330. Domingo 4; Ratos de Poriio, Exploited, Manolo Kabezabolo, Sex Museum, Shocktratrnent, .Depressing Cleam e Malarians. O prezo da
entrada para un só dia é 9e
1.500 antecipada e 1.800 ná
bille.teira. Hai un bono para
os catro dias de 5.000 pta.,
con direito a camping de 22
categoria. Para calquer información pódese chamar
ao teléfono de información
~eiradeR. do festival (986) 31 06 82.

•MÚSICA
FESTIVAL CELTA DE
SANTO ESTEBO DE
RIVAS QO SIL

Poi o
• EXPOSICIÓNS
XosÉACUÑA

Festival folk no claustro
grande renacentista do Mosteiro de Santo Estebo ( 11 e
18 de Agosto), e unha série
de actos parellas: semana deportiva, exposicións de oficios artesáns en vivo e cursos
de gaita, requintas, palletas e
pallóns, pandeireta, guitarra
e percusión. O primeiro concerto teñ lugar o Domingo
11 a partir das 8 do serán
con Shooglennifty (Escócia), os galegas de Berrogüeto (Vigo) e Bate Certp (Ourense), e os Celpeyu (Astúries) o concerto do Domingo
seguinte, o 18, deixa a representación galega nos Raparigos (Ferro!) e Uxia (~on
tevedra), que actuai;i xunto
Primera Nota (Barcelona) e
Mairtin O'Connor (Eire).
Tanto os concertos como os
cursos son gratuítos . Para
apontarse aos cursos hai que
chamar ao departamento de
cultura da Depuración de
Ourense: (988) 38 51 71/38
51 72. Maior información
na concelleria de cultura de
Nogueira de Ramuin: (988)
20 11 27.

A oficina de información
turística de Combarro, .ubicada na Escala do Campo,
expón várias pezas en
bronce do escultor ponte. vedrés, discípulo e amigo
de Francisco Asorey, Xosé
Maria Acuña (1902~1991).
A mostra abre de Luns a
Venres de 10,30 a 14 e de
18,30 a 22 h. ·

Pontee e-so
•MÚSICA
FESTIVAL FOLK

A Asociación Cultural do
Rio Anlfóns organiza o ·
Festival Folk de Ponteceso,
os dias 10 e 11 de Agosto a
partir das 10 da noite na
Praza do Recheo. O Sábado 1O actu¡,m El Pajar de
Castela e o grupo · Afro
Brass de Serra Leona. Para
o Domingo 11 contan con
Ultreia de Santiago e o
Duo Laurel de Arxentina,
a inda por confirmar.

das culturais da asociación previstas
para o Outono <leste ano. Envios á
A.C. Galega Rosalia de Castro: Federico Soler, 71. 08940 Camella. Barcelona. Teléfonos: da oficina (93) 375
11 03, e do bar social (93) 375 10 54.
PRÉMIO VICENTE RISCO

CONCURSO BARCO DE VAPOR

A fundación Santa Maria convoca o
Concurso Libro Infantil 1996, cun primeiro prémio de 1.000.000 pta., cuxa
concesión implica a .edición da obra
pola Fundación, e outro segundo prém io de 200.000 pta. Está aberto a textos dun mínimo de SO fólios mecanografados a dobre espazo e por unha soa
cara (hai que mandar as obras por triplicado). Os orixinais han ser inéditos
e escritos segundo a normativa oficial.
Os envios, baixo seudónimo e plica,
teñen que chegar antes do 15 de Novembro á Fundación Santa Maria (para o concurso Barco de Vapor): A Paz,
8. 36202 Vigo. Para maior información chamar ao (986) 28 27 33.

O Concello de Castro Caldelas e máis a
Fundación Sotelo Blanco convocan o
III PrémÍO Vicente Ri~co de antropoloxia
e ciéncias sociais, dotado con 1.000.000
pta. Poden concorrer todos os que apresenten obras sobre o ámbito rural galega
desde o ponto de vista antropoloxico ou
das ciéncias sociais (história, economia,
sociolox ia, etc). Os textos, inéditos e .
m:ixinais, han chegar escritos na normativa do Instituto da Ungua Galega e da
Real Académia Galega, e ter unha extensión que ande entre as 150 e as 300
páxinas en tamaño fólio a dobre espazo.
Para participar hai que apresentar 6 có-.
pias, baixo lema e plica, antes do 31 de
BRIGADAS DE TRABALLO
Agosto de 1996 na fundación Sotelo . EN CUBA
Blanco: Apartado de Correos 2.096.
15780 Santiago. Maior información na
A Asociación de amizade galego-cuFundación Soltelo Blanco: San Marcos
bana Francisco Villamil abriu o prazo
s/n. 15820 Santiago. (981) 58 25 71.
de inscrición para participar nunh a

Pontedeume
•MÚSICA
FESTIVAL MOROÑO DE
MUSICA FOLK

A Asociación Cultural
Zaloira de Pontedeume
acolle o I Festival Moroñó
de Música Folk, do 4 ao 10
de Agosto. Durante o festival.o Torreón da vila gardará unha série de mostras
relacionadas coa música
tradicional, entre elas destaca a exposición de artesáns éle instrumentos tradicionais. Cantan coa presenza de Ceibarie, Xosé
Álvarez e o ·grupo Arume
de Pontedeume, adicado á
percusión. O festival remata o Sábado fO de Agosto
cun concerto que comeza
ás 10 da noite na Praza da
Calzada, con Muxarega
(As Pontes), ·Leilia (Santiago), Dhais (Lalin) e os
escoceses de Shooglenifty.

Pontevedra
•CINEMA
NA

Ou·no-Concello de Castro Caldelas: rua
do Concello, l. 32760 Castro Caldelas.
(988) 20 30 00/20 33 05.

PRAzA DO TEUCRO

O Xoves 1 pasan Mentiras
arriscadas de James Cameron, e ao dia seguinte Un
paseo polas nubes de Al. fonso Arau. As duas sesión
comezan ás 10,30 da noite
na Praza do Teucro.

ciación Afiga, organizadora do encontro, ramén programou unha série de demostracións en vivo dos
procesos de fabricación.

O paseo de Euclides xunta
obra de vários artistas do estado na Faculdade de Belas
Artes e na Escala de Restauración, e as criacións apresentadas ao certame Novos
valores pódese visitar no
Teatro Principal.

Porto do Son

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

FESTIVAL DE JAZZ

ONTEEHOXE

As Festas da Peregrina comprenden o festival de jazz
que se celebra do Mércores
7 ao Venres 9, todos os dias
a partir das 10,30 da noite,
na Praza do Teucro. Ali actuarán o Mércores Joe Luis
Walter e The Bosstalkers,
Xoves o Teté Montoliu
Trio, e de remate o Venres
Margarey Allison e The
Angelic Gospel Singers.

Vítor Lens mostra as suas
pinturas na Casa da Cultura
do 3 ao 14 de Agosto. Luns
a Venres de 20,30 a 21,30

Riveira
•TEATRO
Os QuINQUILLANS

Odia 3 en co espectáculo
Los RoDRlGUEZ E·
)OAQUIN SABINA

brigada de traballo (no agro e na construción) en Cuba, do 10 ao 30 de Setembro <leste ano. Inscricións e información na Francisco Villamil de 19 a
21 h. Enderezas: en Vigo, Policarpo
Sanz, 22-2 2 oficina 10 (teléfono 98643 28 92); e en Santiago, Rua do Vilar, 29-1 2 (teléfono 981-57 65 62) .
PRÉMIOS MERLIN DE LITERATURA
INFANTIL E XERNS DE NOVELA

Edicións Xerais convoca a XI edición
do prémio Mérlin de literatura infantil,
dotado con 1.000.000 pta., e a décimo
terceira de novela cun prémio de
1.500.000 pta., aos que poden concorrer
textos inéditos e orixin~is, sempre escritos en normativa oficial. Para participar
hai que remesar 6 cópias en tamaño fólio ou en holandesa, mecanografados a
dobre espazo e baixo plica e lema, antes
do 3 de Setembro a: Edicións Xerais de
Galicia. Doutor Marañón, 12. 36211
Vigo. Edicións Xerais resérvase o direito
de edición da obra pr miada en toda as
línguas do Estado, amais os primeiros
5.000 exemplares vendidos estarán libres de direitos de autor. Máis información no (986) 29 6116. t

ño (1926-1996) que podemos ollar no Auditório de
Galiza. A seleción comprende 78 obras de distintas
épocas. O espacialismo, cadros de bastidores, composicións en madeira tinxida ,
incorporación do obxeto
nas obras nas que a reciclaxe se produce a través dun
proceso máis elaborado, momentos en que o valor da
pintura cobra impon;incia
material e a elementaridade
das últimas propostas.
ANTON LAMAZARES

Unha intervención na sá
Dobre Espácio do Centró
Galega de Arte Contemporánea. Eiqui Antón Lamazares bota man da pintura e
volta facer referéncia á narureza galaica. Abre até a primeira semana de Setembro.

As voces do mar.
LORCA E GALlCIA

Xuntos o Xoves 8 ás 10,30
da noite na Praza de Touros.
As entradas está á venda no
local de Rádio Pontevedra.

•MÚSICA

ROv1ARIA.1NTERNAOCNAL

CHOUTEIRA

Na praza da Ferreria o Sábado 3 ás 10,30 da noite,
actuan os Solistas da Ópera de Novrosivirski, e o
Domingo 4 á mesma hora·
o espectáculo Danza nas
rnarxes do Danúbio .

Noite folk, o Venres 2 na
Praza do Toral. N a me ma
praza o Xoves 8 actua I sabary de Guiné Bi au.

Portonovo

8 EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

A BIENAL

LASER

2000

O Xoves 1 de Agosto abre a
A Expo-Láser-2000 permaXXIV Bienal de Arte, que
necerá aberta en Portonoexpón obra en catro sás da
vo até o 31 de Agosto. A
vila até o 8 de Setembro.
mostra anda ao redor do
Esta edición do evento, promundo virtual, con simulamovido pola Deputación
c ió ns de diversos tipos.
comprende unha AntolóxiAberras ao público prévio
ca do escultor Camilo Nopago. Completan a mostra
gueira, aberta nas duas sás
unha pista de patinaxe,
do Teatro Principal, e a tiproxecciÓIJ"· esteroscópicas
tulada Reenéontro con Lee unha mostra sobre os
opoldo Nóvoa: auséncia e ·mundos-dixitais.
cinzas con obra do artista
pontevedrés afincado en Pa• ·FEIRA
ris, no Pazo Provincial. Tamén na bienal a mostra . GALIART'96
Obras const1mtivistas con
36 pezas de Joaquín Torres
Até o 11 de Agosto no paGarda (1874-1949) aberta
seo de Rafael Picó, celeno Edifício Sarmiento do
bran a cuarta edición da
Museu de Pontevedra; ou
mostra de artesania Galiart.
Matérias, memórias, dez. arA feira recolle obra de 40.
tistas de América Latina
artesáns de cerámica, coitamén residentes en Paris,
ro, madeira e vidro entre
acollida no Pazo Provincial.
outros materiais. A aso-

Na Galeri a S a rgadel o
Ru a Nova 16.

•TEATRO

• EXPOSICIÓN$

Os Qu1NQUILLAN

PAQUY MARTIN

Odia 2 en Ámio ás 20,30
co espectáculo As viaxe

Obra gráfica, libros de artista. Na casa da Cultura .

fantásticas.

Santiago

Sárria
•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS
AMANCIO PRADA
ANA MENDIETA

Até o 13 de Outubro no
Centro Galega de Arte
Contemporánea, pódese
visitar a mo~tra retrospecti· va adicada á pintora cubana Ana Mendieta, finada
na década dos 80. Ali recollen a traxectória da artista
que vai dos seus traballos
a& redor do corpo 'até as
suas raizes afrocubanas. A
sá abre de Martes a Sábado
de 11 a 20 h., Domingos e
festivos de 11 a 14 h.
GERARDO RUEDA

A matéria e o tempo é título
da exposición <leste madríle-

Actua o Sábado 1 O de
Agosto ás 11 da noite na
Praza da Vila.

Vig'--o_ _ __
• EXPOSICIÓNS
MAMBRUS A GUERRA
L~lo R. Vilar expón na
Casa das Artes Mambrus á
guerra, esc;olma de fotografias ao redor do espectáculo
futboleiro. Abre de Luns a
Venres de 11 a 14 e de 17 a
21 h. Sábados á tarde e
Domingos á mañá. Até o
14 de Agosto.

Amáncio

Prada odia
10 en Sárria
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• Alúgase piso amoblado, moi céntrico, na Guarda. Tamén se vende fin ca de 1470 metros cadrados na entrada da Guarda. Teléfono (986) 61 15 60.
• O colectivo antimilitarista Corneta
Objecta (ANOC) vai editar um cuadernilho (formato compact disk) com contos , poesias, debuxos e qualquer traballo que faga referéncia ao antimilitrismo . Quen desexede colaborar pode
enviar as obras, máximo um fólio , a:
Corneta Objecta (ANOC) Apart. 1.024,
27.080 Lugo. Até o 4 de Outubro .
• Compro selos para franqueo con
ou sen goma, usados e tarxetas telefónicas. Apart. 32.004 28048 Madrid .
• Vendo selos novos , usádos , sobres prime iro d ía , lo t ari a . Apart .
32.004 28048 Madrid .
• Alúgase piso en Cangas. Todo' o
ano ou na temporada de verán. Exterior, amobl ado e ben comunicado .
Chamar ao (986) 30 19 14.

• Fa/catruada. Fanzine con música,
artigos de opinión, crlación llterária ... No N2 O, entrevistas a Ruin Sois,
Brams, Nivel 30 , Zenzar, Trasto e
máis ... Se queres conqueiilo manda un
selo de 20 pesos a: Ramiro Vida! Alva-

rinho. Ruado Viouteiro, 5. 15179. Lians.
A Corunha ..

Auditório do Garcia Barbón . Urxe recuperación pois é edición única esgotada. Telf. (986) 43 65 84 e 22 22 72.

• Lume contra Espanha, mensagem
que atoparás nos isqueiros que vem de
editar a Assembleia da Mocidade
Independentista. Por só 42 pesos cada um. Enviade em selos á Caixa dos
Correios 561 . 36080 Pontevedra. Ou ingresar a mesma quantia na conta 20910500-3000087782 de Caixa Galicia.

• Busco libros, revistas ou tebeos
en galego ou portugués, xa que por
eiqui non átopo publicacións nesas
línguas . Antoni Raimón Martí Giménez. Pintor Ferrer Carrera, edificio St.
Germain 1. 12 • 46400 Valencia.

• Alúgase vivenda unifamiliar ao
lado da praia . Zona de Cangas .
Chamar ao 31 43 00, á noite.

• Renovactáo. Embaixada Galega da
Cultura vem de publicar o livro Contos
do Outono do escritor Moncho de Fidalgo. Destribui Gralha; apartado dos
correios 678. 32080 Ourense. Galiza.

• Se queres un canciño pequerrecho chama ao (986) 36 73 91 , e pergunta por Lois.
• Regálase un gatiño . Atende por
Tom i. Moi cariñoso e listo, anque as
veces morde por xogar. Nico no (986)
20 18 25 ou no 20 16 65.
• Grande oferta en discos e cassettes. Preguntar polo sr. Baños, tefl.
(988) 21 05 85.
• Extraviouse " Diccionario marítimo y de construcción naval" , bilíng üe inglés-es pañol. O 26
de Xuño no

• Para informac;om e solidariedade
com os/as presos/as independentistas da Galiza, escreve ao Apartado 875 de Compostela. Fai-te coa revista das JUGA A Treu. Distribuimos
material para a solidariedade.
• Aulas de inglés: estudante do último ano de Filoloxia in9lesa , recen
chegado de cursar un ano de estudos
en Inglaterra dentro do programa
Erasmus e con experiéncia, imparte
aulas de inglés a todos os níveis . Tamén de língua galega , española e
resto das humanidades. Chamar ao
25 55 88 da Coruña e preguntar por
Gúmer ao xantar e ás noites.

+

Ü GABINETE

tival Celta de Zas. O progra~

DO COLECCIONISTA

ma comprende os concertos

A galeria Ad hoc oferece estes días O Gabinete do coleccionisr.a onde reune obra en
pequeno e mediano formato
de máis de 30 artistas de distintas nacionalidades. Leiro,
Berta Cáccamo, Pedro Proen~a- ou Antonio Murado,
teñen representación nunha
sá con máis de cen cadros,
das máis variadas tendéncias. Abre -até o 7 de Agosto, Luns de 18 a 21,30 h., de
Martes a Venres de 11 a
13,30 e de 18 a 21,30, e Sábados de 12 a 14 h.
GRAVAOOS DOS
ANO 90 DE LAXEIRO

A Casa das Artes acolle
o 30 de Serembro, gravados realizados por Laxeiro no 90, ao tempo que
manten aberra a mosrra
antolóxica d mesmo autor. A á abre de Luns a
Venr de 11 a 14 d 17 a
21 h. ábad á tarde e
~té

Heredeiros
da Crus en
Vigo e
Caminha

•MÚSICA
XERACION XABARJN

O Luns 5 ás 10,30 da noite
no Parque de Castrelos actuan H eredeiros da Crus,
Killer Barbies, Yellow Pixoliñas e R ebelde Rojito.
A en trada vai a 500 pta.
L A U N ION E
PEDRO G UERRA

Actuan o Xoves 1 de Agosto , ás 11 da noite en Castrelos. O prezo da entrada é
de 500 pta.
C A M AN É

Noite de fado o Venres 2 ás
11 da n o ite n a Praza da
Const itución . Entrada libre.
0 -IOUT EIRA E
K EPA JUNQUERA

Folk basca e galego na Praza da Constitución, o Martes 6 ás 11 da noite.

. de Be rrogüeto , Kits Bay
(USA ), Aiala Dantza Taldea e)ohn Whelan.

Caminha
F ESTI VAL R OCK

BANDAS POPULARES

As bandas populares actuan
na Alameda (praza de Com-

postela) até o Domingo 4 de
Agosto, sempre a partir das
9 da noite. Podense escoitar
as bandas de San Miguel de
Oia (Xoves 1), U nión Musical de Valladares (Venres
2), Banda da A.V . de Candeán ( ábado 3), Escola de
Beade (Domingo 4).
REVOL TALLO DE
Mu 1cA EMERXENTE

mén hai organizada unha
série de actividades paralelas como xogos de rol, competicións en bici de montaña, unha Feira da Música
(maquetas, discos, fanzines,
etc), e a Mostra de vídeo
coa colaboración do ci neclube Lumiere e con proxeccións no Parque da Rioxa de obras de video-realizadores galegas. Habilitarase
un lugar para acampada.
Maior información no telf.
(986) 46 86 84.
NOITE DE TANGO

O teu gozo no monte dos pozos. A Asociación XuntanSabor a tango, un espectáza Xuvenil celebra do Sábaculo de E l Pibe Sanjo o
do 10 ao Domingo 18 no
Xoves 8 ás 11 da noite na
Monte dos Pozos (ValadaPraza da Constitución.
re ), o terceiro Revoltallo.
Comprende unha mostra de
L os D ORÉ
estil s musicais, do 12 ao
15, e un concurso, do 16 ao
O duo de boleros actua o
18, dividido en Músicas disSábado 3 ás 11 da noite na
tintas, Pop-rock e MatalPraza da Constitución.
Punk. Actuació n de eres
grupos folk do país no Día
•TEATRO
Folk (Luns 12 ás 9,30 da
noite), o D ia das Bandas
Os Q u rNQUILLANS
Lusitanas (Martes 13 ás 10
da noi te) coa presenza das
O dia 6 ás 19 h . no casco.
bandas portuguesas, as porve !lo co esp ec t ác u lo As
tuenses Jouney-bee, N o toviaxes fantásticas .
lerance for silence e Turbo
J unki e, xu n to a 1isb oe t a
RAMP. O Mércores 14, a
partir das 10 da noite, resérvase á Música de baile con
•MÚSICA
DC Manhattan (Bruxeles )
e os vigueses Viktor e FerF ESTIVAL DO L A NDRO
nando, ainda xunto outros
Os dias 7 e 8 de Agosto cesen con cretar. O Hip-hop
lebran en Viveiro o quinto
. tamén ten un dia, Xoves 15
Festival da canción do
ás 10 da noite, con A ti que
Landro . N esta edi c ió n
te importa (Ourense), Funca n ta n coa presen za de
dation Cru (San t iago ) e
grupos ga legas ademais de
Fank-T (Madrid), entre ouCuba, Arxentina ou Repútros. O Venres 16 comeza o
blica Dominicana.
concurso no seu apartado de
Músicas distintas con Sal- '
terium como grupo conv idado. Sábado 17 compiten
na categoría Pop-rock, con
N o hay manera e Matines
•MÚSICA
de convidados, Domingo 18
remata coa ses ión Meta lFESTIVAL CELTA
pun k, onde van f6.ra de
concurso The Feixons. Ta- ·O Sábado 3 ten lugar o Fes-

Viveiro

Zas

o

Con sabor auténtico, celébrase os dias 9, 10 e 11 de
Agosto no parque de V ilar
de Mouros (Caminha) cun
total de 21 bandas. O dia 9,
música regae con Black out,
· Primitive Reason , Kussunduola e Paco Banton. O dia
1O áb rese con- Danc;as
Ocultas, e segue con Freak
Power, The Young Gods e
The Stone Roses. Para o
dia 11 cantan H eredeiros
da Crus, Xutos&Pontapés,
Tindersticks e Madredeus.
Os concertos comezan todos
ás 9 da noite, ainda que hai
outras actuacións, ás 5 da
t ardiñ a, de ba n das n ovas
portuguesas. Pódense comprar entradas nas delegac ións de tu rismo do A lto
Minho, no estanco Gomes e
na papelaria A tenas de Caminha, 2.500 escudos para
un dia, ainda que hai un bo. no 5.000 para os tres dias,
con acceso gratuíto ao parque de campismo e permiso
para viaxar de balde na C. P.

HORIZONT AIS:

l. Relativa ou pertencente a unha illa 4 . Forma abreviada de tanto. 6 . Mon arca. 9 . Obxecto de forma circular
que pode xirar sobre un eixo 11. Bafa pequena 12. Nota
mus ical. 13 . Concello da C oruña, en tre Ordes e Sant iago. 15 . T elevisión 1 7. Moeda usada n o Xapón 19. Ten
cariño 20. Concello próximo a Fisterra 21. Alomorfe do
pronome persoal o 22 . Símbolo do calcio 23 . Ao revés,
produce son 25 . Argola 27. R eson ancia 29 . Ao revés,
prefixo con significado n egat ivo 30. Pelo sobre a fronte
32. Carta da baralla 33 . Da súa propiedade 35 . No me
grecorromano dun río de España 3 7. Remuíño que fin as
ondas 39. T empo que decorre entre o n acer e o pór do
Sol. 40. Deusa das fontes ou ríos
VERTICAIS:

1. Desprazándose 2. En números roman os, cincuenta e
un 3 . C on cello de Pontevedra 4 . Leva ao lugar en que
estam os 5. Contracción de a máis o 7 . A o revés, no ta
musical 8 . Barco que se usa para facer viaxes de diversión. 10. Lugar onde se celebra sacrificio 11. Peza saínte
que teñen algúns obxectos e serve para collelos 12. Miran fixamente 14. Parte superior do brazo , a ambos lados
do pescozo 16. Percibimos pola vista 18. A o revés, xeito
particular de soar unha cousa- 20. Perde o equilibrio 24.
Un dos cinco sentidos 25 . Deus do islamismo 26 . Que
non ten n ada dentro. 28. Edificio des tinado a v ivenda
30. Un doce 31. Vaga 34. Pr.o nome de terceira persoa
36. Nese lugar 38. Ao revés, que non está vestido

Caldo de letras
A S F M N

M U SICA M ODERNA

Vai decorrer como os anterio res n a praia fluvial do
Tabao, odia 2 ás 22 h. e os
3 e 4 ás 21. O programa vai
como segue: dia 2, Astonishing Urbana Fall de Portugal, Sex Mus e um , Kick
Out the Jams ta mén de
Portuga l e os ingleses de
Raincoats. Dia 3, os grupos
portu gueses Ze n , ' Lulu
Blind, Da Weasel, e a actu aé ión es t e lar dos Miio
Marta. Domingo 4; R eporter Estrábico e Lovedstone
de Portugal, Killer Barbies
e os Shed Seven de Inglaterra. Paredes de Coura está
apenas a 20 km. de Valen~a
do Minho. O prezo da entrada, 1000 escudos (apenas
800 pta) dá dire ito aos 3
dias de concertos e ao parque de campismo, situado á
beira do cenário. h tardes
promóvense várias activ idades, fefra de. cam isetas, discos e fanzines; deportes radica is. Maior información
(07-351-51) 79 10 96.•
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OMuseu de Pontevedra éalbacea ·testamentário do herdo expoliado aPortela Valladares

tt.

Odiário El Pueblo Gallego, expropriado por Franco
ainda está por reclamar
-0- XAN CARBALLA

,,,.

O 24 de Xullo do 1936, un comandante de infanteria, Fabián de Caso y Castañeda;
atravesaba co sable a .mesa
de redacción de El Pueblo Gallego, ao berro de Tomamos
posesión deste periódico.
Agora, aquel edifício fermoso
no que a cultura e Galiza
eran o centro da información,
segundo o critério do seu
dono Manuel Portela Valladares, ve medrar unha co.nstrucción que amartela o siléncio naquel xardin de outrora.

···:::·

· ...

.

/'

.

.

·1f'' o,edificio.
de El Pue~~o '!""~~ c~e
;( IJ;!''· ba1xo a pres1on 1mob1hana,
.

... .

'.¿ _

· ·.-"

· sen saberse os camiños que seguiu a
propri~ade incautada a Portela
Valladares, no recadro, no 1936

Hai unha cas1e de xornais que
serven· aos his1oriadores. e aos
. cidadán$ de a pé para esculcar
no que fornas. El Pueblo Gallego
unha cabeceira noble, á que
non puderon luxar nen a incau1ación militar, nen o feito de ter na
cabaceira, duran1e anos, a infame enseña do xugo e as trechas. Fara tal a poténcia democrática e galega coa que naeera,
que a man fascista non foi quen
de escurecer aquel periodo.

e

•

Ao pé da ·Porta do Sol, .onde
atronaron as baionetas e as balas dos "sublevados, un edifício
de pedra, cun fermoso xardin
central no q1,1e sobranceaba un
busto· de Portela Valladares,
acollia o proxecto máis sólido
do xornalismo republicano. O
ceñtro do xornal,•o seu cerebre,
era unha fermosa biblioteca.
' Chegada aquel a hora de dór e
crime, os libros foron arrasados,
o busto de Portela desapareceu, e a propriedade comezou
unha odisea que agora culmina
nunha promoción imobiliária, retrasada durante anos, e na que
a case ninguén se lle ocorreu
esculcar no pasado para erguer
no lugar, sen ir máis lonxe, unha fermosa Hemeroteca.
A colección de El Pueblo Gallego, incompleta e ás veces coas
follas mutiladas, consúltase nas
instalacións do Arquivo Munici-

pal, nuo semisótano escuro no
que a falta de condicións técni.Gas (non hai nen fotocopiadora ... !) é suplida poi a amabilidade
dos funcionários municipais. Todo isto no tempo da "Internet e as
autopistas de información que
enche a boca do Conselleiro de
Cultura, xornalista el tamén.

A débeda por pagar
Desde 1976 vense reclamando
sistematiéamente a_devolución
ou a correspondente indemnización polos danos causados "palas incautacións realizadas após
o 18 de Xullo de 1936. Foi práctica habitual do novo poder
aproveitarse das circunstáncias
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e roubar, literalmente propriedades, unha vez eliminados os
seus donas lexítimos. Hai casos
dabondo para ilustrar toda unha
inv~stigación histórica, e dada a
sua extensa fortuna, é interesante seguir o caso do que foi
presidente do Consello de Ministros da República, con moitos
terreas e innúmeras accións de
-Oiferen1es empresas, cun valor
de vários miles de millóns de pesetas Portela Valladares deixara
como albaceas do seu testamento ao Museu de Pontevedra
-labor que nunca exerceu- e
por aí estaría o outro camiño de
restauración necesária.
O xustiprezo que hoxe poderia

El Pueblo Gallego deixou de publicarse en 1979, cando formaba
parte da chamada Cadena de
Prensa del Movimiento, senda •
derradeiro director o político do
Partido Popular, Juan Martínez
Herrera. Na sué1 primeira e máis
caracterizada etapa t1924-1936)
EPG converteuse nuAha alternativa á prensa con estrutura familiar da propriedade, ancorada no
conservadurismo máis teimudo.
Es1a superación dun estilo de facer xornais que, á altura da Ditadura de Primo de Rivera, conserva na Galiza unha grande
cantidade de vícios e amaneramentos da prensa de fin de século, lógrase nas páxinas de El
Pueblo Galega en forma de tratamento elaborado e xerarquizado criticamente; na atención á
actualidade internacional, cunha
extensión e calidade que non
admiten comparativos entre os
diários que acoden ao seu mesmo mercado; na militáncia pola
língua e a cultura galegas; na
superación do localismo e nas
aportacións dunha nómina de
colaboradores qe contén as mellares firmas do xornalismo galega e español de antegu~rra.

Quito •••• ; •• ; •••••• 128.000 ptas.
Milano •••••••••• ~ •• • 63.000 ptas. ,
Amsterdam -••••••••••• 63.000 pta~.
Bogotá ••••••••••••• 118.000 ptas.
Asunción •••••••••••• 135.000 ptas.
Trieste ••••• ~ •••••••• 78.000 ptas.
Floren~a ••••••••••••• 78.000 ptas.
Roma ._.•••••••••••. -78.000 ptas.

-SÓIDABuenos Aires •••••••••• 82.000 ptas.
Sáo Paulo/ Rio ••.•••• 69.000, ~=~.....
Amsterdam •••••.•.•.• 41 •.YJllQ..R!P'~
Paris •••••••••••••••• 17
Gene~a ..•.•••••• ; ••• 3 .•
Frankfurt •••••••••••• ¡\R;~q~;(¡
Bruxelas •.••••••••••.
Dusseldorf ••••••••••• ~to~~l~"'J'j
Hamburg •.•••.•••••• 3 .

Servizo personalizado con transporte ao aeroporto e asisténcia embarque sen car~..,..;..;;___..,
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MINHO EXPRESSO
VIAG

Turquía, xa se sabe, é un país
amigo, aliado noso na OTAN
e democrático con reparos .
Non é merecente, coma Cuba
e os demáis países promotores
do terrorismo, de algo así como
unha lei H elms,Burton en on,
todo o máis, dunha benévola
r convención. A í e todo, co,
mo Turquía e tá lonxe ab nd
e no no o incon cien te ten re,
miniscencias bárbaras, é lícito
que nos contaxi m
unha
certa impatfa, m m fr nea,
coas demandas d s pre o tur,
co , ainda que xan terrori tas
ou com tal alí
conceptúen.
Sempre é doado olidarizar e
, co que e tán lonxe porque
non no compromete tanto.
O caso é que a min
notrc1
do pre o tur o adcmái · de
producirme rabia me traen á
memoria o feíto de que aquí,
na pri ión de Galicia coma
na de Castela ou Andalucía,
hai pres9 basco que reclaman
o eu dereito a cumplir condena
perro do eus familiares e amigo . E, obre todo, (non quero
caer eu tamén na tentación de
esquence-lo mái próximo cando proe) que polas cárcer daí
fóra hai pre o galeg cond ,
nado por feíto d~ motivación
política que loitan por algo tan
elemental com que bre as
penas de prisi n n n - lle · impoña, a eles e ao cu · familia,
re , a d de terro
d rraig .

Esa nómina de xornalistas , ainda pendentes de ser lembrada
con honor na Universidade e tamen nas asociacións profisionais
e nos sindicatos, ten en Roberto
Blanco Torres, por anos redactor
xefe, o seu mellor espello. Por
algo, caída a República, foi asesinado polos falanxistas. +
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-IDAEVOLTABuenos Aires •••••••• 119.000 ptas.
Sáo Paulo/Rio ••••••• 106.000 ptas.
S. José • • • • • • • • • • • • • 128.000 ptas.
Toronto •••••••••••••• 89.600 ptas.
New York •••••••••••• 98.000 ptas.
Lonclon •••.•••••••••• 45.500 ptas.
Santiago de Chile ••••• 127.000 plas.
Paris ••••.•.••••••••• 33.900 ptas.
LI~a •••••••..••• • • • 122.500 ptas.

ser reclamado polos.beneficiários
daquel testamento non só teria
que referirse ao valor das propriedades roubadas coa expropriación de El Pueblo Gallego, incluida a rotativa, senón a valoración das décadas que non puideron editar Portela e os seus her. deiros o xornal. Este 1ipo de trucacións foron postas agora, outravolta, de actualidade palas reclamacións do PNV sobre as suas
propriedades en París, que está
a negociar ca govemo de Aznar.

C

ando escribo esta nota
xa rematou, por fortuna,
a folga de fame que pro,
tagonizaron os presos políticos
en Turquía para reivindica,lo
respeto dos dereitos humanos
nos cárceres daquel país. O terrible é que unha pretensión
tan elemental custara a vida de
doce folguistas e sabe dios qué
secuelas noutros que levaron a
súá loita ao límite do humano.

·E N S
SAIDA DO PORTO

TELF. (07 - 351S1) S2 48 93 - FAX 23 798 - VALEN~A DO MINHO

VoLVER Ao REGO

E

tempos de vacas gordas
s concellos pagaban 50
illóns por Madonn a e
Prince. As-festas de verán eran
caras e seguian 0 patrón da es,
pectacularidade norteamerica,
na. A crise trae festexos baratos
e modelos madrileños. Galiza
presenciará este verán unha re,
visión' do Corral de la Pache,ca.
Mingote, reseso debuxante do
ABC, leeu o pregón das Festas
do Cristo da Vitória de Vigo
diante de 33 persoas. N o rma
Duval será estrela a brigada. Xa
pasou hai do us anos n a parró,
quia de Furco, n a aba do Monte
Faro, que vencieron os piñeiros
dun monte comunal para lle pagar a Manolo Escobar.•

