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O recorte de axudas económicas non impide que cada ano as citas musicais sexan máis numerosas 

Os festivais enchen as vilas de miles de persoas 

O gaiteiro Corlos Núñez nunha das suas actuacións. A música folck é a gran revelación dos últimos tempos. A. IGLESIAS 

VERMELLO E NEGRO 

Stendhal 

Unh~ das obras que 
marcan o nacemento da 

novela moderna. l?rimeira 
edición en lingua galega. 

Traducción de 
Antonio Pichel. 

Inauguración do monumento a Bóveda 
en Poio odia 17 

O sábado 17 de Agosto celé 
branse en Poio, Pontevedra e 
Soutomaior os principais actos 
de homenaxe a Alexandre Bó
v:eda. Pala mañá inaugúrase o 
monumento ergueito por sus
cripción popular e á tarde ha-

berá unha concentración no ci
mitério pontevedrés de San 
Mauro, un acto cívico ás .20 
horas na Praza de Curros En
ríquez, culminándose cunha 
homenaxe popular en Souto
maior ás 9 da noite. (Páx. 5) 

Onha revolta de Ferrol no 1918, protagonizada 
por mulleres, é ainda ignorada polos historiadores 

Se a teima en resgat9r ·a histó
ria dos movimentos sociais na 
Galiza pode xa calificarse de 
considerábel grácias a várias 
xeracións de estudosos , o pa
pel das mulleres continua a ser 
o grande descoñecido . Algo 
semellante aconteceulle a 

Laura Tato que , escrebendo a 
parte de contexto social no seu 
libro Teatro e nacionalismo, 
(Editorial Laiovento) atopouse 
cunha revolta no ano 1918 na 
comarca do Ferrnl protagoniza= 
da po r mulleres, que sofriron 
unha forte represión. (Páx. 21 ) 

Sesenta anos 
O 1 7 de Ago to conmemórase 
o 60 cabodano do fusilamento 
do dirixente galegui ta Alexan, 
dre Boveda na Caeira ponreve, 
dre a. O 12 de Agosto lem, 
brou e tamén a Moncho Re, 
boiras, unha das últimas martes 
violentas provocadas polo fran, 
qui mo. A importáncia do na, 
cionali mo antes do golpe do 
36 era maior da que e adoita a 
coñecer. Tampouco é sufí, 
cientemente valorado o retraso 
que supuxo para Galiza o cerce, 
namento dun movemento que 
e e taba a implantar con niti, 

dez. fu palabras pronunciadas 
polo xeneral Millán futray na 
praza de Maria Pita da Coruña 
o 6 de Setembro de 1936 mos, 
tran a conciéncia dos subleva, 
dos neste sentido: "Maldito o 
n acionalismo separatista que 
acabou para sempre! O que de 
vos teña gardado nun recóndito 
pregue da sua alma algún ódio a 
España, erá fulminado. España 
é unha, é única. Como vos ia, 
de comparar ao eparatistas · 
vizcaitarras? Verdade que non 
hai mái nacionali mo? Morra 
o nacionalismo eparatista!". 

Vinteun ano de pois do pasa, 
mento de Franco e a sesenta 
destes feitos, o coñecemento da 
nosa história é ainda incomple, 
to, cando non deturpado. Pero 
nen na ignoráncia, nen no si, 
léncio, xennolou nunca o pro, 
greso das sociedades. Compre· 
abrir os arquivos, alentar o tra, 
ballo dos investigadores e .reabi, 
litar a todos os demócratas: sin, 
dicalistas, galeguistas, anarquis, 
·ras, pero tarnén alcaldes -rhoi, 
tos dos que exercian tal cargo 
nese rp.omento foron pasados 
polas armas- e mesmo dúcias 
de militares que se mantiveron 
fideis á legalidade. N on é cribel 
unha democrácia ·que proclama 
na sua Carta Magna a liberdade 
de expresión, pero terne usala 
en temas cardinais, unha demo, 
crác ia que ainda e considera 
inmadura, sesenta anos de ,pois, 
para· recoñecer estes feitos. + 
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ESTA SEMANA 
· A NOSA TERRA 

Non hai fin de semána que non se celebren vários 
festivais de rock ou ·de música tradicional e, mália 
a oferta, as axudas oficiais diminuiron considera
belmente nos -últimos anos. Dun xeito milagreiro, 
as asociacións culturais, viciñais ou os particulares 
acadan éxitos de públi.co nos seus concertos, 

esde o mes de Xuño até finais de 
Setembro, sucédense os festi
vais. Unhas veces parten de aso
ciacións culturais ou colectivos de 
mocedade, outras das próprias 
institucións, nomeadamente os 
concellós, pero en todos son ne
cesários os cartas públicos. A 
magnitude dos festivais varia. Os 
grandes precisan de cabezas de 
carteis ,que atraian ao público, pe
ro no caso do folk esas figuras xa 
se atopan no país como no caso 
de- BerrÓgüeto ou de Carlos Nú
ñez. Para os que non son primei
ras figuras, isto é vivido con preo
cupación porque, mália formar 
parte do festival ,_ son os i;;onside
rados "teloneirós". "O concerto 
sempre está pensado para o que 
toca despois de ti. E, se se tercia, 
incluso tes que soar peor que el : 
O-pública t~mér:i perde porque en 
vez de ir a ver a tres grupos, vai 

·ver a un, o que máis cobra", co
menta Paco Ramos, de Papa
queíxos. Ortigueira, a cita senllei
ra da música tradidonal, é organi
zada desde a concelleria da Cul
tura e ten unha preparación d~ 
meses, nos .qu~ a contratación 
dos grupos é alarefa máis com
plicada. O caso do Festival de 
Pardiñas, con dezasete edicióhs 
ininterrumpidas, é diferente, non 

. depende das subvencións ofi
ciais. O seus artífices son -~ aso~ 
ciación Xermolos, de Guitiriz, qüe 
reseñan que o segredo do exito 
está precisamente na indepén
dencia. A colecta polas casas dos 
viciños e a instalación dun bar 
axudan a sufragar gastos. 

O rock na Galiza está inmerso en 
pequenos circuitos que non sorr ' . 

compatíbeis coa ofieialidade. Má
lia que os grupos defenden a in
depend énci a son cons.cientes 
das dificuldades de tocar sen per
der cartos. Festivais de rock exis
ten desde hai anos no país, caso 
de Arzua ou Cerceda, pero do 
que se trata agora é de engadirlle 
á música a posibilidade de insta
larse no médio. As acampadas 
son imprescindíbeis e comezan 
ser un complemento da música 
ao igual que as feiras de música 
ou outras actividades paralelas. A 
iniciativa de Carlos Alonso, pro
motor do Revoltallo de Músicas 
Emerxentes, en Vigo, é compaxi-

. nar todos estes aspectos e pro
mocionar o achegamento a Por
tugal (no Norde tamén estan xur
dir festivais) así como aos novos 
estilos de facer música. E non 
sen problemas económicos; é o 
Centró Cultural de Valadares 
quen carga con eles. 

15 DE AGOSTO DE 1996 

criando un itinerário paralelo ao das festas patro
nais e oficiais. pero detrás están os afogos de di
ñeiro, o descontento de moitos grupos e o esforzo 
dos viciños na busca do apoio do concello. A pers
pectiva musical é boa: os grupos de rock proliferan 
e o folk, con sons renovados, capta a novos públicos. 

Ao Revoltallo, os grupos van dar
se a coñecer en noites monote
máticas, adicadas ao baile, ao folk 
ou ao rock. Aos máis afortunados, 
paganselles os gastos da viaxe e 
algun bocadillo. Pero a razón pola 
que suben ao Monte dos Pozos a 
tocar está precisamente na ilusión 
do directo. Quizais o caso que 
mellar exemplifica a adicación dos 
músicos é o de The Feixons, gru
po gañador na edición pasada do 
concurso de rock e que tivo que 
subir ao cenário pasadas as seis 
da mañán porque un dos seus 
membros forma parte, tamén, dun 
grupo folk. Despois de actuar con 
este nunhas festas patronais, che
gou a Valadares para tocar no de 
rock. Sucédelles con frecuéncia. 

Cómo montar o festival 

Xosé António Bocixa leva sete 
anos na organización do Festival 

A. IGLESIAS 

Rock de Cerceda. Ademáis, é 
membro do grupo da vila Zenzar. 
Cada ano, a axuda do concello 
para o festival vai decrecendo. 
"Comezaron dando médio millón 
e este ano déronnos duascentas 
mH pesetas. Hai trabas políticas e 
míranse con lupa as actividades 
do festival ", comenta. Consti tui
dos na asociación cultural Lucer
na, os organizadores do festival 
de Cerceda acadan alguns cartas 
via Deputación da Coruña e coa 
venda de camisetas e instalación 
dun bar. "Os comerciantes levan 
sete anos apoiándonos. Hai vinte 
que nos dan cinco mil pe~etas 
cada un", comenta Bocixa. 

A edición deste ano engadiuselle 
a 1ª Xornada Folk en Cerceda. 
Xosé António Bocixa valora moi 
positivamente a introducción do 
folclore na vila. "A xente maior 
anímase co tradicional e veñen 
dar unha volta polo festival ", di . 
Cerceda trouxo noutras edicións 
a grupos de rock de fóra de Gali
za pero "cobraban os gastos e 
encarecian o festival. Cos gru 
pos galégos non hai esixéncias. 
Todos levarán vinte ou vintecin
co mil pesetas para os gastos. 
Os músicos teñen moi boa inten
ción por iso creo que ainda que 
non tivesemos recursos este fes
tival ia ir para adiahte", comenta 
o membro de Zenzar. 

A importáncia do son 

A explosión do rock galega tras
cende máis alá do fenómeno Xa
barín. A explicación do éxito dos 
grupos galegas pode ir paralela 

' ' ·'-· .. · ' Pasa~á~l>á:Xfua~Se~inte 
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Ven~ páxina anterior 

aos rn.,ovementos sociais. De fei
to, moitos dos concertos e festi
vais que se levan a cabo teñen 
algunha causa sexa defensa do 
médlo ambiente, reagrupamento 
dos presos ou in..: 
submisión. Este é 

cordas novas .. par.a o baixo pero 
habia un bon equipo de.son, o cal 
se valora porque xa non é a pri
meira vez que ternos que tocar só 
cun micro para tre·s amplificado
res e outras veces. agáchannos 

os micrófonos", di. 

o caso do chama
d o 1 g Concerto 
Antimilitarista da 
Galiza. O que 
ocorre é que para 
reunir nun concer
to a un par de mi
les de persoas, os 
organizadores te
ñen que contar en 
ocasións con ca
bezas de cartel. 
Mália que hai uns 
poucos grupos 
que fan un des
canto especial no 
seu "caché" se se 

1 
Aindaque 
non tiveramos 
un peso 

Este grupo confia
ba en ter máis da
tas durante o ve
rán. "Hai outro cir
cuito que é o dos 
locais privados , 
pubs, pero xa ·tes 
que alugar unha 
fúrgoneta e ir d~ 
balde ademáis de· 
aturar que te tra- · 
ten mal", di. 

seguiríamos 
facendo 
o festival" . 
XOSÉ ANTON 80CIXA, 

ORGANIZADOR DE 

ROCK EN CERCEDA 

Ramom Pinheiro, 
o gaiteiro de 
Chouteira, amó
sase escéptico 

tratan de concer-
tos reivindicativos, 
o normal é que se 
saia do presuposto. A organiza
ción conténtase con cobrir gas
tos. 

Os festivais galegas de rock non 
son macrofestivais e, polo xeral, 
teñen un cartel composto por gru
pos do país que acadan éxitos de 
público sempre que a entrada se
xa de balde ou barata. Para os 
bravús, a explicación está en que 
a mocedade cansou de mensa
xes que non entendian e coneeta 
coa sua mesma linguaxe. Neste 
sentido, Paco Ramos, de Papa
queixos, di que hai duas realida
des: a do público e a dos músi
cos , diferentes porque cada un 
ten a sua visión. Despois do auxe 
dos grupos bravús, apoiados pala 
televisión e xuntos nun traballo 
discográfico, Os Papaqueixos 
síntense decepcionados á hora 
de tocar. Só teñen 
catro actuacións 

co tema dos fes
tivais. Recoñece 
que permiten vi
vir destas actua-

cións no verán, pero só a alguns 
e táchaos de iniciativas de "re
clamo turístico que recorren ao 
da casa porque é o que se está 
vendendo". Segundo este músi
co, en moitos casos o único que 
importa é celebrar o festival, ain
da ~ue a organización falle e ca
rezan de técnicos e ecualizado
res axeitados. As malas condi
cións de son fan que algúns gru
pos "se veñan abaixo co directo 
e todo o que comenza na músi
ca precisa desas oportunidades 
para darse a coñecer". · 

Ramom tamén afirma que hai 
festivais que a única finalidade · 
que teñen é que as empresas pri
vadas que os organizan quiten 
cartas, e outros que por partires 
da iniciativa de asociación xuve
nís ou de veciños carecen de or-

zamento de 

no verán e des
márcanse dunha 
visión optimista do 
panorama. "Os 
concertos veñen 
case de casuali
dade, nós non es
tamos organiza
dos. A única ma
neira que tes de 
tocar é enviar ma
quetas e darte a 
cotiecer pero o 
problema é en 

1
Hai que coidar 
o son dos 
festivais porque 
os grupos novas 
dependen deles" 
RAMON PIÑEIRO, 

CHOUTEIRA 

abando e só pa
gan se saen ben. 
"Se houbese ver
dadeira vontade 
de facer festivais 
folks farianse to
do o ano e espa
ciados, non tres 
ou catre por fin de 
semana'', insiste. 
As críticas do mú
sico tamén reca
en nas iniciativas 
como a do Festi-

qué condicións", 
comenta. Para 
Paco Ramos , o 
importante non é 
o diñeiro. "Ninguén de nós mide a 
música en rendabilidade econó
mica. O outro dia tocamos por 
vinte mil pesetas, que sé nos fo
ron na viaxe e en mercar unha 

val Folk de Ponte
vedra. Segundo o 
gaiteiro, nestes 
casos , tanto a 
Xunta como os 

concellos "semella que máis ben 
se promocionan a eles mesmos 
ao darlles meses de publicadade 
aos concursos e nengunha aos 
gañadores".•. 
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O folk conquista novos otJvidos ao ár libre 
Con algo menos de un ano é 
médio de. vida e un único disco 
editado, Berrogüetto estase a 
consólidar como o grupo reve
lación do folk galega. O se-u 
traballo, Navicufária, leva xa 
·3.000 9ópias yendidas e só hai 
tres meses que saiu ao merca
do. Anxo Pintos, multiinstru
mentista da bar:ida, ten unha vi
sión positiva sobre a situación 
actual da música folk galega. 
"Como grupo estamos conten
tos e sorprendidos coa respos
ta da xente", recoñece. Con 
frecuéncia, despois dos con~ 
certos, el e os seus compañei
ros escoitan do público frases 
como "non me· imaxinaba que a 
música folk · poidera ser así". 
Son as mostras dos n.ovos con
quistados polo folk que. se con
fesan gratamer]te sorprendidos 
por un estilo musical que nun· 
ca antes escoitaran. 

Sen embargo, Anxo Pintos ex
présase con cautela e ainda 
que recoñece que se _están a 
dar pequenos pasos tam_én é 
consciente de que queda moi
to para que a situación se ase
melle a doutros. paises da UE 
como Francia ou Bélxica. "A 
xente ainda rion está habitua
da a pagar por ~scoitar música 
folk; quere que sex_a de balde". 
Por iso non ere que se deba 

etiquetar a· situación do folk co
mo xénero, senón q4e se ha 
considerar por grupos. ~este 
senso os seis membros de Be
rrogüetto, v~ñen sumarse á re
d u cid a lista de privilex.iados 
que poden, vivir profisional
mente da músi- -
ca folk galega; 

mental no seu repertório. Mália 
estare_s ~ntre os grupos cun re
nome adqttirido ,_ o seu éxito
non acada as cotas do pe Be
rrogüetto ou Carlos Núñez. Ra
mom Pinheiro, gaiteiro 9e 
Chouteira, recoñece que cada 

vez se consolida 
máis a música 

fenómeoo me-
nos novidoso I Estamos 
para agrupa-

tradicional, _pero 
insiste en que os 

· casos coma es
tas son ainda ex
cepcionais. Se
gundo este gai
teiro, o folk gale
go pode funcio
nar comercial
ménte ata certo 
punto. "Nos leva
mos 2.000 cópias 
vendidas do pri
meiro disco pero 
con iso non fas 
nada. A raiz de 

cións coma Mi
lladoiro que, co
mo lembra An
xo, "sempre esti
vo aí e aguantou 
todas as épo-
cas" 

Nos últimos 
anos na Galiza 
est-ase a dar un
ha proliferación 
de novos gru
pos, festivais e 
públicos hetero- . 
xéneos; tres ele- · 
mentas distintos 
pero que conver-
xen positivamen-
te nun auxe des" 

surprendidos 
da resposta da 
xente que non 
cria que o folk 
puidese ser 
anovador" 
ANXO PINTOS, 
.BERROGÜETO 

- sacar discos e 
promocionalos é 
cando che veñen 
os concertos. Pe
ro é imposibel vi
vir só disto. 
Abonda o plu-

ta tendéncia musjcal-de raices 
tradicionais.· Chouteira é un 
quinteto que se iniciou en 1991 
como grupo de música tradicio
nal e evolucionou ate incluires 
a voz COrY10 elemento funda-

riemprego en diferentes grupos 
sempre buscando máis cartas, 
pero ainda así é moi complica
do. No mundo da gaita e do folk 
uns dan clases, outros son ar- . 
tesáns da gaita, etc. '.', sinala. • 

As ·can mil: pesetas mello:r 'aproveitadas 
-

Que os festivais e a música medren cada verán na 
Galiza non resposta á unha ecuación de máis cartas, 
máis actos,. O certo é que a cantidade de cartas que 
as diferentes institucións destinaban aos festivais 
musicais caiu considerabelmente nos últimos anos. . 
Pero ainda que a ecuación falle, nengun dos encontros 
de música existente quere desaparecer e a sua 
pervivéncia anima a outros a nacer. Só se pode 
explicar desde a tradición musical do.país e.desde o 
desexo dos viciños de que nengunha vila quede sen a 
música neses tres meses. Desde as bandas 
municipais até os grupos de rock, -son manifestacións 
dunha cultura que nunca prescindiu do ouvido e que, 
neste momento, vive un auténtico auxe de grupos, 
certames, festivais e público. 

o produto do esforzo dos viciños que, cunha pequena 
subvención do concello, poden armar semellante 
rebúmbio ainda que seña indo casa por casa, porta a 
porta, pedindo a contribllción-de todos (é o caso de 
Pardiñas con 15.000 asistentes). Os festivais son 1.,mha 
maneir-a de que a música non só se limite as festas 
patronais; son un xeito de prolongar o verán ·e, desde 
lago, e asi o entenden os viciños, de converter na vila 
nun cenário. de atracción de turistas de dentro e de 
fóra de Galiza. 

grupo de rock ·e remata bailando unha muiñeira 
torpemente, seguramente no momento inoportuno, 
porque a banda folk de riba do cenário contáxia a!go. 
A mestura dos grupos de música forte é de música 
tradicional pode ser un bon pon..~o de partida para os 
festivais, unindo a _diferentes idades e sentires. 

-
O rock galega é pobre; aqui non hai xiras ,managers, 
sinaturas de discos nen macroconcertos. Os grupos 

. quéixanse do seu mal trato porque non gañan un can 
andando de aquí para alá cos seus instrumentos pero xa 

O folk, que sempre estivo ria noso ouvido, acada case ninguén ere que a música poida.ser un meio de 
agora unha maior importáncia. Non só polas 1 fLOOO vida. Mais a ecuación sí fünciona en canto ao 
gaitas que se tocan no país ou ·palos 20.000 discos crecemento proporcional de grupos e festivais. 
que A irmandade das estrelas de Carlos Nuñez leva Precisamente estes teñen que servir para promocionar a 
vendidos, senón porque cada vez máis persoas esas formacións locais que quemn tocar, darlles 

Porque a asisténcia .é a que.consigue que non marran síntense identificadas con esta música. E iso acádase facilidades, invitar ao público a que afine o ouvidc e non 
·os festiva!s. Hái exemplos que amasan como miles ·de . nos festLvais, no ar libre, na innovación de sons e na imitar ao modelo reseso de festa patronal cor, vella gloria 
persoas poden acudir nunh? noite a Linha vila para ~decisión de -organizar encontros heterexqneos onde _os española incluida para a que case sempre hai cartas.• 

• 1, , ·, ~~cqit~,r,~,- b?~l<fr . Con toda probapt"GJPS'~ ~!3~l~~!~a,1 .. ~1 ~,\~'~g?_~~~~;§~ ~-E!"~t~~~~~ .. q~,s~:. 11J9?r'?~.~~-Yº~·~~i v~r~~ u~, 1 '.. ~L : '·' :' .! ~ · :·_• H # #+JQ~~~1 

• 



4 GAL IZA 
PSOE e BNG critican o pulo que Fraga dá ao tranfuguismo: 

. . 

A ur~anización· de Chapela 
: 

clcive na moción de censura en Redondela. 
• • ~:. • l 

.i 1 

-O- H. VIXANDE 

Grazas ao apoio dun tránsfu
ga e dun ex concelleiro socia
lista, o 23 de Agosto unha 
moción de censura vai con
verter ao candidato do Partido 
Popular, Amado Ricón, en al
calde de Redondela. O urba
nismo é o aspecto ináis polé- _ 
mico no cámbio de governo. ., 

O actual alcalde de·· Redondela, 
Xaime Rei, denunciou que xa · 
hai soldo e postas fixados para 
os dous concelleiros que han 
votar, xunto cos edis do ·Partido 
Popular, a prol de Amado Ricón 
na moción de censurá contra o 
governo que el preside. 

oposición, só apresentou unha 
moción no pleno do concello, que 
resultou· aprobada por unanimida
de. O BNG, a outra forza política 
na oposición, conta por dúcias o 
número de proposicións através 
de mocións levadas a pleno. 

Amado Ricón Virulegio, o home 
que se postula como candidato 
á alcaldía de Redondela á frente 
dun governo do PP, cuxa lista 
encabezou, é un profesor dunha 
universidade norte-americana 
-recentemente xubilado- que, 
cando voltou á Galiza, primei
ramente manifestou certa filia
ción nacionalista e mesmo che
gou a participar nalgun acto po
lítico do BNG pero que, cando 
foi tentado por Fraga, mudou de 
postura e pasou a figurar no pri
meiro lugar da candidatura po
pular nas municipais. 

Amado Ricón desmentiu isto pe
ro recoñeceu que si están decidi
dos os po.stos que ocüparán eses 
dous concelleiros na nova equipa 
de governo. Manuel Alonso Le
mas, que nas últimas eleicións 
municipais encabezaba unha lista 
independente pero que en tem
pos estivo integrado no PSOE, 
vai desempeñar a concellaria de 
Urbanismo nunha localidade que 
padece a presión da actividade 
da construción de Vigo. 

Un edificio en construción, do parente dun tránsfuga, marcará a altura das novas casas da travesia de Chapela, que poderá gañar 
en vol~me de edificación ao medrar duas plantas. 

O BNG tamén terciou na polé
mica e o seu responsábel de 
Política Institucional , Luis Obe
lleiro tamén culpou ao PSOE 
da situación xerada en Redon
dela. Obelleiro basou a sua crí
tica no xeito de confeccionaren 
as listas os socialistas e na 
complacéncia do PSOE cando 
as mocións de censura de Vila
riño de Canso e de Macada. 
Obelleiro tamén acusou ao PP 
de usar ás Deputacións para 
afogar aos concellos e asi xus
tificar mocións de censura pos
teriores en base a unha supos-

Para Francisco Puch, Amado Ri
cón reserva a concellaria de Sa
nidade e Rei asegurou que esta 
pasto será en réxime de dedica
ción exclusiva e un salário men
sual de duascentas mil pesetas, 

· ainda que de momento non será 
asi. Puch é un tránsfuga da lista 
socialista que anteriormente xa 
marchara do PSOE para retornar 
posteriormente. O mesmo dia no 
que foi apresentada oficialmente 
a moción de censura, o Venres 
nove de Agosto, os votos do Par
tido Popular previanse dedsivos 
na .aprobación da modificación 
dun Plan0 Especial de Reforma 
Interior (PERI) que permitía dar 
unha licéncia de obras a un edifí
cio dun parente .de Puch. Preci
samente a edificación -ubicada 
no bairro de Chapela e a médio 
rematar- estaba paralisada por 
arde do governo' de · X~ime Rei ' 

debido a que nori era legalizábel. 
A última hora, e ante a insisténcia 
da esquerda en que se trataba 
du.nha aprobación como pago pa
la compra do voto, o próprio PP 
suxeriu apartalo da orde do dia. 

O troco na equipa de governo 
municipal de Redondela coincide 
coa etapa na que é precisa a re
visión do Plano Xeral de Ordena
ción Urbana e o concelleiro que 
vai ocupar a responsabilidade de 
urbanismo hai anos que reclama 
a urbanización do val do rio Ma
ceiras para dedicalo a terreo in
dustrial. Por outra banda, a previ
s íbe I aprobación do PERI de 
Chapela (de momento en sus
penso) vai ·converter á travesía 
de Chapela nunha via urbana 
que ·vai multiplicar o seu volume 
de edificación nunha área pola 
devece a construción viguesa. 

Para Carlos Pazos, un dos tres 
concelleiros do BNG en Redon
dela; a apresentación- da moción 
de censura tamé.n ten que ver 

-A ·moc¡ón ele ·c:~_nsura ·en· Melón 
. . .. . . .. .... 

con presións dalguns construto
res que, presuntamente, terian 
aportado cartas á campaña do 
Partido Popular de Redondela 
nas eleicións municipais de Xuño 
de 1995, e que agora reclamarían 
reciprocidade de parte de Amado 
Ricón a meio de outorgar favores . 
urbanísticos. Pazos dixo que o 
PP gastara "nas eleicións munici
pais en Redondela entre trinta e 
cuarenta millóns de pesetas sen 
que se saiba a sua procedéncia". 
Por outra banda, ·o concelleiro 
nacionalista acusou ao PP de ser 
incoerente ao dicer en Madrid 
que hai que pór diticuldades ao 
tranfuguismo e, ao tempo, valer
se, en Redondela, dos votos dos 
tránsfugas para facerse co poder. 

Claves 

Outra clave para entender o por 
que da moción de censura foi 
apontada por Amado Ricón ao 
recoñecer que houbo contac.tos 
con Compostela. Segundo esa 
interpretación, a dirección. do 

. anúnc·ia outras ·en Castro __ Caldelas e Carral. 
O PP de Melón fichou a un con- deixa ao PSOE sen o único al-
celleiro independente para en- calde que tiña no Ribeiro. 
cabezar un ha moción dEf° censu- ' . .. . - : . ·- "" 
ra contra ó alcalde do PSOE, Contado, persisten as diferén-
Alexandre Domíi:iguez .. O .nov9· cias persoais entre Célso Rodrí
rexedor, . Celso Rodrígu~z Acu~ · guez e os seus novas sócios, xa 
ña, ten_unha dilatada tr-axectória que o primeiro non esquece 

·, política, xa que formou parte da -- que, tras as últimas eleicións 
candidatura do PP en_ eleicións municipais, o PP .permitira que o 
anteriores e, por mor. das dife- · · PSOE acadara a alcaldía para 
réncias co cabeza de lista do evitar que eHose o novo rexe-
PP, rematou por formar ur:iha c:tor. 
candidatura independente. 

O argumento empregado· polo 
b pleno celebrado o Venres no- PP para agora xustificar o apoio 
ve de Agosto serviu para votar á moción de censura é que "Me-
unha moción de censur.a que Ión estaba paralisado e sen · 

• ' .. ' .' .. ' .. ~ -;-. , · ~ 'l '• (. \. ¡ t ! . ., ' .. ' ' :. <:. ·; i ' ~. ', 

obras de infraestruturas", pero o 
alcalde deposto afirmou que "os 
viciños. estaban contentos coa 
miña xestións".:· 

. O PSOE interpretou a moción 
de censura, apresentada dias 
atrás, como un exemplo máis 
dos que .está -8 =-·levar adiante o 
PP para facerse co maior nume
ro posíbel de ·a1caldias na Gali
za. Un exemplo, explicou Abel 
Caball.ero , son os movimentos 
de fundo que se están a levar a 
cabo en Castro Caldelas e en 
Carral para apresentar novas 
mocións de censura.+ 

partido avalou a operación . De 
todos xeitos, non PP 11on todos 
foron parabéns, o presidente da 
Deputación de Pontevedra, Ma
nuel Abeledo, dixo non gastar 
da .moción, ainda que apoiou a 
Puch na cuestión relacionada co 
edifício de Chapela. 

En Redondela, nas últimas elei
cións municipais, o PSOE non 
conqueriu maioria suficiente para 
governar. Neses comícios a do 
PP foi a lista máis votada, pero o 
voto dos concelleiros do BNG a 
prol de Xaime Rei impediu aos 
populares facerse coa alcaldia. 
Durante todo este tempo, Reí go
vernou meiante acordes puntuais 
co Bloque, xa que esta forza ne
gouse a un pacto de governo. 

Durante os últimos quince meses, 
desde as eleicións municipais, o 
PP de Redondela, que estaba na 

ta máa xestión. · 

O dirixente do PSOE, Abel Ca
ballero, dixo que hai "intereses 
urbanísticos escuras", pero elu
diu mencinar cales. O socialista 
negou calquer relación co con
celleiro tránfuga Francisco Puch 
e calificou a Fraga como "cam
peón do transfuguismo" que ac
tua asi ante o "nervosismo que 
lle provoca a incerteza dos re
sultados das vindeiras eleicións 
autonómicas".+ 

Divisións no PP 
Renxen as cadernas da nao popular. Mentres Cacharro lle fai a se
cante ao coñecido empresário lugués Luis Abelleira, amigo persoal 
de Fraga e Romai , a TVG, por orde superior de San Caetano, entré
galle minutos de desquite no telexornaL Cacharro síntese incómo, 
do co seu vello amigo. Pero ·outros no.partido xulgan que cargar pis
tola a-inda é un mérito. 

Tampouco andan moi unidas as filas do PP no caso Redondeta. Na
da menos que o Presidente da Depuración pontevedresa, Manuel 
Abeledo, declara que a moción non lle gosta nada. De cuestión 
"preocupante" califican el e o candidato' a alcalde Amado Ricón a 
moción dé cen.sura. Que quererán dicer? Hai que ter en conta, en 
todo caso, que as discrepáncias en letra impresa non abun~an no 
partido csmservador. Cando saen á luz é que o asunto arde. 

Tampouco parece qL1e exista unidade interna sobre o modo de tratar o 
asunto do atentado de Fraga. Alguns consideran que tanto facerse a 
· vítima -en comparación, por exemplo, coa discreción de Aznar a 
quen si lle tocou en sério e en periodo preeleitoral- non vai traer bos 
réditos. Os duros, en cámbio, pretenden aproveitar todo. Os inquéritos 
baixan túrbios e o nervosismo faf abanear a barca perigosamente. + 
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Máis de vinte. concellos solicitan da Xunfa a institucionalización do Día da Galiza Mártir 

O 17 de Agosto inaugúrase 
o monumento a Bóveda en Poio :· 
-0- PAULA CASTRO 

O sábado 17 de 
Agosto celébranse 
en Poio, Pontevedra 
e Soutomaior os 
principais actos de 
homenaxe a Alexan
d re Bóveda. Pola 
mañá inaugúrase o 
monumento erguei
to por suscripción 
popular e á tarde 
haberá unha con
centración no cimi
tério pontevedrés 
de San Mauro, un 
acto cívico ás 20 
horas na Praza de 
Curros Enríquez, 
culminándose 
cunha homenaxe 
p 0 p U 1 ar en S 0 U t 0 • Desde hai 20 anos, r: 17 de Agosto vense celebrando un ha concentración no cemitério de San Mauro 
maior áS 9 da noite. en Pontevedra. Na foto a filla de Bóveda intervén no acto de 1995. A. IGLESIAS 

Máis de vinte concellos téñense 
aderido a unha moción naciona
lista a pral do recoñecimento ins
titucional da figura de Alexandre 
Bóveda, como símbolo dos már
tires da sublevación do 1936. 

O monumento que será inaugura
do en Poio o 17 de Agosto foi po
s íbel grácias á iniciativa da Fun
dación Alexandre Bóveda, quen 
puxo en marcha unha campaña 
de solidariedade dirixida a acadar 
os cartas para poder levar a cabo 
o devandito monumento. Será 
pois unha oferenda popular en 
agradecimento ao labor desenvol
to por Bóveda durante a sua vida, 
e unha forma de distinguir a este 
home ao que desde as instáncias 
políticas institucionais preténdese 
deixar no olvido. Diste xeito, a 
partir do sábado Bóveda ocupará 
un lugar distinguido en Poio, e os 
mártires da Galiza terán onde ser 
homenaxeados. 

ainda que esta non é a primeira 
ocasión na que se tenta facer un 
monumento en comemoración 
de Bóveda, é a primeira na que 
se consiguen froitos. Barreiro si
nal o u que para o concello de 
Poio "é unha forma de honrar a 
memória de Bóveda e de reco
ñecer o que este home significou 
para o nacionalismo galega". 

A inauguración tarase ás 12 da 
mañá na sua ubicación á entra
da do Concello, no final da Pon
te da Barca sobre o Lérez. Ás 7 
da tarde tarase unha oferenda 
floral no cemiterio po11.tevedrés e 
o deputado Bautista Alvarez se
rá o encarregado de pechar os 
actos ás 8 do serán. 

Mocións municipais 

Máis de vinte concellos galegas 
aprobaron a moción apresentada 
polos grupos municipais do BNG 
na que se solicitaba o recoñ.eci-

Segundo Xulio Barreiro, canee- mento institucional da figura de 
lleiro nacionalista en Poio, -on- Alexandre Bóved~, pala sua rele-
de governa un alcalde do BNG- = . v~ncia política, social e c1:1ltural e . 

en representación de todos os 
mártires que perderon a vida por 
defender a soberanía de Galiza. 

Os concellos que aprobaron a 
moción acordaron solicitar do Par
lamento galega a institucionali
zación do Dia de Galiza Mártir. 
Ademais, as mocións remitidas ao 
Parlamento galega recollen unha 
petición conxunta na que se solici
ta a apertura das vias procesais 
oportunas para que se revise o 
xuízo no que se condenou a Bó
veda. Tamén solicitan o translado 
á Galiza de toda a documentación 
que existe en torno a estes proce
sos que serviron para acabar·coa 
vida dos que loitaron por manter 
as liberdades democráticas no 36. 

Nas mocións aprobadas consi
dérase que "o pavo ainda está 
en débeda cos· homes e mulle
res que deron a vida pola· pá
tria", pero sobre todo como r~
coñecimento· do labor do dirixen
te nacionalista .Alexandre Bóve
da, que foi. fusilad.o despois dun 
"xuízo aldraxante para Galiza".+ 

Moncho Re~oiras recordado-en Ferrol no XXI cabodano da sua morte 
* PAULA BERGANTIÑOS 

O dia doce de Agosto, mem
bros da Unión do Pavo Galega 
concentráronse un ano máis en 

· Ferro! para lembrar a Mancho 
Reboiras. Na ruada Terra, á al
tura do número 21 e diante do 
edifício que foi testemuña da 
.sua morte, ~elebrouse a tradi
. cional arenga. O programa de 
actos convocados ca gallo do 
XXI cabodano do militante na
cionalista comezou pala mañá 
coas acostumadas oferenda.s 
frorais no cemitério de lmo, no 
concello de Dodro. 

Ás doce o conc~lleiro éto BNG 
de Dodro ·daba co'mezo a ofe

Galega, os cravos e os aplausos 
quentaron a tumba na que des
cansan os restos de Reboiras. 

Co canto da Internacional e un 
saudo de Francisco Rodriguez 
comezou á tardiña o acto convo
cado en Ferrol. Perta de duas
'centas persoas, entre .as que se 
atopaban ,os deputados do BNG 
Bautista Alvarez, Francisco Ro
dríguez, Bieito Lobeira e as de
putadas Pilar Garcia Negro e 
Olaia Fernández, participaron 
na homaxe no portal no que 
máis de trescentos policías aco
rralaron e puxeron fin á vida de 
Mancho Reboiras, só tres me
ses antes da marte de Franco. , 

renda floral na que participaron 1Martiño Santos, membro da 
arredor de oitenta pers,oas. As mocidade e do Comité Central, 
p~~a~r_a_s 9~ _ B~~tista Aly~r~~'- __ f_i~~ _u_n_hé! ~~Q~igl] _ '! JJ!lp_o!1il:.~
Presidente da Unión do Pavo cia da xuventude no desenvol-

vemento da loita pala liberación 
nacional. "Ternos que manter 
viva -explicou-:- a .. rp'emória de e 

persoas que ·com? 'Mancho en-f -.. -
tregaron a vida, para o progre-
so da hosa nación". Maria do 
Carmo Garcia Negro, membra 
tamén da direción desta forza 
política, · afirmou que "hoxe é 
imposíbel aniquilar ao naciona
lismo porque esa semente da 

ue falaba Castelao ·nas suas 
estampas, xa prende-u". 

Homaxe da FPG 

A Frente Popular Galega tamén 
se concentrou pala mañan no ce
mitério de lmo para lembrar ao 
militante nacionalista. Mariano 
Abalo destacou o papel da FPG 
"como herdeira da loita pola libe
ración nacional e social pala que 
morreu Mancho Reboiras". + 

ANOSATERBA 

Un explosivo caido en Cangas aJ>onta 
a intencionalidade dos incéndios 
Eulóxio López, alcalde de Cangas, amosouse preocupado 
pola existéncia dunha máfia que provoca incéndios no Mo
rrazo pero, ao mesmo tempo, sinalou que o artefacto que 
caiu en Cangas pode ser unha boa pista de investigación. O 
pequeno parácaidas do que caiga un artefacto exploxivo, 
caiulle a un viciño de Cangas cando, ao sair d~ autoestrada, 
atopábase en Domaio. Despois de ver unha avioneta sobre- = 
voar un. monte de eucaliptos, a· explosivo estoupou no para-. 
brisas do seu automóbil. En Cangas xa se deron máis de 
vinte incéndios no verán e, hai uns dias, outro viciño atopara 
cun qrtefacto·semellante entre unhas árbores da ·zona. A 
_ conselleriq de Agricultura xa ten co.ñe~emento .do feíto e 
·a 'primeira pista a seguir é a identificación da avioneta.+ 

Bueu acolteu as oitavas xornadas 
de Galiza Nova 

5 

• 

' . 
Arredor de duascentas persoas participaron na oitavas 
xornadas de verán organizadas por Gali:l!a Nova .do Xoves 
8 ao Dómingo 11 de Agosto no concello de Bueu. 8aixo 
lema Erguendo Galiza coas nasas lorzas os mozos 

-nacionalistas fixeron un pequeno percorriC-.P durante a fin 
de semana pola historia de Galiza. Na primeira das char
la-coloquio Galiza na ldade Media , destacouse a etapa na 
que Gal iza foi na práctica un ·reino independente e . 
coi:npletamente soberano. Tamén se lembrou, no 
coloquio Galiza ao longo dos anos trinta ~ época de gran- ,, 

· de eclosión do nacionalismo e da aparición do Partido 
Galeguista asi como as consecuencias, logo do levanta
mento do 36, da Guerra Civil e as feridas que supuxo na 
memoria colectiva do povo galega. Unha visita a llla de 
Ons, unha sardiñada e un obradoiro sobre propaganda, 
entre outras actividades, completaron o programa deste 
ano. Durante a despedida os participantes quixeron lem
brar a compañeiros que como Mauel Caride non puideron 
asistir por cumplir penas de cárcere ao seren insubmiso~ 
ao exército españoL + · 

A AGENG recolle 20.000 sinaturcis 
. / 

contra o encoro do Umia 
Os trinta e sete grupos ecoloxistas que fo~man a Asem
blea de Grupos Ecoloxistas e Naturistas de Galiza volve
ron rexeitar o encaro que a conselleria de Agricultura ten 
previsto construir no rio Umia .. A AGENG sumouse ao 
traballo de oposición da Plataforma Anti-Encaro, forma
'dª por viciños, porque ere que as empresas que obteñan 
a enerxia eléctrica son as únicas benéficiadas desta 
obra. Os _ecoloxistas reseñan que o' país está saturado 
de centrais hidroeléctricas e que non precisa máis dano 

· ao meio ambiente. A recollida de sinaturas da AGENG deu 
como resultado a cifra de 20.000 entre os tres concellos 
afectados polo anteproxecto, Caldas, Cuntis e Maraña.+ 

A. IGLE'SIAS 

Catro meses para seren ·atendidos en Povisa 
Desde que os beneficiários do Instituto Social da Mariña 
pasaron ao Sergas, a situación do policlínico de Vigo, 
Povisa, é de bloqueo. O Sergas ten un-concerto co 
hospital, polo que uns cen mil pacentes son .atendidos ali 
pero, desde Marzo, esa cifra medrou en 27.000, os 
beneficiários do ISM. Olaia Fernández levou ao 
Parlamento a pergunta que fai referéncia a esperas de 
catro meses para ser atendido por un especialista. As 

·cuas que estes no.vos pacientes solicitan a Povisa non 
poden ser atendidas por ter xa outras previamente 
concertadas en· calidade de centro privado. A deputada 
do BNG sinalou que os usuários da sanidade do sur de 
Pontevedra está padecendo unha peor calidade 
asistencial que noufras zonas.+ · 
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OPtNIÓN 

FALAR DE "IG&EXA" É PARA MOITOS FALAR 
TAN s6 DE BISPOS AUTORIT{\RIOS E MORALIS~ 
TAS, DE QCULTOS PODERES FbCTICOS QUE 
LOITAN POR RECUPERAR O PODER E A IN~ 
FLUENCIA QUE TIVERON NOUTRORA, NUNtJ:A. 

SOCIEDADE HOXE AFORTUNADAMENTE LAICA 
E LIBERADA bA SÚ~ POUTA ATENAZADO.RA 
DOS CORPOS E OS ESPÍRITOS. PERO FALAR. DE 
IGREXA TAMÉN PODE SER FALAR DA IGREXA 
DE BASE_ QUE N.ÓN TEN PODER, NIN O QUÉ~E. 

./ 

DAS MITRAS AS CAMISETAS 
. ..... 

e ¿"NOTICIAS DE IGREXA"? Falar de 
. Igrexa é falar dun poder que aínda ten un 
pequeno~ cólectivo mitrado, ca -l1.ue rentan 
impoñer mlnha sociedade democrática nio
rais e cultos que corresponden a un pasa.do 
escurantista. Falar de "Igrexa" tamén pode 
ser falar de sectores sociais _ql!.e aínda se
guen presos e dependentes desas estructuras 
de poder, aínda que xa conspicuos analistas 
sociais e esgrevios pensadores pronostica
ran a stfa marte hai ben tempo; sectores 
que alimentan as filas do dereitismo socio
político máis recalcitrante ... Os que tal 
pensan da Igrexa non lles falta a súa .razón 
por moitas actuacións desta. 

"Noticia de Igrexa" sería; nestes intres esti
vais, falar dos movementos de bispos. Que, 
por certo, houbo unha chea deles ao· longo 
dos últimos meses no Estado español, para 
cubrir vacantes que estaban en expectativa 
desde había tempo; entre elas a do coñeci
do bispo integrista de Cuenca, o galega Xo
sé Guerra Campos. Na Galiza, a noticia 
episcopal veu da man do bispo de Ourense, 
Xosé Diéguez Reboredu, que foi trasladado 
para a diócese de Tui-Vigo, por non ben 
esclarecidos motivos, agás o da xubilación 
do anterior dtular tudense, o seu vello ami
go Xosé Cerviño. Parece que o de Pepe é 
un nome moi episcopal (outros dous bispos 
galegas tnáis tamén teñen por patrón ao 
santo varón galileo). 

Pero, a Igrexa é, afortunada~ente, algo 
máis que iso. Aínda que o que máis se ve 
nos media é a realidade das mitras, o que fa~ 
lan e escriben os bispos, hai outra realidade 
que forma parte tamén desa lgrexa, que só 
de cando en veí: chega a ser noticia; cando 
salta ás-páxinas dos diarios e aos informati
vos de radio e TV algún que outro nome 
polo caso de tal ou cal actuación heroica 
cabo dos máis pobres, QU ca,ndo alguén se 
desmarca frontal e pubJicamente das con~ 
signas oficiais. Hai toda unha realidade de 
Igrexa de base, que nin ten poder nin o 
quere; tan s6 o mín.imo indispensable para 
poder camiñar en lil:ierdade, porque reivin~ 
dica o dereitp a· un espacio dentro .desa 
grande lgrexa que se quere depositaria do 
tesauro herdado de Xesús de Nazaret, o 
Cristo. 

.. 
VICTORINO PÉREZ PRIETO. 

ño nome de "URCA'". Non son unhas si
glas máis para suma; a esa sopa de letras co
as que no~ agobjan os xomais; é tan só o 
nome dunha embarcación de orixe celta. 
Urca quere ser unha nau que leve aos cren
te? polo camiño .da "expresión, solidarieda
de e encontro" -verbas coas que se autode, 
finen- , na Galiza, traspasando as fronteiras 
dos grupos, movernentos e parroquias, para 
buscar novas formas de sentir, vivir e ex
presar a fe. Pretenden crear un espacio de 
encontrot comunicación e festa, no que se 
recoñeza -coas súas propias verbas- "que a 
lgrexa se constrúe na medida en que todás 
e todos irnos ··facendo 
camiño desde as nasas 

das pola · xeografía ibérica. Sobre todo o 
"Multifestival David", que recibe o nome 
daquel reí xudeu que danzou medio espido 
ante a agrada arca da alianza e a quen e 
lle atribúen moitos do almo , que cantaba 
ao son da súa ha rpa. O catalán Proxecto 
David organiza este festival de de hai mái 
de dez anos; un encontro de catro día que 
'{en senda unha me tura de congre o de te
oloxía, escota de catequistas, convivencia 
de mocidáde, taller de oración e celebra
ción, é festival de rock cristián. Na edición 
<leste verán, xuntáron e nun mosteiro de 
Lleida máis de 3.000 persoas. Con menos 

concorrencia celé
branse experiencias se, 
mellantes en Euzkad i ~ealidades cotiás, to

mando a palabra, . com
partindo ... ". 'A . ,, lgrexa e, 

{Krisart) e Andalucía 
(Vivar). 

Expresión , para entrar 
en contacto e poten
ciar as capacidad·es de 
creación artística que 
xorde.ri da fe, por me
dio das linguaxes pláv 
ticas, musicais e dra
máticas. Solidariedade; 
para recoñecer liñas de 
compromiso cos desfa-
vorecidos e esquecidos, 
da man dos que tradu-
cen esforzos en proxec, 
tos de axuda real. En-
contro, porque queren 

afortunadamente, algo 
máis que o que se ve nos 
meios d.e comunicación, 
algo máis que o que falan 

e escreben.os bispos" 

Polos seminarios, me
sas redondas , obradoi
ros, celebracións, con
certos e exposicións 
de Urca ceñen pasado 
persoeiros coñecidos 
coma os teólogos An
drés T arres Queiruga 
e Manolo Regal, Pilar 
Wirtz, o mago e hu
morista Xosé Manuel 
Carballo , o mimo e 
pintor Siro López, e 
grupos de música cris
tiá como "Kairoi, "Ze-

ser máis intercambio e .intercomunicación 
que exposición; un traballo no que todos 
son protagonistas, todos mestres e alumnos 
a un tempo. 

roalaizquierda'', "Brotes de Olivo" ... Este 
ano tiven a ocasión de participar eu, xun
to coa teóloga feminista Margarita Pintos 
e outros. Por outra banda, aínda que a par
ticipación da xente de fóra do país é enri
quecedora e conflictiva a un tempo, non 
impide a identidade galega e en galega 
que os organizadores queren manifestar en 
todo momento, desde os folletos ás pre
sentacións. 

Si, afortunadamente hai máis lgrexa que a 
das mitras -que, por cerro, tampouco non 
son todas iguais- e a da xente reaccionaria 
que enche os templos. • 

VtCTORINO PÉREZ PRIETO é crego e escritor 

ARXENTINA E· 
G·UINÉ BISSAU 

MANUEL MERA 

A globaÍización económica está a encon, 
trar oposición non só en Europa, senón 
tamén nos paises do Sul. A í, en Guiné 
Bissau e a Arxentina realizáronse os dias 
I.e .2 de Agosto no primeiro caso e o día 
8 no segundo, folgas e manifestacións 
contra o aumento dos ptezos, a falla de 
emprego e as medidas neoliberai no eu 
conxunto. En ambos países a folga foi un 
éxito, como o fa ra en Franza n pa ad 
Ourono. Non estarna logo frente a un 
mundo en paz, con pr te ta a illada , 
morto ide loxicamente, como algún a , 
guran. 

Na Guiné Bi au, ui'.t paí · cunha upcrfí
cie mellantc á de Galiza e algo mái d 
un millón de habitan te , a prote ta cen
tr~b e na fa lta de pag do alário do 
traballador da función pública n au
mento abu ivo do procluto de primeira 
necesidade, specialmente o arroz, base 
da comida do paí . Segundo a UNTG, • 
ce.ntral indical da Guiné convocante do 
actos, estes foron un éxito mália as pre, 
sións do Ministério de Función Pública e 
Traballo. O govemo intentou no dia 
anteriores evitar a folga umini trando 3 
millóns de dólares a importadore priva
dos para solucionar á escasez do arroz, 
que asegura é o motivo do aumento no 
prezo. 

No caso arxentino a protesta tiña como 
albo a política económica do Govemo 
Menem que pretende aprobar un novo 
paquete de medidas económicas que casti, 
gan aos sectores máis pobres. Estas son 
exixidas polo Fondo Monetário Interna, 
cional para renegociar a débeda. O de, 
semprego é do 20%, o salários rondan 
500 dólares, as pensións dos xubilado son 
cativas e non dan para os gasto dunha e
mán e grande parte do interior do paf ~ 
tá considerado "non viabel" ... O ano pa
sado o PIB caiu un 4,4%, e o ector indu -
tria! perdeu un 10%, abrigando á sustitu, 
ción de Caval , Mini tro de Economia, 
considerado até daquela un do artífice 
da estabilidade monetária e do crecemen, 
to. Un medre ec nómico cort e con p 
de barro, como se demo trou axiña. A fol
ga foi convocada ne te caso por todas 
centrais: CGT, MT A e CTA. Ainda qu 
esta última saiu moi fortalecida ao empu, 
xar á CGT, até agora sumí a a Menem, a 
manter unha postura máis belixerante an, 
te o deterioro acial. • 

MANUEL MERA é Secretário Confedera! da CIG 

Na Gali-za, esta lgrexa ten unha rica, aínda 
que minoritaria representación. Parte dela 
fo¡ recollida no breve e magnífico libro so
bre a historia Jia Igrexa Galega, de Francis
co Carballo. E a realidade dun bo feixe de 
persoas, grupos e movementos. Nas páxinas 
<leste periódico ten saído en máis dunha 
ocasión a: realidade que aglutinan e difun~ 
den as revistas Irfrnia e Ericrucillada, pre
miadas este ano co discutible Premio da 
Crítica, 'que, con todo, _significou un reco
ñecemento ·ao seu tráballo · galeguizador; ·a 
"Romaxe de Cr.entes üalegos" é o seu ex
poñen te máis popular, cÓnvocando cada 
ano miles de romeiros. Pero hai máis cris
tiáns galeguistas e progresistas que queren 
vivir a súa fe nunha dobre fidelidade ao 
Evanxeo e á realidade da súa Terra e do seu 
tempo. 

Non son ideas novas, pero si necesarias, e 
que precisan ser constantemente reactuali
zadas; e, sobre todo, facelas operativas tan
to por parte dos crentes coma dos non 
crentes. Somos "homo/mulier faber", pero 
taméh "hbmo/mulier ludens" e "homo/mu
lier celebrans"; sen a festa ata a mesma pra, 
xe liberadora resulta alienante e escravi
zante. "Só quen é capaz de alegrarse pode 
sentir dor polo seu sufritnento e o dos de, 
mais", di o teólogo J. Moltmann. O cristia~ · 
nismo .predica que celebra a súa fe cada do
mingo, e noutras numerqsas datas festivas, 
cunha 'festa de acción fl.e gracias" ( =eucaris~ 
tía); mesmo, o ano cristián ven marcado 
palas distintas festas de Nadal a P~cua. Pe
ro Nietzsche -tan re~vindicado polas novas 
correntes de pensamento.:.. criticaba parl:i
cularmente ao cristianismo dun xeito espe-

Xosé Lois 

e URCA, UNHA EXPERIENCIA GALEGA 
ORIXINAL. Algún <lestes cristiáns, dos sec
tores máis novas, xúnranse cada verán nun 
ambicioso e riro pi;ox€Gto. que leva o estra-

. cial -pola súa falla de espírito festivo; o seu 
razoamento era inexorable: a vida é festa, o 
cristianismo é inimigo das festas, lago, o 
cristianismo é inimigo da vida. "Danme pe-

. na eses sacerdotes .. .- -<h en Así falou Zara
tustTa- Aparecen como f)risioneiros e estig
matizados. Aqúel que chaman o seu reden
tor atounos con cadeas .. . ¡Non saben amar 
a Deus serrón crucificando ao home! Debe
ría·n cantar mellares canclóns se queren 
que eu aprenda a crer n o seu redentor"'. 
Non lle faltaba razón. Por algo a moGidade. 

· actual, tan festeira ela, fuxe das igrexas por
que se aburre nelas. 

_ ( 
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A CIG critica que as reunións para a reforma da Seg_uridad_e Social sexan secretas 

Redu.cir ·as prestacións socia is obrigará 
·a acudir aos fondos de pensións privados 

-0- M.V. 

"O governo manten unha Me
sa Tripartita aberta, para tra
tar a reforma da Seguridade 
Social, e ao mesmo tempo es
tá a convertirse no principal 
instigador da campaña contra 
as pensións, poñendo en dú
bida a viabilidade da prote
ción social", sinala a Confe
deración lntersindical Galega 
que tamén critica o feito de 
que as reunións esteñan a ter 
carácter secreto, suposta
mente para "evitar a presión 
dos meios de comunicación". 

Tanto a CIG como o sindicato 
basco ELA foron excluidos destas 
reunións, mália ostentar a condi
ción de centrais representativas. 
Luis Burgos, representante da 
central galega pon de manifesto 
os seus temores sobre unha re
forma que xa se aponta restricti
va. En concreto, estúdase a am
pliación do periodo de cotización 
para recebir prestacións, o que 
resultaría grave dada a dificultade 
actual para encontrar emprego e 
a consecuéncia que teria a actual 
proliferación de empregos en pre
cário e a tempo parcial. 

A CIG xulga que o mellar modo 
de incrementar os ingresos da se
guridade social é aumentar a taxa 
de act.ividade e reducir o paro. 

A separación do nivel contributi 
vo do non contributivo suporia, 
segundo a CIG, unha clarifica
ción das contas do actual siste
ma, pero iso non deberia impli-

lnformacións interesadas sabre a déficit da Seguridade Social partirian dos grupas bancários que goveman os fondos de pensións. 

car reducións. A financiación do 
primeiro debería realizarse vía 
cotizacións e a do segundo atra
vés dos impostas. 

Público ou privado 

O debate que nas últimas sema
nas rodea á seguridade social 
viria dado palas propostas, máis 
ou menos manifestas, de privati
zación . Para a CIG "nada hai 
que obxetar a que as persoas 
que estean dispostas a aforrar 
hoxe para obter maiores rentas 
no futuro poidan acudir a un sis-

tema complementário privado". 
Esta posibilidade non é negativa 
en tanto "a Seguridade Social 
garanta pensións suficientes en 
relación ca salário percibido". 
"Pero se do que se trata -mati..
za a central nacionalista- é de 
deteriorar o sistema de prote
ción social e recortar as presta
cións no futuro, os traballadores 
.veranse abrigados a cotizar adi
cionalmente ao sistema privado 
para asegurarse na sua. vellez 
unhas rentas dignas. Oeste xei
to .o nivel complementário xa 
non teria nada de libre". De feíto 

o alarmismo criado actualmente 
xa teria provocado importantes 
benefícios para os oferentes de 
fondos de pensións privados. 

Para Luis Burgos os que propo
ñen a privatización "responden 
exclusi.vamente aes · intereses 
daqueles. que estando nunha si
tuación privilexiada se resisten a 
contribuir á solidariedade , e 
principalmente, daqueles que 
ambic1onan o enornie negócio 
que supón a xestión dos serví
cios ·de proteción social actual
mente e no futuro".+ 

A Seguridade Social non é deficitária 
"A Seguridade Social é unha con
quista da clase obreira que ten 
como finalidade distribuir a rique
za e correxir as desigualdades. 
Non é polo tanto un sistema neu
tro na economía". Son as pala
bras introdutórias do informe ela
borado pala Confederación lnter
sindical Galega o pasado mes de 
Xullo para analisar a reforma da 
Seguridade Social. A central na
cionalista trata de restar funda
mento ao que considera "falá-

-cías" vertidas desde o governo e 
os meios de comunicación contra 
o sistema de seguridade social. 

"Despois da reforma do mercado 
de traballo, das privatizacións e 
das medidas fiscais a favor do ca
pital agora tócalle q tu~no á prote
ción social", afirma o texto presen
tado por Luis Burgos, membro do 
Consello Económico e Social e da 
Executiva Confedera! da CIG. 

A Seguridade Social estaria 
ameazada non por causas eco
nómicas ou financeiras, senón 
ideolóxicas e políticas. Coa re-

·duc_ión da proteción social, en 
especial no tocante ao desem
prego, búscariase "que os para
dos, en pior situación, presionen 
á baixa sobre os salários e as 
condicións de traballo". 

"En realidade -sinala o infor-

me- os gastos sociais son po
sitivos. Xeran importantes eco
nomías externas e os seus efec
tos espállanse a toda a socieda
de. Compórtanse a modo de es
tabilizadores automáticos, axu
dan a manter a actividade eco
nómica en épocas de crise e 
son un componente importante 
da demanda interna". 

Para a CIG o cerne deste deba
te non se encontra nunha futura · 
falta de recursos, pasto que "o 
produto nacional medra", senón 
"en quen vai ser o encarregado 
de prover á sociedade desas 
prestacións, se o sector público 
ou o privado". Tampouco habe
ria que situar o envellecimento 
da povoación na raíz do proble
ma. "Se de verdade eren o argu
mento demográfico, porque non 
se favorece .a inmigración? Por-

que non se toman medidas para 
fomentar a natalidade?". 

A Seguridade Social, na sua parte . 
contributiva, está equilibrada, é di
cer que as prestacións contributi
vas non superan as cotizacións e 
mesmo no capítulo de réxime xe
ral presenta superavit, como se 
pode comprobar no cadro adxun
to. Tampouco o número de pen
sionistas ten medrado nos últimos 
anos de forma notábel. A taxa de 
crecemento foi nos anos oitenta 
do 3,47%, reducíndose na déca
da seguinte ao 2, 1%. Estímase 
que entre 1995 e o 2000 o núme
ro de pensións aumentará un 
1, 6% anual. "As proxecións de
-mográficas son preocupantes -
aponta o informe da CI~ só no 
caso de que continuen as taxas 
de paro actuais". Cun crecemento 
moderado da ocupación a por-

O réxime xeral presenta un grande superavit 
(Ingresos e gastos en 1995, en millóns de pesetas) 

Cotizacións Prestacións económicas 

Réxime xeral .. .. ..... .. ...... ... .. .. 5.213.001 .. ... ........ ... .... ....... ..... .. 4.382.484 
de·autónomos .. ... .. ..... 695.423 .. .. .. ......... .... .... ..... .... .... 581.385 
agrário .... ... .... ........ .. ~ .. 181.976 ........ ..... ....... .. .. ... ....... 1.152.040 
do mar ........ ........... ...... . 36.522 .. ........ ..... .. ....... ......... .... 134.870 

Mineiria e carbón ... .... .. ...... ..... . 27.294 ... .... .. ......... ....... ... ... ...... 121.550 
Empregados do fogar .... .. .. ..... .. ·29.225 .. .... .. .. ....... ..... ............... 143.587 

centaxe representada palas pen
sións no conxunto do Produto ln
teri or Bruto mesmo disminuiría, 
rebaixándose tamén o gasto en 
prestacións por desemprego. 
Contado o gasto en pensións no 
Estado español é xa actualmente 
máis baixo que a média europea. 
Segundo 1.,m informe da Comisión 
·Europea sobre proteción social, o 
gas~o social no Estado español 
representaba en 1991 o 21,4% do 
PIS, fronte ao 26% da média da 
Unión Europea e as aportacións 
da Administración eran aquí do 
5,7% fronte ao 7,83 na UE. 

Tamén en relación coa hipótese 
demográfica e citando un estúdio 
de Pedro Montes e Jesús Alba
rracin, sinálase que "a porcenta
xe que representan as p.resta
cións sociais no PIS depende da 
taxa de actividad e, a taxa de paro 
e o medre da produtividade, pero 
as hipóteses sobre a povoación 
son pouco relevantes". Ainda no 
pior dos casos, un posíbel deficit 
da Seguridade Social, non teria 
porque significar a creba do siste
ma, -afirmase. Outro autor, Fran
cisco Martin Seco ironiza decindo 
que "non parece que exista razón 
metafísica algunha po.la que a 
Seguridade Social _se teña que fi
nanciar exclusivamente con coti
zacións sociais e os gastos de 
defensa con impostes".+ 

7 
Nº 739 - ANO XIX 

A Xunta pronúnciase 
·poli6camente 
contra Abel Caballero 

Ainda qüe de nada serviron as 
adverténcias de Abel Caballero 
sobre a moción de censura en 
Redondela, á Xunta de Gá:liza 
semella que non lle pareceron 
correctas. Nun comunicado en
viado desde a Conselleria de 
Cultura e Comunicación Social, 
ao frente da que está Xesús 
Pérez Varela, a Xunta arreme
te contra o secretário da Exe
cutiva do PSOE na Galiza. cali
ficando as suas declaración so
bre o transfuguismo e as auto
vías como "saida de ton". 
Sobre a claudicación do Gover
no de Fraga ante Madrid, a · 
Xunta lembrou que a etapa de 
Caballero ao frente do Ministé
rio de Transportes e a marxina
ción á que o PSOE someteu a 
Galiza. No comunicado da 
Xunta, calificase ao Governo 
de Gonzalez Laxe como "o bié
nio máis negro da Administra
ción galega" e, eri relación ao 
transfuguismo, di que o triparti
to puido governar "co apoio de 
cinco representantes elexidos 
nas listas do PP, encabezados ' 
polo posteriormente-xulgado e 

V> condeado por prevaricación 
~ Xosé Luis Barreiro".+ 
Q 
< 

Ante o conflito coas 
empresas, o SLG pede 
unha reunión urxente 

Para o Sindicato Labrego Ga
lego é prioritário que os pro
dutores cobren o leite do 
mes de .Xullo e sinala que a 
postura das empresas "non 
é a mellar decisión para tra
tar de solucionar o problema 
que pode ocasionar o abono 
da ·supertaxa ". As medidas 
unilaterais non son nengun
ha solución, segundo reseña 
o sindicato agrário. Ademáis 
de confiar en que as lorzas 
poiíticas .e sociais contin_uen 
opoñéndose ao pago das 
multas, instaron á consella
ria a celebrar unha reunión 
urxente da Mesa do Leite xa 
que se non convocarían eles 
mesmos a cada unha das or
ganizacións que a integran.• 

Nos últimos· tres anos 
• I parouse a promoc1on 

de vivendas sociais 
Mália que o Plano de Vivenda 
e Solo incl.uia a intención de 
promover a construción de mil 
vivencias por ano, nos últimos 
tres exercícios non se cumpriu 
co previsto. Dese xeito foi for
mulado este problema no Par
lamento polo deputado do 
PSOE Xan Carlos Baños, que . 
reseñgu o "parón" .que sofriran 
'estas iniciativas na Xunta. lndi
cou tamén que no vai de ano 
só se construiron 46 vive.ndas 
para os máis necesitados, en 
Muras, Pastoriza e Somozas, e 
que o ano que máis vivencias 
se contruiron foi j 993, con 666, 
no seguinte promovéronse 665 
e o pasado ano 359, en 
nengun caso as mil previstas. 
Salientou o deputado do PSOE 
a necesidade que Vigo ten de, 
polo.menos, catro mil vivencias 
para xente de poucos recu:-sos. 
Só se construiron 75 nos 

, últimos catro anos .. + 
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Case 2.000 persoas subsisten g,rácias aos 16 comedores .sociais exist~ntes 

A cociña económica, un· servicio do século 
XIX, necesário ás portas d~ XXI 
* MÓNICA CURRÁS 

Hai 11 anos que o comedor da 
Esperanza presta o seu servizo 
na zona do Berbés, en Vigo. Ao 
princípio cobraba 100 pesetas 
por comida, pero na actualida
de concédea totalmente gratis. 
Sor Carmen, a monxa encarga
d a do comedor desde a sua 
apertura, explica que se dei
xou de cobrar porque a xente 
non tiña nen os vinte pesos. 

Alfonso Cerviño,' de 47 anos, é 
un dos habituais . Casado e con 
dous filias, quedou sen traballo 
nó 1993 e non cobrou prest9-
ción algunha porque a empresa 
para a que traballara de albanel 
nón cotizara nada por el. "Eu 
non o sabia -insiste- Ao re
matar o mes dá,bannos . o sobre 
co ·nome pero sen nómina'. nen 
nada. Lago pedín .axLJdas, pero 
seica non téño -direitó a nada". 

Desde hai un ano Alfonso· xanta 
no comedor do Berbés. O resto 
do dia recolle algün bocadillo en · 
conventos ou coléxios. "Antes 
que roubar -afirma- prefiro vir 
aquí a comer e, se é preciso, ir 
pedir esmola". Polo de agora, 
nunca recorreu a isto último. 
Non paga casa porque vive coa 
sua sogra e os gastos mínimos 
corren a cargo das 42 mil pese
tas que gaña a sua muller como 
empregada de fogar. Pero Alfon
so queixase de que "ese non é 
soldo para manter unha família". 

António tamén é dos asíduos 
en comedores da caridade. Le
va méio ano turnándose entre o 
do Pai Francisco, no éonvento 
das Misioneiras do Siléncio, e o 
da Esperanza, pero o peche du
rante Agosto no primeiro faino 
habitual no do Berbés. o· dos lr
máns Misioneiros, en Teis, ou o 
dos ex-toxicómanos, en Balai
dos, quédanl!e demasiado lon
xe. A António despedírono de 
Las cinco jotas de Ga/icia, 
construtora de casas prefabri
cadas, hai algo máis de tres 
anos. Non cobrou o paro, pésie 
levar na empresa cinco anos, 
porque o seu xefe o tiña "no 
mercado negro". Agora agarda 
o trámite da sua denúncia con
tra o empresário, que o despe- · 
diu a pesares de terlle ido de 
testemuña falsa conforme 
traballaba ao xornal na sua fin
ca e non· na fábrica. 

Como Alfonso ou António, son 
moitos os que a unha idade se
mellante se ven relegados á po
breza e a marxinación por mor 
das prácticas ilegais de cobizo
sos empresários. Para eles a 
única esperanza, tras a busca in
frutuosa de traballo, está nas 
contadas axudas institucionais 
de pensións non contributivas. 
Sen embargo, durante o 95 non 
chegaron aos tres mil cincocen
tos os beneficiados coas 40.000 
pesBtas mensuais da Renda de 
Inserción Social , RISGA, e só o 
3.5% deles logrou a pretendida 
integración laboral. Fóra queda
ron máis de quince mil fogares 
que, cun cabeza de família de 
máis de 25 anos, uns. ingresos 
non superiores ás 30.000 pese
tas, e un empadroamento de cin-

Alfonso -e António son vítimas de empresários que non os aseguraron no seu día. Ao 
quedarse sen traballo víronse obrigados a acudiren aos comedores sociais. A. IGLE SIAS 

co ou máis anos nun concello, 
tamén cumprian ~s requisitos. 

Os trece comedores gratuitos 
.distribuidos por Lugo, Mondoñe
do, Vilagarcia, Marín, Ourense, 
Padrón , A Coruña, Ferrol e Vi
go, e as tres .cociñas económi
cas de Santiago, Ferrol e A Co
ruña , atenden sen interesarse 
palas condicións que levaron a 
cada quen alí. Tan só dous de
les, na Coruña e en Ferrol, de
penden da Xunta e do concello. 
O resto son c'entros benéficos 
que pertencen a Cáritas, Padre
ados ou congregacións relixio
sas e se financian case exclusi
vamente cos doativos de parti
culares. Nalgúns casos, coma o 
do comedor da Esperanza, o 
Governo cóntribue con aporta
cións económicas pero, ~n todo 
caso non hai cantidades nen pe
rrdiocidade estabelecid,as. 

Serviz:o a domicilio para 
familias "vergonzantes" 

A "Guia de Centros e Servizos 
para transeuntes sen fogar" si
tua en 12 o número de comedo
res . para j ndixentes que .existían 
en Galiza o pasado ano. Actual~ 
mente, hai 16 comedores, ade
máis dos albergues e refúxios. 
Mália o recente do seu aumento, 
non son un fenómeno novo. 

Qesde 1886, a Cociñá Económi
ca da Coruña proporciona un in
sustituibel labor socia l a unha 

média de 700 persoas diárias. 
Oferece tres servizos distintos 
desde os anos 40: no do come
dor xeral 130 p.ersoas diárias 
aceden ao menú por un prezo 
simbólico de 1 O pesetas; ca ser
vizo para a teceira idade dous 
turnos de 40 persoas teñen a 
posibilidade de comer por vinte 
pesos e, po¿ último, máis de 400 
persoas se benefícian diaria
mente do servizo a domicíl io pa
ra "famílias vergonzantes". 

Fernando Suárez García leva na 
cociña eoonómica desde o ano 
39. É conselleiro asesor da enti
dade desde 1983, pero ate da
quela foi o administrador. Séntese 
especialmente orgulloso de que o 
proxecto ao que adicou máis da 

. metade da sua vida se ti nance 
nas suas 4/5 partes coas suscrip
cións e doativos do pavo coruñés. 
Tamén lembra que o servizo nun
ca é moito. "Actualmente estamos 
LJn pouco agobiados -recoñe
c~ pero é porque en verán dan 
vacacións outros comedores". 

Entre os coruñeses que aportan 
·un ha cuota mensual á cociña 
económica atópase· a p0eta Pilar 
Pallarás. Ela só leva un mes fa
céndoo, pero coñece a famílias 
que colaboran desde hai moitos 
anos. Pilar xustifica a necesidade 
da sua aportación mentres "na 
sociedade capitalista na que/ vivi
mos haxa xente condeada a viver 
no paro e na marxinación sen que 
o Estado lle proporcione saida". • 

A arroiada 
"Penso' que as cargas, o 
regueiro , o rego , o riaño , 
poden cada moito tempo tra, 
ernos a marte, e, con ela , o 
nece ário temor á 11 rza da 
naturcza", escrebe X. ·L. Mén, 
dez Ferrfn na sua cción 
Segunda Feira do FARO DE VI
GO. O escritor lembra a arroia, 
da do Barbaña no 43. "Tempo 
despois, dixéranmme que o 
golpe de chuva, a batagada, a 
penas durara uns minutos. Pa, 
rece que daquela o rio da 
Barbaña encheu, e Rego (Ne, 
to) di que por culpa do seu 
afluente. Achandou as suas 

. marxes. Levou consigo as casi, 
ñas do pobres da posgu~rra. 
Preto da pon te de Celanova, 
fuco desaparecer un chalet que 
facia memória das quintas de 
recreo da Barbaña que figuran 
na literatura de finais do XIX, 
véxase Alvarez de Novoa. Me, 
nos mal que os danos se salva, 
ran porque estaban asistindo á 
inauguración do C ine Mary, e 
botaban Policia Montada del 
Canadá. A enxurrada rompeu 
para sempre a ponte medieval, 
cuxo nome non lembro, que 
pasaba o río por onde os Baños 
do Outeiro, a rentes do lava, 
do uro da Burga ( ... ) Daquela, a 
palabra para designar o fenó, 
meno, era esta: arroiada ( ... ) 
Hoxe ocorreu nas terras arago, 
nesas onde ainda vive e flore, 
ce a fabla e a memória dunha 
Europa camponesa e pegureira 
que resiste. Mañá pode acon, 
tecer de novo eiquí, ao carón 

· da nosa casa, e sermos nós as 
víctimas se as obras e 
intervencións sobre a narureza 
non se fan pensando na gran, 
de respiración, nos grandes ci, 
d os: na permanente posibili, 
dade de catástrofe natural". • 
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Luxemburgo, Austria e Portu, 
gal porque consideran que dis, 
torsiona a competéncia a res, 
peito doutras bebidas", edito, 
rializa o diário DEIA de Bilbo. 
"A Comisión 'de Economia do . 
Parlamento Europeu votou a 
proJ de preservar a taxa cero 
para o viño, no imposto espe, 
cial que grava as bebidas aleó, 
licas naqueles pai e nos que 
se aplica. A proposta apresen, 
tada polo eurodeputado d 
PNV, Josu Jon Imaz, descarta 
a utilización da política fiscal 
como instrumento para inter, 
vir no mercado vitivinícola. O 
argumento de elevar o trabuco 
do v·iño atopou seguidores 
abando pois o text f, i apr , 
bado por unha difer'ncia de 
dou v to . Imaz dixo que 
ach gam nt da f¡ e lidad 
naci nai n é un fin n i 
me m na medid n que , 
ta diferéncia n n afi eren e, 
riamentc ao mcrv ad 
non deben vincul r 
impo itivo aplicábei 
a cervexa e a b bid ale li, 
cas. O eurodeputado do PNV 
declarou e satisfeito rque o 
eitor do viño mantén na UE 

2.200.000 empregos direito e 
o incremento da pn:~sión fiscal 
poderia comprometer alguns 
deles". • 

Conselleiro ácrata 
Eu son un pura sangue do xor, 
nalismo". O conselleiro de Co, 
municación Social e Cultura 
Xesús Pérez Varela defínese asi 
nunha entrevista que lle fai 
Miguel Tuñez na última 
edición de XORNALISTAS, a re, 
vista da Asociación da Prensa 
de Compostela. "O de Goeb-
bels ( telo comparado co minis, 
tro de Propaganda do 11I 
Reich) vaime no sueldo e o da 
trama ( telo implicado no g lpe 
do 23 F) é un como chin que 
se repete. Quen fa¡ iso? A 
ignoráncia. Eu on un xoma, 
lista abando obxectiv . Algún 
dia, o qu tán n h mer -
teca verán o · 6 u 7 an qu 
estiven e cribindo unha e lu, 
na a diário (c mpr rán) 
que dentro dun cant rro 
hai duas mil virtude . A rnin 
imp 'rtam tre em nt qu 
me cham n G ebb l . O da 
tramad 23-F paréc m xa d 
mal go top rque calqu radia, 
e non quereria entrar nunca 
niso, vaime pobrigar a apre n, 

V b tar unha querella por acusarme 
iño sen tra UCOS dun delito estúpido( ... ) Eu son 

un ácrata, todos os que me co, 
"Alguns paises non produtores ñecen saben que o son. Son 
de viño queren modificar a ta, unha persoa que está educán, 
xa cero) hoxe en vigor na Ale, dose permanentemente. O 
maña, Grécia, España, Itália, pensamento é libre e se voste, 

ANTÓN JO / ExrRESSO de coñecese a mifia 
~----------~-~~1 obra non escrita que ... 

daria un pouco asus, 
tado de cal é open, 
samen to verdadeiro 
en moitos temas" . O 

. entrevistador 
pregunta ao Canse, 
lleiro se ten anceios 
de volver a exercer o 
xom alismo. "Non . 
Xa non. Estou tan 
maior que non vou 
volver. Odia que 
deixe isto non creo 
que valva 
escreber". • 
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Neste ano de aniversários ·his
tóricos estase a recupera·r a 
memória do que aconteceu no 
36? 

Seguimos a ter unha débeda de 
homenaxe, lembranza e xustiza 
con Alexandre Bóveda. Cando aí 
atrás a comisión para a homena
xe fixo unha visita ao Parlamento 
eu penso que lle fixen baixar un 
pouco a cara ao seu presidente 
Victorino Núñez porque lle dixen 
que se agora estaba aí era grá
cias a el e aos que con el traba
llaron no galeguismo. Que é iso 
de que non queren abrir feridas? 
As feridas vannas abrir ao non 
recoñecer a nosa história que é 
dunha xustiza elemental. · 

Sesenta anos depois a que se 
debe que continuen negando 
a revisión do xuizo de Bóveda 
e a institucionalización do Dia 
de Ga/iza Mártir? 

Se no governo houbese un par
tido nacionalista, do signo que 
for, ainda que só tora autono
mista, abondaba, pero aqui es
tamos cun sucursalismo como 
naquel tempo que agora lem
bramos no que os galegu istas 
eran como látigos contando as 
verdades e tiñan un impacto tre
mendo . Somos nacionalidade 
histórica e só con ser algo con
secuentes os que están no go
verno terian que ser os primei
ros en querer lembralp , pero no 
fondo continua a haber un pou
co de concomitáncia ca rexime 
anterior e hai ainda alguns que 
participaron naquilo, dunha for
ma ou outra, e lles custa moito 
recoñecer a figura de Bóveda. 
Pode ser que sexa preferíbel o 
que está a pasar agora porque 
asi se clarifican as causas. 

A negativa do PP no parla
mento non pode ocultar que 
uns vinte concellos aprobaran 
a moción na que si se recoñe
ce a sua figura histórica. 

Ao comezo da campaña polo 
Estatuto só habia vinte concellos 
que o asumian e através de reu
nións chegouse ao final, grácias 
a Bóveda, a que só catro ou cin
co quedaran fóra. Era un home 
eficaz e dunha constáncia tre 
menda, e como dicia Castelao, 
o motor do partido que naquel 
moemnto estaba atravésando un 
crecemento inusitado con Bóve
da como secretário de organiza
ción . Foi pouco tempo para facer 
moitas causas, a ilusión que ha
bía entón é difíci lmente entendí
bel hoxe. pensabamos que ia
mos recuperar todo o naso, o or
gullo de ser galegas. A ilusión 
era minoritária pero parecia que 
nos multiplicabamos por catro 
ou cinco, tanto organizabamos 
actos como vendíamos os libros 
da editorial Nós nas feiras . O 
ambente estábase criando a un
ha velociadade .insólita. 

Pasa o contrário con Caste
lao, do que todos queren fa
cer património? 

É que a Castelao non o fusilaron 
porque non o colleron e foi lago 
un home venerado por toda a 
emigración, participando en ac
tos multitudinários e aglutinando 
todo o que se promovía no exte
rior. No entanto, estase perden-. 
do documentación histórica im
portantísima. No Centro Galega 
de Bos Aires tiñan bolsas de lixo 
con documentos que se estaban 
pudrindo no faiado e q local da 
Federación de Sociedades Ga
legas daba a impresión de estar 
en liquidación. Grácias ao traba
l lo de Rosa Puen~e ., clasificando 
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Avelino Pousa Antelo 
'Xa lle dixen a Vitodno Núñez·que se el está a1 é grácias a xente coma Bóveda' 

* CARME VIDAL 

AVWNO POUSA ANTRO l.EMBRA A ALEXANDRE BóVmA COMO UN HOME ."EA- NON LLE OUTORGARON A MmAllA QUE LEVA o SEU NOME. TAMPOUCO A RECO-
CAZ, DE GRANDE CONSTÁNCIA E MOTOR DO PG, COMO DICIA CASTELAO", 

NUNHA ÉPOCA CHEA DE ILUSIÓNS PERO "CON POUCO TEMPO PARA FACER MOi

TAS COUSAS". PRESIDENTE DA FUNDACIÓN CASTB.AO, A POUSA ANTRO AINDA 

LLERIA POLO DE AGORA PORQUE ANDA FARTO DE QUE SEXA' MANIPULADP CAN
DO SIGUB\I SEN SE ATREVEN A RECOÑECER A HISTÓRIA COMO QUHJOU Á VISTA NA 

PERSISTENTE NEGATIVA DO PP A INSTITUCIONAUZAR ODIA DE GAUZA MÁRTIR. 

documentos, ternos agora aqui 
cópias microfilmadas de parte 
dese importante legado histórico 
para o que lago se consegu iu 
unha axuda. Ainda asi está todo 
moi abandonado. 

Non é difícil de entender ese 
abandono cando se fan actos 
como o da entrega das meda
llas que levan o seu nome? 

Castelao chegou a ser unha for
za tan importante que Albor ao 
princípio deulle as medallas a to
dos os galeguistas. Logo a cou
sa cambiou e chegaron a darlle a 
insígnia a un señor como Maure 
Mariño que ten escrito un libro no 
que tala de Castelao como "rojo 
separatista" e lago foi recoller a 
medalla sen sequer avergoñar
se. Tamén no traslado dos res
tos actuaron mal e talvez a sua 
mala conciéncia e o medo impe
diulles que fosen capaces de dia
logar. Porque o mínimo nun mo
mento como ese era falar coas 
asociacións nas que Castelae 
estivera e con todos os partidos 
políticos que quixeran estar alí e 
seguro qu.e non- teria sido tan la
mentábel. Hai uns meses, cando 
os rapaces de Galiza Nova me 
pediron que talara, xunto con 
Manuel Beiras, da mocidade e o 
galeguismo daqueles anos eu dí
xenlles que, a pesar de todo o 
que pasara, tiñan que facer hon
ra a Castelao no Panteón de Ga-

legos Ilustres e levei unha gran- · 
de alegria cando vin que me fixe- . 
ron caso e foron ali a renderlle 
uriha homenaxe. 

Vostede, presidente da Fun
dación, non ten ainda a meda
lla Castelao. 

imprenta, nunha cea de home
naxe a lila Cauto ainda aparece
ron dous que se daban total
mente por perdidos. Irnos publi
car tamén os seus artigos en A 
Nasa Terra en dous volumes , · 
antes e despois da guerra civil . 
pero están pendentes de cues
tións económicas porque Gala-

Teño a medalla ·Castelao dada xia ten direitos preferentes da 
só a duas persoás polo Partido obra e propúxonos publicalo e 
Galeguista en México pero non .. pagar nós a edición a cámbio de 
esta e moitos extráñanse. A min exemplares pero non aceitamos 
non ma .dan porque saben que as condicións. Agora ven de pu-
non a recolleria pola degrada- · blicar Manuel Rei Romeu un li-
ción á que chegaron. Se a cou- bro e Galaxia fixo que se retira-
sa mudara cos anos ao mellor ran dos postos de venda porque 
reconsideraba a petición pero non dá os direitos :e non permite 
hoxe por hoxe non a recolleria e que ninguén publique sen pagar 
eles sábeno be-n. Nunha oca- o seu permiso por reproducir. 
sión Albor veu á asamblea que 
celebramos en Rianxo coa in- Con que medios conta a í=un-
tención de que propuxeramos dación Castelao para desen-
xente para o galardón e García volver estes proxectos? ,,. 
Bodaño recrimináralle que xa 
estaban prostituidas. Debían Dependemos dunhas subven- · 
contar con nós desde os primei- cións minúsculas que nos dá a 
ros anos e non o· fixeron. ConselleFia de Cultura e que nos 

Surprende tamén que unha fi
gura da releváncia de Caste
lao siga a ter parte da sua 
obra sen publicar. 

Hai xente que ten cartas suas e 
non quere que se publiquen por 
agora.' Nós ternos preparada, a 
cargo de Henrique Monteagudo, 
un ha obra con di scursos de 
Castelao e cando xa _estaba na 

últimos anos .foron de 800.000 
pesetas. Don Ranión Martínez 
López pensou ao princípio que 
isto ia ter, como pouco, a mes
ma axuda que lle dan á funda
ción Alfredo Brañas que ten sub
vencións de quince a vinte mi
llóns pero a diferéncia está a vis
ta. Podemos seguir publicando e 
facendo as homenaxes ·anu::i.is 
grácias ás cuotas que pagan os 
membros _da 

1

Eundación despois 

de que se ampliara o seu núme
ro cando se modificaron os esta
tutos , que ncin contemplaba a 
renovación das persoas. Daque
la creouse a figura de membro 
de número porque viamos que a 
Fund-ación podía -desaparecer 
porque xa morreran quince dos 
fundadores; estabelecéronse un
has quotas individuais e para co
lectivos, nos que entraron uns 
vinte concellos, que fan aporta
cións coas que nos niantemos. 
Agora tamén hai que pensar na 
celebración do cincuentenário e 
queríamos facer a obra de divul
gación de Castelao que chegase 
a todos os colexios e tamén te
rnos pensado crear a Casa-Mu
seu cun padreado no que esta
rían a Conselleria de Cultura, o 
concello de Rianxo e a própria 
Fundación Cast~lao. 

Como valora o papel-que está 
a ter na actualidade o na
cionalismo galego? 

Agora estamos con dous na
cionalistas en Madrid como na
que! l empo,-e poden facer moi
tas causas se son quen de sin 
tonizar coa xente. Nos anos trin
ta o galeguismo estaba por riba 
de esquerdas e direitas que fa 
cian unha prácti ca comun, ago
ra a cousa foise decantando po
lo BNG e penso que o camiño é 
bo. Hai que abrirse á xente que 
coincide no nacionalismo.+ · 
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Critérios partidistas nas axudas ás organizacións xuvenis, segundo Galiza Nova 

Novas Xeneracións e OJE .as máis 
subvencionadas pola Xunta 
-0- c ·ARME VIDAL do 1994 a 1997 e que, se

gundo a-Xunta, beneficiou a 
. -4.500 mozos nos dous pri

meiros anos· de funcio'na
mento. O informe elaborado 
,por Galiza Nova tala dun 
· 7 4 %-do investimento desti
nado á formación ·e orienta- · 
ción profési0nal, unha por
centaxe que, para o organi
zaci ó h xuvenil supón un 
"fracaso na política educati-

" va da Xunta" nuFJ marco no 

Nichos e pernentos 

O traballo dos ministros galegas está a ser. ponteado medio
cremente pola ciudadania española. N on en tenden a peculiar 
forma de execu~ar as labouras de govemo que viñan practi

cando en Galiza e que agora son descubertas pola prensa madrileña. 

Novas Xeracións do PP 
foi a asociación de moci
dade máis subvencionada 
pola Consellaria de Famí
lia, Muller e Xuventude, 
con un millón de pesetas 
máis que a segunda. 
Mentres, a Organización 
Juvenil Española (OJE) 
queda en terceiro lugar., 
recibindo máis cartas que 
Galiza Nova (GN), segun.,_ 
do os dados do deputado 
do BNG Bieito Lobeira, 
quen ven de apresenta( 

que o desemprego xuvenil 
Algunhas das organiz:acións subvencionadas carecen d~ ac- SUpera 0 40%, O dobre da 

De autén ticos desagradecidos é non valorarlle ao eñor Beccaría, as 
incursións de fin de semán polas aldeas do noroe te penin ufar. O 
seu discurso na inauguración do cimetério de Ord , deberia poñer e 
como obrigatório nas probas do MIR e a promesa de sepultura para to
dos é unha das medidas máis importantes da Sanidade Pública dende 
a vacina contra o arampelo. Ali e taba, nun D ming d mes de 
Agosto, cos viciños e autoridades locais (incluido parroco e coman
dante do posto da Guardia Civil), a egurándo e de que Estad pr -
porcione nicho ou mausoleo según o gusto do con umidor c mo 

tividades. média dos países da UE. 

no Parlamento várias inicíativas 
de éontrol coas que quer pór de 
manifesto o partidismo -da Xunta 
.en matéria de política xuvenil. 

A partida presupostária destina
da a asociacións -xuvenis no 
cómputo aportado polo secretá
rio xeral de Galiza Nova, Martiño 
Santos, indica que un 11,5 % foi 
para a asociacións de carácter 
relixiosa, várias delas co seu do
m i c í l i o social na diócese de 
Mondoñedo, rexida polo bispo 
Gea Escolano , mentres un 
20,3% destinouse a asociacións 
de ámbito estatal, que á sua.vez 
receben subvencións ministe
riais. Os mozos do BNG advirten 
tamén de que a Xunta destinou 
un 6,8% dos cartos previstos pa
ra mocidade a organizacións non 
xuvenis, como o casin·o de Vivei
ro, mentres as escolas de tempo 
libre _-que tamén disfrutan doutro 
tipo de axuda- recibiron un 2 %. 

Por províncias, os dados tamén 
evocan diferéncias qmsiderábeis, _ 
xa que, se ben Lugo e Ourense 
contan cun menor número de 
asociacións, gozan de maiores 

favores da Consellaria, ao dicer 
de Martiño Santos, quen conside
ra que "a procedéncia dos altos 
cargos, da conselleira e. o director 
xeral até agora, 9 as suas 'influén
cias políticas tamén se nota no re
parto, xa que, mentres unha aso
ciación da Coruña r-ecebe por mé
d ia 86.000 pesetas, a unha de 
Ourense danlle 203.590". O re
parto fíxose, segundo o secretário 
de GN, seguindo "critérios ami
guistas· e subsidiando mesmo a 
asqciacións que non existen. A 
política que quer a Xunta en can
to ao asociacionismo xuvJ3nil que
da tamén clara se vemos qúe de 
cara ás eleicións municipais redu
círonse a cantidade de cartas pa
ra asociacións, mentres se incre
mentaron para actividades nos 
concellos, cun reparto tamén par
tidista". 

Fracaso da política 
de emprego 

O BNG perguntará tamén no Par
lamento polos resultados do Pla
no de Emprego Xuvenil, que con
taba cun investimento de 35.000 
millóns de pesetas para o periodo 

O Sifior Afránio 
ou como me rispei das gadoupas da morte 
Memórias dun fuxido 

ANToN ALoNso R.Ios 
Prólogos de X. Mª Álvarez Blázque.z e Bieito Alonso 

-
épica fuxida polos montes do , 

. Sul de Galiza, do deputado agrá-
, io e galeguista Antón Alonso 
Rios, disfarzado de probe e c9 nome e , 
a persoalidade inventada de Afránio de 
Amaral. Unha peza maxistral da literatu
ra de testemuño que amosa a conciéncia 
dun temIJo de guerra e dór. 

"A maioria dos contratos asina
dos foron en precário, cun ·gran
de grao de eventualidade e só 
85 contratos por empregos de 
nova criazón , polo que se pode 
talar de tracas-o na política de 
emprego, aínda que non se po
día esperar outra causa cando 
na ·exposición de motivos se di
cia que os hábitos dos mozos 
non demandan emprego estábel 
senón moito tempo de ócio", si
n ala· Martiño Santos, quen tamén 
fai constar que o plano de em
prego responde á política eleito
ralista do PP, xa que-foi aproba
do xusto antes da disolución do 
Parlamento para a convocatória 
de ele icións· e non contou co 
consenso nen dos sindicatos nen 
do Consello da Xunventude de 
Galiza, que teria que emitir un 
dic:¡tame preceptivo para a Xunta. 

- proba de equiparación europea. 

Unha das iniciativas .rexistradas 
polos nacionalistas no parlamen
to pergunta polo investimento en 
publicidade e propaganda dos 
cartas do plano de emp~ego, da
do que non aparece en ningun
ha das partidas presupostárias 
coas que traballan.+ 

O FARDEL DA MEM~RIA 

O da Festa do Pemento de Amoia xa é de nota. Nunca ante se vira 
un ministro, coas pingas do fritido, collendo o man.xar polo rabo e a 
sudar coma calquera fillo da vila. O esforzo do ministro non on 
compreDdidos. Deberia ir pensando en probar sorte neutras latitudes. 
Asi un paseo a cabalo na sevillana Feria de Abril, oficiar de me tre 
de ceremónias no día do cochinillo que e celebra anualmente na erra 
de Segóvia, ou unha xornada cos aceituneros altivos de J aen, poden 
reportarlle mái ponto que as rutinária partidas de golf no campo 
d?- Zapateira. 

Mentras ao sucesor de Romay, escapanlle os cerébros. Ao conselleiro 
Cachón dúralle un alto cargo, tanto como unha nova sobre Ferrín 
nun telexomal. O último en facer as maletas é o ecretario xeral, 
Carlos Negreira. O seu destino empeza a mosquear, aos que creen na 
independéncia dos meios de comunicación galegas. Vai facer parella 
con Paco Decampo no staff da Voz de Galicia. Relacionar e tes cargos 
coas subvencións indirectas, a propaganda institucional, o control 
informativo e a edición do OOG pola cabeceira fundada por Fernán
dez Latorre, seria seguir a pista do principiante. 

Hemández Cachón sábese conselleiro de transición e mera ave de 
paso polos despachos de San Caetano. Aguanta impasibel que un al
to dignatário doutra administración, inagure os cimetérios do seu te
rritório e lle faga as alineacións desde unha liga e tranxeira. + 

Vida) paixón e marte 
de Alexandre Bóveda 
XERARDO ÁLVAREZ GALLEGO 
Prólogos de Xosé Sesto e Alfonso Álvarez Cáccamo 

Biografía_ apaíxoada qun_ diríxente clave do 
nacionafü¡mo gaJego.na República. A 60 
anos do fusilamento de Bóveda; recupéra

se un texto, esciito con pulso espléndido por 
. un XOffi?-liSta que viviu de cerca o Consello de . 

Gue1Ta, e que el mesmo tivo que fuxir para mo
n-er no exílio. 
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CIDAD~S 

A Coruña paga-as perdas e o élube embolsa 170 millón~ 
/, ... 

O Teresa Herrera costa 21 O millóns ao concello e 
dá beneficio$ ao Deportivo 
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Poio inclue á illa 
Un acordo' de hai catro anos 
entre o concello da Coruña e 
o clube de futbol Deportivo 
provoca que recaian sobre o 
prirñeiro. os gastos ocasio
nados polo trofeu de futbol, 
Teresa Herrera, e qüe sexan 
unha grande fonte de ingre
sos para o segundo, que co
bra os direitos de publicidade 
e de televisión, 170 miUóns. 

ción de forza cando, en realida
de, Vázquez pode forzalo a che
gar'a uh bon acorde. 

·de Tambo ~nas suas 

Na presente edición, a Juventus 
cobrou 83 millóns de pesetas 
por participar no Teresa Herre
ra, o Ajax 51 e o Botafogo 20. 
Un acorde asinado entre o con
ce 11 o e o Deportivo hai catre 
anos abriga a este último a xo
gar sen cobrar, pero a cámbio 
de recebir os direitos de publici
dade e de televisión, de modo 
que este ano, o Deportivo co
brou por ese conceito 170 mi-

- llóns de pesetas, máís do dobre 
que a Juventus, cando o seu ca
ché para asistir a torneos simila
res non supera os 50 millóns. 

tender e manter unha relación 
en plaflo de igualdade. 

, ... 

Unhas ·.das c0nsecuéncias de 
conquerir que o Teresa HeFrera -
non dea pergas é_ qué se p0de-. · 
ri~ baixar o prezos das entradas. 

Outra das reclamacións de T ello 
é mudar a filosofia do troteu para 
implicar máis á cidadania e recu-
_perar .o modelo de organización 
de anos atrás, cando as entra
das comezaban a venderse en 
Marzo ou en Abril e· se evitaba 
coincidir coa venda dos abonos 
anuais do Deportivo, que é agora 
en ~gosto. O vello modo de ven
da das entradas era através dos 
clubes modestos e entidades so
Ciais, xa que· uns e outros reci
bían os benefícios que obtiñan 
dun trofeu de carácter benéfico. 

Vivendas municipais 
·de Labañou · 
26 anos sen reparar 

Normas Súbsidiárias 
As Normas Subsidiárias para o 

' planeamento urbanístico do 
. Concello de Poio incluen a 

Tambo, situada na ria de Pon
tevedra e pertencente a este 
concello, áinda que, desde des
pois da Guerra do 36, é 
propriedade da Armada. As 
Normas dan á illa protección tn
tegral. A pretensión do concello 
é a desafectación por parte de 
Defensa e que pase á Xunta 
para ser un parque natural ou 
·similar. Tambo foi adquirrda en 
parte a Montero Rios e a outra 
parte expropriada a vários vici
ños de Combarro, no concello 
de Poio, para dedicala a fins 
militares, mália que nos últimos 
tempos perdeu toda utilidade e 
mesmo o disfrute da sua praia 
por parte de familiares e · . 
amigos dos mariños tivo que 
abandonarse a finais do pasa
do verán debido a que saltou á 
prensa o uso non militar destas 
instalacións. • -

Este ano, o Trofeu Teresa He
rrera ten un orzamento de 210 
millóns, que paga o organiza
dor: o concello. As autoridades 
municipais recoñecen que te
ñen previsto que haxa un déficit 
engadido doutros 78 millóns de 
pesetas. O ano pasado o orza
mento inicial era de 240 millóns 
e houbo _que asinar un creta ex
traordinário de 90 millóns para 
cobrir o déficit xerado, xa que o 
único ingreso ven da venda de 
entradas. 

Por outra banda, o Deportivo só 
abona ao Concello unha peseta 
ao ano en conceito de aiuguer 
-en réxime de exclusividade- de 
Riazor, un estádio municipal cu
xas gradas están a ser remodela
das nunha obra que costa 1.400 
millóns de pesetas e que paga 
integramente o concello, sen con
tar coa axuda ~o Deportivo. 

Para Henrique Tello, concelleiro 
do BNG e sócio do Deportivo, 
neste caso non hai tal igualdade 
porque o concello ten que car
gar cos gastos, mentres os De
portivo recolle os benefícios. Es
ta sit_uación de de~igualdade 
prodúcese, ao seu xuízo, debido 
ao "enfrentamento entre Fran
cisco Vázquez e .César Lendoi
ro , o que fai que non haxa un 
bon acorde, r~to é: un acorde 
beneficioso para ambos". O al
cc.lde, segundo Tello, non é 
quen de reclamar ao presidente 
do Deportivo participación nos 
benefícios, co fin de que o tro
. feu non sexa deficitário e este 

Por outra banda, na mesma cida
de da Coruña, un grupo de resi
dentes _das vivendas municipais 
Nasa Señora do Rosário ·de La
bañou hai anos que se· queixan 
ante o mal estado destes inmó
beis, xa que o seu proprietário, o 
Concello, han investiu nada na 
reparación das mesmas desde a 
su'a construción, hai 26 ano~. 

· Viveiro-invita a comer 

Para o concello o Teresa Herre
ra é un negócio ruinoso porque 
renúncia a cobrar os direitos pa
ra ser televisado poi a TVG, o 
Canal+, e a RAI (Rádio Televi- -
sión Italiana), que aportan 170 
millóns ao Deportivo. 

A presenza do Deportivo no 
Trofeu Teresa Herrera é indis
pensábel para que non resulte 
ruinoso. Esta é unha opinión na 
que hai coincidéncia absoluta 
na Coruña, pero as mesmas vo
ces sosteñen que o Deportivo 
ten que participar para manter o 
prestíxio .entre a cidadania; por 
estas duas razóns Concello e 
clube están abrigados a se en- último aproveitase dunha situ?-: 

Galgasa, na parróquia de Sárdoma, carece de licéncia de actividades nocivas 

Os residentes das 2se vivencias 
do Grupo, apresentaron un infor
me de deficiéncias en 1-990) pero 
o. Concello inibiuse; por esta ra
zón aseguraron que hai intención 
política do grupo de governo pa
ra non ~roceder á reparación e 
permitir o seu estado case ruino
so. O grupo municipal do BNG 
apresentou, a este repeito, unha 
pergunta no pleno do concello. + 

O alcalde de Vigo permite as emisións contaminantes 
dunha empresa ~abendo que hai irregularidades 
A contaminación procedente 
dunha planta de galvanizados, 
na parróquia viguesa de Sárdo
ma, está a enfrentar aos viciños 
co Concello polo feito de permitir 
este último o funcionamento da 
empresa cando non cumpre ali
céncia de actividades novivas ·e 

'.todos os informes, agás o do la
boratório municipal, recoñecen a 
presenza dunha contaminación 
que aumenta a cada paso. 

A empresa Galvanizados de 
Galiza, S.A., mercou, en 1989, 
un pequeno taller que tiña unha 
licéncia de actividade para unha 
potéricia de 31.2 CV. A partir 
daí, Galgasa incrementou o seu 
trabal lo e a poténcia contratada 
até .chegar a "1.39,95 cv-s-en 

_ proceder a tramitar. toda a docu
. mehtación para a licéncía de ac
tividade, como se fose de .nova 
criazón, xa que estaba afectada 

polo Regulamento de Activida
des Nocivas, Molestas e Perigo
sas, que abriga a proceder asi. 

Ante esa situación, o anterior al
calde, o socialista Carlos Prínci
pe, procedeu a dictar un decreto 
de suspensión da actividade por 
carecer de licéncia. O actual re
xedor, o popular Manuel Pérez, 
anulou o devandito decreto 
dous dias despois de tomar po
sesión no cargo. 

Galgasa dedícase ao galvani
zado e ao cromado con zinco 
de pezas usadas de procedén
cia, polo xeral, náútica; para isa 
primeiro procede ao seu lava
do, para eliminar as pinturas e 
óxidos que as recobren , e des
pois proceder á galvanización. 
En realidade, Galgasa tamén 
ten permiso para o recubrirnen
to con plásticos pero só se de-

cida ªº galvanizado de metal. 

Informes técnicos 

O resultado da actvividade é a 
emisión de gases contaminan
tes que afecta ás inmediacións 
e provocou o aumento das _afec-

. cións respiratórias en Sárd9ma. 
Os viciños manexan vários in
formes científicos que sbn proba 
da contaminación existente. Po
rén, as monstras recollidas polo 
laboratório municipal din que 
non hai emisións«contaminan-

-tes, ainda que os viciños asegu
ran que esas monstras "proce
den de pontos moi determina
dos, como as chimenés, que te
ñen filtros, pero a con~aminación 
escapa por todos os lados, mes
mo polos buratos que hai no te
llado da nave". 

O alcalde, despois de negalo, re-

matou por recoñecer a existéncia 
dalgunha irregularidade pala falta 
de licéncia de actividade e os vi
ciños, aos que tardou en recibir 
un ano, van recorrerá vía xudi
~ial tanto para pechar Galgasa 
como para determinar a respon
sabilidade penal do alca~de. "Ma
nuel Pérez, cando anulou o de
creto de -suspensión de activida
de de Galgasa, ou non sabia que 
asinaba ou estaba a _cometer 
prevariación", dixo Begoña Ro
oríguez, po_rtavoz dos viciños. 

Por outra banda, a campaña 
. que desenvolven os afectados 
está a minar o crédito de Galga
sa e os membros da Asociación 
de Viciños xa recebiron algun
·has chamadas. telefónicas de 
persoas gue se identificaban co-

. mo poli_cias e que querían coñe
cer o nome dos a_utores das pin
tadas contra Galgasa. • · 

a 50 congresi~tas do PP. 
Un ano máis, o alcalde de Vi
veiro invitou a máis de 
cincuenta· deputados e sena
dores do PP a unha xornada 
de confraternización para 

. que "coñezan o municipio e 
servan de embaixadores de 

_ Viveiro nas suas respeitivas 
provincias". Os asistentes, 
entre os que-se atopaba o vi
-cepresidente do Governo 
central, Rodrigo Rato, cursa
ron unha visita .turística á vi
la, participaron na inaugura
ción dunha exposición de ar
te, con obras do Museu Pro
vincial de Lugo, e foron aga
sallados cun xantar de con
fr~ternización aoque acudi
ron máis de 80 persoas. • 

O Governo a prol 
do financiamento da UE 
do plano de reciclaxe 
do Morrazo 

O Ministério de Economia e Fa
cenda vai incluir ao Plano de 
Recollida Selectiva e 
Tratamento Integral do Lixo do 
Morrazó nos proxectos a finan
ciar polo Fundo de Desenvolvi
mento Rexional (Feder) da 
Unión Europea, que aportará o 
70% do seu presuposto, que 
ascende a 800 millóns de 
pesetas. Este plano de recicla
xe deberá estar completamente 
en marcha en 1999 e a 
inclusión nos proxectos a finan
ciar pala Unión Europea supón 
un revés para o plano de resí
duos da Xunta, xa que abre un
ha via alternativa ao modelo 
que aposta pala incineración.• 
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Os cargos de confi~nza aumentaron con Fraga nun 36% 

A Xunta gnúhcia a conxelación salarial' e gasta 
.. - .\ ';. - . . - . -

máis· de . '111l millóns en altos ca~gos e asesores 
, · · , - · · · ~ ·~ · -:. · · · - ~ -- ~;: s> r:;;,~:: -

*PAULA BERGANTIÑo·s 

Fronte a per:da continuada de 
poder.adquisitivo por parte 
dos funcionários e. o anúncio 
de Dositeo Rodríguez, conse
lleiro de Presidéncia de· que· a 
Xunta cumprirá a canxelación 
salarial dos empregados públi
cos acordada polo Governo 
central como,medidade de afo
rro público, os dados man~xa- . 
dos pola CIG-Administración 
revelan que a Xunta gasta ao 
ano 1240 millóns de pesetas 

-en . altos cargos e asesores 

Nun informe. publicado_ hai un 
, ano, esta central sindical xa de

nunciaba a incidéncia que-nos 
presupostos da Xunta tiña o in
creménto. de asesores .e de altos 
cargos producido desde a chega
da á 'Presidéncia de Manuel Fra
ga. Xan Oarlos Ansia Secretário 
Xeral de CIG Administración_ex
plica que, "a conxelación salarial 
anuneiada para o vindeiro ano 
vai dirixida contra un sector de 
traballadores que soporta desde 
hai anos xestións políticas inope
_rantes e de auténtico despilfarro". 

Os dados .man_exados pala cen
tral sindical amasan que o govlir
no de Manuel Fraga aumentou 
en seis anos o 20% dos pastos 
de altos cargos (secretários xe~ 
rais, directores xerais e delega
dos provinciais). Durante o Go
verno tripartito habia 93 postas e 
o ano pasado xa ascenderan 
116. O incremento de persoal de 
confianza, é ainda maior. Desde 
o tripartito ao ano 95 pasou de 
75 a 102, e decir un 36 %. 

Xesus Tarrio, tamén da CIG-Ád
ministración, considera necesário 
"que a opinión pública coñ13za 
con certeza que uso se lle dá aos -
cartas dos galegas e que saiba 
que o que verdadeiram~nte iñte
resa desde o governo de Frag~ é 
entregar-os servícios públicos 

Condutor á espera dun alto cargo. 

·aos intereses privados e persoais 
duns poucos escollidos". Segun
do a central sindical o précio é 
demasiado alto: 812 millóns en 
altos cargos e 428 en ·Asesores. 

1 

Austeridade selectivó 

Paradoxicaniente os emprega
dos públicos perdero.n en tres 
anos máis de 1 O puntos da sua 
capacidade adquisitiva. Pero a 
conxelaCión salarial anunciada 
para o vindeiro ano non é algo 
novo. As primeiras restriccións 
salariais chegaron coa Expo 92, 
as Olimpiadas , o tren de alta ve
locidade (AVE), e o Xacobeo e 
mantivéronse durante os dous 
anos seguintes". "A política de 
aust~ridade qu_~ -tanto pr-econi
zou ao princípio do seu manda
to o presidente da Xunta con
verteuse e.n selectiva -explrca 
Xan Carlos Ansia- Ao final os 
únicos austerizados somos o 
persoal de tropa" 

A disculpa para a conxelación sa
larial deste ano é a a Converxén
cia Europea pero a CIG mantén 
que a realidade di outra causa. 
Segundo esta central, o governo 
central ten que amortizar os 
400.000 millóns qlie o estado dei-

A.I. 

xou de ingresar:co de.creta sobre 
_ medidas fiscais do mes de ·xuño 
·a través-dos 200.00-0 millóns que 
aforran coa conxelación salarial 
dos funcionários e outros 
200.000 millóns que recaudan 
coa subida .do tabaco e do alcol. 
Segundo a CIG "as cantas non 
fallan, do único que se trata e de 
tapar o furado aberto só en catro 
meses que levan gove·rnando". 

Ante esta situación a CIG , cen
tral maioritaria na Administración 

. autonómica, vai propoñer ao 
resto dos sindicatos a constitu
ción dunha Mesa de defensa da 
Administración Pública en Gali
za, ca fin de continuar coas me
didas .contra a privatiz.ación da 
Xu.nta e para defensa da profe-

_sionalización e do mantemento 
do poder Q.dquisitivo dos traba
lladores. "A pesar da desmorali
zación e a falla de incentivos cos 
que teñen que desempenar a 
sua laboura os 13.914 traballa
dores da Administración -expli
ca X.C. Ansia- vamos continuar 
defendendo que non baixe o 
rendemento, nen a calidade. 
Non lles vamos a· dar argumen
tos para que socialmente xustifi
quen a privatización e a redu
-ción dos servizos públicos".• 

' . 
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·. Ü ·tirón de Pujol 
1 

h ..... • :· -- MANUEL CAO 

En Setembro ha de aprobarse o sistema de financiación das Co, 
munidades Autónomas para o período 1997,2001. O tema es, 

._trela é. o su_stancial ayance na respansabilidade fisca_l das Facen, 
das Autonómicás mediante a cesión do 30% do IRPF sen topes 
e ci.mha limitada capacJdade normativa. Hai . tempo xa nestas 

· páxinQ.s,_· aventurábamos o difícil que resulta manter asimetrías 
d1:11adehas .entre o poder económico e o poder político .. A can, 
tihela anterior segundo a cal Cataluña expoliaba a todo o Esta, 

_"do podía-ser unha falácia pero vendía eleitoralmente. Non du, 
bidou o PP en utilizar o ariticatalanismo cando estaba na oposi, 
ción e non dubida unha párte do PSOE en encetar unha vía si, 
milar agora. Nada que obxectar ás estratéxias de opa ición do 
divers.os p~rtidos aínda que nas sociedades máis avanzadas e in, 
formadas a demagoxia é un m~l negócio a médio prazo. 

Os partidos estatais poden tomar a financiación autonó mica 
como arma de desga t(_! político por considerala un tema meno 
importa'nte que outros. Non surprenden, entón, os cámbi de 
opiÍlión segundo a lóxica govemo,oposición máis, ag0ra, xa 
existen diferéncias ignificativas, poi a dinámica d g v m 
autonómicos determina novas intere e e nova pri rid d . 
Asi; as comunidades ricas reclaman a úa parte, mentrcs a po, 
bres resístense a ser despoxadas duns fondos que xa con idera, 
ban case próprio . Agora, en Cataluña nengún grupo político 
ten a ocurréncia de opor e á ce ión do 30% do IRPF, poi ería 
duramente penalizado polos eleitores. Do mesmo xeito, en Ga, 
liza todos se opoñen á cesión, ao menos formalmente, pala 

O presidente catalán Jordi Pujol. 

'A ~esión do 30% · 
do IRPF é unha batalla 
xa gañada·por Pujol" 

1, 

mesma razón eleitoral. 
O PP galego ve e 
abrigado a ine tábei 
equilíbrio a favor e 
en contra para non 
deixar baza á opo ¡, 
ción. O lema do 
PSOE: Vendéronnos 
servirá para mellorar o 
idioma dalgún do 
eu membro pero 

non paliará o de eré, 
di to e inoperáncia 
<leste grupo en Galiza. 

Debería e t a r cl a ro 
que a ce ión do 30% 
do lRPF é unha bata, 
lla xa gañada p r Pu, 
joL Razonando en ba, 
e á equiparación de 

La Rioja e n Catalu, 
ña ou Galiza con 
Múrcia é difícil en, 
tender de qu e tá a 
tratar aq uf e agora. 
Logo d café para to, 
dos Pujol e tá a dar un 
acelerón que, c n se, 
guridade, acabara co, 
locando a cada un n 
seu lugar. Hoxe p r 
hoxe, Galiza non ten 
poder nen peso polfti, 
co,institucional para 
alterar unha decisión 
<leste tipo . Ademais, é 
positiva ou n egativa 
para Galiza a cesión 
do 30% do IRPF? A 
resposta dependerá da 
posición que se ocupa, 
da que se pode ocupar 
e das perspectivas que 
se lle a bren ao país . 
Diante dun cambio 

-deste tipo o principal xa non son as "cantidade.s" ~renegociá, 
beis, no curto prazo- senón .o cámbio cualitativo que induce 
na dinámica e evolución futura dos governos autonómicos. 

Para o nacionalismo a autonomía financeira é un ponto básico, 
polo que os avances na corresponsabilidade fiscal van na direc, 
ción correcta. Se alguén ten confianza no país é o nacionalismo, 
e, por isa, apoia con nitidez a autonomía financeira. A Xunta 
debería buscar o consenso co nacionalismo en matérias de inte, 
rese xeral para Ga:liza como é o caso da financiación, pois o 
Acordo 1997,2001 afectará a várias lexislaturas e govemos con, 
tribuindo, ademais,· a afortalar a· posición negociadora do país.• 
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Apenas médio·millón de galegas .están empregados 

A CIG desminte ·· os dados 
·sobre a caida do paro anunciados pOla Xunta 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

A Converxencia lntersindical 
Galega pon en dúbida a afir
mación da Xunta sobre a 
criación de 7.966 postos de 
traballo en Galiza no mes de 
Xullo. A central sindical man
tén que existen razóns sufi
cientes para pensar que a dis
minución do número de perso
as apontadas nos listados do 
INEM non se corresponde coa 
cifra de empregos criados. 

"Desde a CIG pensamos que 
non se poden facer valoracións 
apresuradas sobre a economía e 
o emprego, e moito menos criar 
expectativas falsas entre aque
les que non tañen traballo", ex
plica Manuel Mera, Secretário 
Conf ederal des ta central. Se
gundo a CIG que existan 7966 
parados menos apontados nos 
listados do Instituto Nacional de 
Emprego (INEM) non quera dicir 
que se criasen este número de 
postas de trat;>allo. Da cifra de 
baixas no paro terían que des
contarse as persoas que se de
ron de baixa no INEM pero que 
ainda seguen desempregadas, 
as persoas que emigraron a ou- • 
tras zonas do Estado para reali
zar traballos estacionários, como 
por exemplo no sector da hoste
le ria, e as persoas que están 
asistindo a cursiños e que se
gundo os novos critérios teñen 
que darse de baixa no INEM. 

En Goliza hai 212 mil parados, segundo o INE e 164 mil, segundo o INEM. A.I. 

Manuel Mera explica que "des
de o ano 1991 sempre se falou 
de que había menos paro e de 
que se estaban criando postos 
de traballo pero -engade- en 
Galiza os dados demostran que 
isto é mentira". O ano pasado 
había 33.000 traballadores asa
lariados menos que en 1991. E 
namentres o número de persoas 
de povoación ocupada hai sete 
anos superaba o millón, en 
1995 baixou até os 908.000. 
"Estas cifras demostran que o 
aumento nas colocacións do 

que .sempre se tala non significa 
. máis emprego -afirma-. O mer.
cado laboral é cada vez máis 
precário. Se existe un aumento 
nos contratos e porque se pro
duce "unha maior rotación 'dos 
postas de traballo". 

O baile de números· 
do INE e do INEM 

Entre os dados manexados polo 
Instituto Nacional de Estatistica 
(INE) e o INEM existe un desfa
se de 48.000 desempregados no 

TEHP2 SINDl~AI.. 

mes de Xullo. O "lnquérito de 
Povoación Activa" elaborado po
lo INE indica que en Galiza exis-

. ten 2-12.000 parados e dos lista
qos do INEM despréndanse que 
non .son máis que 164.000. Se
gundo o voceiro da central sindi
cal o método do INE parece ser 
máis ·acertado e exacto.: "o INE 
non xoga con que o parado se 
inscriba ou se dea de baixa, se 

. non que fai un extenso mues
treo. En todo caso hai unha con
_traaicióñ entre os dados, unha 

· diferéncla considerábel e escan
dalosa da que a Administración 
se aproveita ao utilizar uns datos 
ou outros segundo lle conveña" 

Do inquérito sobre povoación 
activa elaborado polo INE ta
mén se ·desprende que o nume
ro de parados en Galiza aumen
tou no segundo trimestre do ano 
en case ·sete mil. "Estas cifras 
son inmensas se ternos en can
ta que apenas medio millón de 
galegas están empregados, do"s 
que case 200.000 teñén un con
trato eventual" . Para a CIG é 
prioritário que a Xunta comece a 
po·ñer en práctica un plano de 
desenvolvemento, unha ordena
ción do território axeitada aos 
tempos e ás metas e unha de
fensa axeitada do sector público 
e das actividades prioritárias do 
país. "En caso contrário -di Me
ra- que non se laien cando bai
xa e¡. taxa d~ natalidade ou au
menta a protesta social"• 

CEN DIAS DUNHA POLÍTICA ANUNCIADA 
Xesus Sei:x:o 

incrementa o ' eus benefícios durante o rº ~e
me tre do 96 un 20,6% respecto do mesmo tri
mc tre do ano anterior, as empresas con maio
re beneficios- durante o ano 95 foron os ban
co e a empresa do sector eléctrico e enerxé
tico (e a que o Governo Español quere priva-

- tizar para que pasen a mans dos bancos), as 
empresas pyivadas adebedan á Seguridade So-

para cumprir os critérios fixados no Tratado da 
VE. Medidas xa iniciadas polo PSOE, pero 
que este non estaba nestes mori:ientos nas me
llares condicións para poder continuar, como 
consecuéncia do desgaste sofrido nos últimos 
anos relacionado cos esqíndalos sfe corrup- · 
ción, caso Gal, etc. O PSOE xa cumpriu o seu 
papel, levou adiante a "reconversión" indus-

13 
N2 739 - ANO XIX 

Mobilizadóns contra 
o recorte social 
nos Estados Unidos 
· As bandeiras vermellas e os 
sombreiros mexicanos foron os 
símbolos máis sobranceiros 
empregados nunha manifesta
ción celebrada o Domingo 11 
de Agosto en San Diego, nas 
proximidades de México, no 
estado norte-americano de Ca
lifórnia. Os manifestantes, a 
meirande parte-de procedéncia 
latina, protestaban polo recorte 
que, en matéria de servizos so · 
ciais, está rexistándose nos EE 
UU: A mobilización foi acompa
ñada da entrega de octavillas 
aos condutores dos · · 
automóbeis que entraban e , 
saian dos Estados Unidos pala 
fronteira .de-Tijuana. • 

A superficie edificábel 
mul6plicarase por tres 
e a lux non baixará 

Os empresários aplaudiron 
algunh~s das novas liberali
zacións do governo, o 
voceiro da confederación de 
empresários ·de Pontev~dra 
agarda que a s~perfície na 
que se pode construir sexa 
multiplicada por tres. Unha 
das informacións das que 
se fan eco os empresários 
-ainda que non entran a ca
lificala- é que a desregulari
zación dos prezos non afec
ta ·ás tarifas eléctricas, que 
seguirán a ser fixadas pola 
Comisión do Sector Eléctri
co Estatal, de modo que as 
leis de.mercado non benefi
ciarán á Galiza, xa que con
tinuaremos a· pagar o mes
mo prezo pqlo recibo da luz 
que en Madrid, cando o nQ
so país é excedentário. • 

·. cial perta de _dous billóns de·pesetas (e despois 
~din que a -Seguridade Social é deficitária e que 
as empresas públicas hai que desfacerse delas 
porque non son rentábeis), o Piff·pór 11ab1tan-

trial, a contrarreforma laboral, a privatización ._ 
de importantes empresas; e sobre todo deóu g:s · .... } 
condicións para o desgaste e debilitamento do 

A xustificación da toma destas medidas, ao 
igual que cloutras anunciadas con anteriorida
de (privatización das empresas públicas ou 
conxelación salarial dos funcionarios), é sem
pre a mesma: a necesidade de reducción do dé
ficit público para asi cumplir un dos critérios 
de converxéncia económica e monetária fixa
dos no "maravilloso" Tratado de Maastricht. 

. Os perxudicados unha vez rnáis, que casualida
de, os sectores da sociedade máis desfavoreci
dos económicamente, os traballadores, a gran 
maioria da sociedade. 

Ao tempo que se anunciaban estas medidas, os 
meios informativos dábannos a coñecer outras 
moi significativas á hora de facer .unha valora
ción de a quen favorece toda esta política eco
nómica promocionada desde altas instandas 
da Unión Europea, . para aplicar en todos os 
paises ü1tegrantes da mes·ma independente
mente das siglas-9u da ideoloxia do partido go
vemante. Vexamos algúns exemplos: a banca 

. te no Estado Español representa só o 76% da 
media europea e a participación no mesmo das 
rendas do traballo perden peso re!):pecfo de 
anos anteriores situandose no 4 7 ,5 %: e ~si :po
deriamos seguir enumerando unha. tras outra 
situacións claramente favorecedora·s do capi
tal Non é de estrañar pois que con este pano
rania fose o presidente da CEOE qu~ saíse fa
cendo unha valoración moi positiva dos cen 
dias de govemo do PP. 

A ideoloxia de direitas, os interéses de clase 
que defende, o modelo de sociedade insolidá
ria, elitista, favorecedora da de.sigualdade ·so
cial e regresiva nas liberdades democráticas, 
que representa o PP non é novidade nengunha 
e moito menos para os galegas que levamos 
moitos anos senda víctimas desta política. Nós 
non. precisabamos agardar cen ,dias. 

O Govemo Español, presidido por José Maria 
Aznar, está a defender os intereses da oligar
quía financeira española e vai intentar impo
ñer todas aquelas medidas que sexan precisas 

·- rñovitil"ento ooreiro,'da esquerda e da Volta"aó-..!"" ·
poder da direita tra?i~ionat espafiola. Tócalle , ~C.atro sociedades·cOpan 
agora ao .PP matar a faena. 

· as empresas 
Desde a· CIG xa iniciamos as mobilizacións .-
contra~ política económica <leste Governo ·_:-de trabcillo temporal 
moito antes de que se cumplisen os cen dias e 
irnos -a continuar. Está en xogo a perda de di
reitos e de condicións· de vida conseguidos tras·' 
moitos anos de loita e organización do movi-. 
mento obreiro. Se deixamos que nolos. quiten 
teremos retrocedido moitos anos ná nosa llis
tória, anos que irnos tardar moito tempo en 
volver a recuperar. o inimigo sábeo e por iso 
aposta tan forre . Nesta loita ternos que contar 
con todos os sectores perxudicados por esta 
política económica e social e polo tanto obxe
rivamente interesados en dala, e espéramos · 
contar tamén con aquelas organizacións que 
representan a m9itos deles. e cando menos en 
teoría din que defenden os seus intereses. Es
peremos que non pesen máis outro tipo de ata-
duras ou compromisos.+ · 

XESUS SE!XO é Secretario Nacional de Organización da CIG 

O argumento de que a compe.
téncia na xestión do traballo 

- tempqral pode criar máis 
emprego é. falaz se se ten en 
canta que non hai tal competén
cia, xa-que, no Estado español, 
4 multinacionais copan o 60% 
dun negócio que en ·1995 factu
rou 65.0dO millóns e que neste 
ano está previsto que facturen 
130.000 millóns de pesetas. As 
contratacións das empresas de 
traballo temporal (ETI) foron, 
en 1995, 225.000, o que supón 
a metade ·das xestionadas polo 
INEM. Calcúlase que, no Esta
do español, o 35% das persoas 
empregadas teñen contrato 
temporal. En Europa é do 7%. • 
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Asi o especifi~aba un 9ando da autoridade militar da Coruña hai sesenta anos 

Proibido deitarse na area da praia, mesmo con albornoz 
En Agosto de 1936 
as autoridades mili
tares da Coruña, . re
cén instaladas no 
poder, prodigaron o 
número de bandos. 
L:Jn deles referiase á 
moralidade en praias 
e piscinas. o seu ar
tículo 9 especificaba 
de forma tallánte: "O 
trax;e debe ser de ' 
tea de boa calidade, 
non transparente , 
que- cubra o corpb 
sen cinxilo" . o oando 
especificaba ade
mais o se!J'uinte: 

"As mulleres usarán 
traxes que cheguen 
ao xoenllo, ou ben 
enteiros ou compos
tos de blusa e saia. 
Usarán ademais 
pantalóns, cuxos 
pernis terán como 
mínimo unha anchu
ra de 40 centímetros 
imediatamente enri
ba do xoenllo". 

"O eséote do traxe estará limita
do polo peito como máximo, por 
unha liña de 20 centímetros de 
anchura que correrá paralela a 
1 O centím,etros das clavículas. 
Po las costas poderá ter a . mes
ma anchura de 20 centímetros e 
estará limitada por outra liña 
que será paralela á dos hom
breiros, a 25 centímetros dela". 

"O escote -continuaba o bando
estará confeccionado de modo 
que nunca poidan separarse do 
carpo os seus bordes, por moi vi
rulentas ou forzadas que sexan 
as actividades de quen o· usen". 

"As mangas distarán, cando 
máis, 15 centímetros do có.bado 
pola parte injerior do brazd e 
irán tan cinguidas que en nen
gunha ocasión un moyemento 
brusco descubrirá a axila". 

"As me-srñas condicións -enga
d í ase- respeito a escotes e 
mangas terán os traxes de baño 
dos homes, quen usarái:-i panta
lóns cuxos pernis te-rán 40 cen
tímetros de ancho e qúe ac~ba-

DA ,
TERRA 
AS2BAL.L.ADA 

O calvário 
do-casamento 
polo .civil 

Xoves e VenréS hai cerimónias de 
casamento civil no xulgado de 
Vigo. A lguns Sábados· tamén é 
posíbel casar - hai xulgado de gar
da-, pero este dado escápaselle á 
meirande parte das parellas que 

rán cando menos a 1 O centíme- terminantemente proibido tum-
tros dos xoenllos". barse na area, ainda indo cuber-

to co albornoz. Non oustante , 
O artículo 10 aclaraba: "Queda · estará permitido sentarse". 

M. VEIGA 

Catástrofe 
Debaixo das catástrofes naturais -coma esa arroiada c¡ue tragou 
campamento e campistas en Huesca- subxace un debate decimo~ 
nónico que ten enfrentados aos que confian tanto na ciéncia que 
mesmo lles impide comprender a aleatoriedade dos sucesos naturais, 
e os que andan pola vida encollídos, decindo que ·os humanos non 
-somos naide, que ven un lóstregazo e guií'iácheJa. Curiosamente, os 
que polemizan sobre as treboadas non gastan a mesma enerxia en ti
raP_uxas sobre a choiva aceda._ Quen sabe por qué? 

Os. mellar retratados pplo acontecemento foron contado ·as próprios 
retratistas: El Pais, na sua liña constitucionalista, non lle botou as 
culpas a. ninguén e abogou pola pronta recuperación dos feridos; El 
Mundo afii-mou, sen 'probas, que o dono do ~amping . se dera á fuga e 
que as responsabilidades políticas remontábanse case até Felipe Gon
zález; ABC destacaba a visita ae La~reina-y-yo a Biescas. Nun Agosto 
seco de notícias, o accidente serviulle ás televisións para recuperar 
audiéncia. Debían ser elas as que indemnizasen ás vítimas. + 

recorren ao matrimónig civil por~ 
que é unha información que só se 
conquire ,ª forza de moito insistir. 

Casar por vía distinta á relixiosa 
ainda é un calvário, mália que as 
últimas regulacións viñeron a fa~ 
cilitar que os concellos podan 
substituir aos xulgados do civil. A 
cámbio, a nova lei converteu aos 
alcaldes en oficiantes e, tras os 
primeiros momentos de eufória, 
comezan a fuxir dunha nova obri~ 
ga que comp;omete os Sáb;;id9s. 
Aos poucos, os alcaldes van dele~ 
gando a función aos concelleiros. 

En Vigo, casar polo concello un 
V emes é doado, pero para facelo 
un Sábado cómpre agardar vários 
meses e desembolsar perta das 
vinte mil pesetas porque hai que 
facelo no Pazo de Castrelos. 

"$e casa pala lgrexa tramitanlle 
ali a documentación", indica un 

cartel nos xulgados. O casamen
to relixioso ten eficácia civil no 
Estado, un convénio coas distin~ 
tas relixións asi o garante, .algo 
que converteu en xestorias ás pa
rróquias, que si facilitan o labor 
aos seus fregueses. 

Pola contra, para casar polo civil 
é preciso apresentar certificado 
de .empadroamento, cópia literal 
da partida de nacimento e foto~. 
cópia do DNI dos dous membros 
da parella, ademais da fotocópia 
do DNI de duas testemuñas. No 
concello de Vigo o certificado de 
empadroamento clase ao instante, 
pero noutros municípios pódese 
tardar unha semana. Para con
querir a partida de nacimento no 
Rexistro Civi l h ai que agardar 
outra semana. 

--º seg u inte paso é en tregár a do-
cumentación diante do xulgado, 
para que vaia ao fiscal. O asunto 

Contraditória 
moralidade 

Carlos Fernández, 
que na 'sua obra O 
alzamento de 1936 
en Galiza (Edicións 
do Casfro) recolle 
este .bando, cita ta
me n al~unhas ou
tras anecdotas rela
cionadas coa niora-
1 idade que impuxe
ron os militares hai 
sesenta anos. Así , 
por exemplo, a obra 
titulada Enciclope 
dia de la carne foi 
requisada nos pri 
meiros dias da su 
blevac ión e poste
riormente incinera
da, mália que o seu 
contido nada tiña 
que ver co sexo, da
d o que se trataba 
dun compéndio de 
gastronomia da edi
torial Espasa-Calpe. 
Entre os cadros 

VEIGA ROEL eran especialmente 
perseguidos aque

les nos que -aparecian figuras 
espidas, por moi pequena que 
fose a parte do carpo que 
mostraban. 

Ainda que a praia non servia 
apenas para bañarse, cumpria _ 
outras funcións, así en El Ideal 
Gallego do 19 de Agosto podia
se ler, no pe dunha fotografia, 
que "nas beiras do mar, para 
que o mar leve os restos de tan
ta podrémia e tanta miséria, a 
Falanxe está a queimar mareas 
de libros e folletos de criminal 
propaganda comunista e anti
española e de repugnante litera
tura pornográfica". 

Ainda que a moralidade era 
bandeira dos sublevados, a re
al id ad e non se correspondía 
con tal afirmación . Así acadou 
grande notoriedade, e11tre os 
veciños de Rábade que a en
contraron, o caso da muller do 
governador civil da Coruña, Xo
ana Capdevielle, que foi viola
da e o seu carpo apareceu cos 
peitos cortados e unha braga 
metida na boca.• 

tarda outros quince dias en re
solverse. A partir dese momento 
fíxase data. 

Cando a matrimónio vai ser no 
concello, os trámites ainda están 

. menos unificados, e depende de 
cada município e dos xulgados c~ 
rrespondentes. En moitos canee~ 
llos hai que pedir data ·con un mes 
de antelación e agardar a .que, du~ 
rante quince días, estexan expos
tas as amoestacións. Se o caso é 
Tui, os pape is teñen que ir do xul
gado no que os membros da pare~ 
lla están empadroados á xulgado 
de Tui e daí ao concello. 

Ir ao xulgado, para anunciar cal~ 
quer cámbio de data o u luga r, 
significa o utros quince dias de 
espera. 

Optar polo divórcio, ou mudar o 
nome ou os apelidos supón outro 
calvário para os administrados.+ 

15 DE .At;OSTO DE 1996 

Máis de cen ciclistas 
na X Volta á Galiza 

O Luns 12 de Agosto partia de 
Pontevedra a X Volta á Galiza 
de ciclismo, na que, a falta de 
lndurain, Abraham Olano e . 
Laurent Jalabert parten coma 
favoritos. As catorce equipas 
participantes, 1' 12 integrantes, 
percorrerán 720 quilómetros 
dunha volta que ten seis 
etapas divididas en cinco xor
nadas. A Volta conclue o 16 de 
Agosto en Cambre, a onde 
chegan os cicli'Stas proceden
tes do Ferrol para disputar, ese 
mesmo dia, unha contra-reló
xio de oito quilómetros de lon
xitude: Por primeira vez na sua 
história, a Volta fai unha incur
sión en Portugal , cubrindo un
ha distáncia de cincuenta qui
lómetros entre Valenc;a e Mel
gac;o, pasando por Monc;áo. • 

Un camping entre 
os 22 pontos de risco 
de inundación 

Galiza conta con 22 pontos 
de risco de inundación, ainda 
que só dous deles están cla
sificados dentro do nível má
ximo. Outros seis pontos son 
de risco médio e os restantes 
14 mínimo. Entre os 
campings que, no Estado, es
tán considerados como zona 
de risco de inundacións, está 
un nas beiras do río Tea. Por 
outra banda, a meirande par
te dos campings, ademais 
dos costeiros, están situados 
nas proximidades dos rios ou 
nas ladeiras das montañas, 
sen que iso supoña perigo. 
Contodo, Galiza rexista perio
dicamente inundacións en 
pontos cuxas canalizacións 
están a ser acometidas pola 
Xunta e os problemas que 
ocasionan están máls relacio
nados cos danos sobre as 
propriedades que coa segurl
dade das persoas. • 

Suspendidas as ax.udas 
aos meios en valenciano 

A chegada do PP á Generalitat 
valenciana estase a notar na 
prensa. Unha das primeiras 
medidas foi suspender as axu
das aos meios de 
comunicación en valenciano. 
Os trinta millóns de pesetas 
que recebian anualmente "non 
puderon ser incluidos" nos pre
supostos de 1996, ainda que o 
director xeral de Ordenación e 
!novación Educativa e Política 
Lingüística, Alejandro Bañares, 
dixo que a partida non foi elimi
nada e comprometeuse a estu
dar outra forma de incluir nos 
presupostos de 1997 as 
axudas. Por outra banda, os 
pagamentos das axudas de 
1995 retrasáronse e, mentres 
todos os coléxios do País Va
lencia receben o diário Las Pro
vincias e moitos deles o Abe, 
foi suspendida a subscripción 

~.ae sefll'a'lláriü •El' Femps. • 
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O PP volve ao .ponto morto d9 PSOE e abre dé novo as distáncias co PNV 

A conxelación do caso GAL· 
marca unha grave excepción á democrácia 
-0- G. LUCA 

Co proceso do GAL conxelado 
e Galindo en liberdade sen fian
za, a implicación do PNV na po-. 
lítica do Estado cambia de in
tensidade. Xabier Arzalluz di 
que Ajuria Enea era unha mesa 
de demócratas para solucionar 
os problemas que causan os 
que non eren no sistema de ga
rantias, pero se o próprio Go
verno central admite a excep
ción da regra democrática, o 
acordo talla pola base. A máis 
comprometida, urxente e ela
borada estratéxia de governo 
do PP, a dunha nova política 
de Interior, salta en cachizas. 

Quen a dinamita non é o ob
xecto da sua adversidade polí
tica senon os actores da gue
rra suxa que volven a sobrepo
ñ e r a razón de Estado e a 
amagar coa invasión das ser
pes a todo o que se atreva a 
erguer a tapa dos sumidoiros 
policiais. O PNV, centro da Me
sa de Ajuria Enea, que de a 
pouco criticaba o endurece
mento do Estado como mal su
perior que o que a política anti
terrorista queria combatir,. ad
mite o seu distanciamento e 
contempla o fracaso dos acce
sos indirectos e matizados á 
relación cos abertzales, que 
hai pouco defendia aficada
mente. No entanto, o PP esco
lle a via do simulacro para sal
var a situación: repetir que non 
hai ruptura en Ajuria Enea e 
que a discrepáncia é garantia 
de democrácia. 

Con esta resposta defensiva, o 
PP despacha a que considera
ba a sua máis segura baza pa
ra superar ao PSOE que teria 
de ser a administración de con
senso e concesións para atin
xir a paz. A primeira ofensiva 
era de información e consistía 
e liberar as censuras sobre 
certos conceitos de imposibel 
conxugación pública por parte 
dun governo PSOE que daba 
as boqueadas. Aznar IRnzaba 
unha inicitiva de trégua (sus
tantivo proibido) e incitaba aos 
colunistas da sua tendéncia a 
lembrar o principio canovista 
de que un nunca na vida, pro
nunciado en termos políticos á 
hora do xantar, non era, na al
tura das cinco da tarde, pouco 
máis que un xa veremos. 

Despois desta inmersión de ac
cidentalidade política nun parti
do que asexara á Felipe Gonzá
lez durante anos desde posi
ciqns fundamentalistas, Mayor 
Oreja meteu o Pacto de Madrid 
na neveira. A instáncia criada 
por eles mesmos para vixiar a 
Mesa de Ajuria Enea tiña que 
desaparecer para implicar ao . 
PNV no avance estratéxico. Ar
zalluz tiña palabras de gabanza 
para Mayor Oreja ao pouco de 
admitir este o remate da disper
sión dos presos e a discusión 
da .reinserción. 

Condea completa 

Superábase de. vez. o debate · 
form1;.1lado polo PP na lexislatu
ra denan.terior ~a_nd~. bloqu_ea_r-a 

A política do Estada é inéapaz de reducir a significativa influéncia social que abemoles manteñen desde a morte de Franco. 

tanto a reinserción como o 
traslado dos presos de ET A á 
Euskadi. Aznar engadia a es
tes dous freos a esixéncia de 
cumprir a condea completa. A 
posición do PP facia imposibel 
a operatividade da Mesa e for
zaba aos tres partidos coaliga
dos no governo basca (PNV, 
EA e PSE) a acordar a toma de 
decisións por maiorias cualifi
cadas na Mesa de Ajuria Enea. 
O PP puxera a pingar esa ini-

ciativa pero desp-ois de forr:nar 
governo procurou o apoio do 
P NV e Convergéncia para revi
talizar a Mesa. 

A convocatoria para tratar do 
GAL tiña un final previsto, pero 
non por iso contradictório co 
aparente esforzo do PP por se 
gañar outra imaxe no tratamen
to desta asinatura política. Os 
efectos da reunión son distin
tos para o PNV, que senténcia 

G.LUCA 

Spinola e a teoria 
do golpe incruento 

Na primeira biografia de António Sebatiao Ribeiro de Spinola non 
se lembraba que participara na Guerra do 36 no bando dos fascistas 
ao mando dunha unidade de viriatos e que pocuco despois estaba co, 
mo observador entre as tropas alemás da fronte de Stalingrado. Máis 
ben citábase~ o seu libro Portugal e Futuro, que publicado a comezos 
do 74 pretendia aplicar a fórmula da Commonwealth británica ás 
colonias portuguesas da Africa e Asia e costáralle o p'ase á reserva 
por decisión dos milicos caetanistas. 

A proposta gladstoniana de Portugal e o Futuro era tan utópica coma 
a de querer manter unha parte de Africa baixo régula provincial. O 
império colonial servia para franceses, alemáns, ingleses e norteame, 
ricanos explotar Angola, Guinea, Mrn;ambique e Cabo Verde á 
conta do povo portugués que pagaba a elevada factura dunha guerra 
sen fin e dos paises de Africa que apandaban os tiros. Spinola queria 
unha Paz de Zanjón, para convencer aos africanos das avantaxes cla 
autonomia despois de facerlles a guerra. 

a mínima intención democráti
ca do Governo central sen 
romper o pacto; para o PSOE 
que- aparece coma brazo exe
cutor da censura de Estado so
bre o Gal ou para Izquierda 
Unida que denúncia 1z1n pacto 
ferreño entre PP e PSOE por 
non continuaren co proceso ao 
gangsterismo institucional. 

Pero o resultado é un só: a 
perda de crédito do sistema 
que non é quen de levar un xé
neral ,.,á cadea. Desde H B en-

· tenden que a Mesa acaba de 
enterrar o caso GAL, alumbra
do coma unha operación políti
ca de restructuración do Esta-

. do, que mantén sen desinfec
tar os seus sumidoiros. Dacor
do c_on esta versión, non hai di
feréncia entre nengún dos inte
grantes de Ajuria En·ea a res
peito da tortura como instru
mento válido para combatir aos 
que se alzan en armas contra o 
Governo. 

A excepción aberta na democrá
cia co proceso GAL procede de
sa incongruéncia de orixe que 
se <;Jeixa atentar por procedi
mentos situados fóra da lei. Ca 
afundimento da fronte política 
que instituira o PSOE contra 
ETA resulta que o partido que 
gabeou até a Moncloa termando 
sobre un PSOE desgastado .po;.. 
la investigación .da guerra suxa, 
aparece de a pouco aillado e co 
·seu. capital poi ítico estragado na 
mesmo proceso. 

Cara adentro tamén pensou que era mellar unha democrácia presi, 
dencialista e vixiada e ainda que fora apresentado coma o mellar ga, 
rante do golpe incruento, procurou en Marzo de 1975 un golpe de 
direita que puido levar o pais á guerra. Spínola foi un deses militares 
que acabou vítima da pésima información cultural que gastaba sobre 
o tempo que lle tocou viver. Afortunadamente, o 25 de Abril que 
contribuiu a nacer e do que despois renegou, puido devoralo e frus, 
trar o seu segundo golpe. Ese si que teria sido con sangue. • 

1

. A diferéncia coa situación ante
rior, no prazo terminal do PSOE, 
é que a victimización do partido 
xenéralizase ao Estado por im-
plicación de toda unha fronte 
política. A salvedade de lei con
vértese agora nunha bomba por 
mor da actuación dun partido 
que chegou ao Governo central 

'----. _ ________ - _- _- _-_-_-_-_- _-_-_-_-__ _________________ .-.. - -- .- .- .-.-.-.-.-.-.-. __ -. __ -. -. ___,_ .. para supera( a desconfianza. • 
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O Estado máis sumiso 
a Europa que 
·aos intereses da Galiia 

Após do primeiro treito da xes- . 
tión do Executivo de Aznar, o 
BNG ven de denunciar a falta 
de consideración d_o governo a 
respeito das demandas e nece
sidades de Galiza. A formación 
nacionalista puxo como exem
plo o financiamento autonómi
co e as infraestruturas e salien
tou a incapacidade do PP gale
go. para influir na cená política 
española. Para o BNG, o 
Governo central demostrou 
nestes cen dias que traballa ao 
servizo da CEOE e do grande 
capital transnacionalizado. Os 
novas decretos lei sobre políti
ca fiscal e os planos de privati
zación do sector pública ama
san, segundo esta formación, a 
sua subordinación aos · 
intereses dos grupos 
económicos máis privilexiados. 
Calificaron, por outra parte, a 
recente expulsión do Estado 
español dun grupo de imigran
tes africanos como "unha into- · 
lerábel mostra de xestión da 
pior espécie" e "un exemplo da 
submisión ao debuxo dunha 
Europa neoliberal e insolic;!ária". 
Tamén inclue unhacrítíca ao 
E:xecutivo pala "aceitación dog
mática e acrítica dos ditados de 
Maastricht" e pala "disposición 
a beneficiar ainda máis o Ensi
no privado".+ · 

Catro Grapos procesados 
polo secuestro 
de Publio Cordón 

Mália asegurar que Publio 
Cordón foi liberado en Agos
to de 1995-tras cobrar 400 
millóns-, o auto de procesa-

. mento que o xuíz da Audién
cia Nacional, Miguel 
Moreiras, decretou contra ca
tro membros dos Grapo, non 

. recoñece que o empresário 
estexa en liberdade. Os 
secuestradores, dos que un 
éstá en paradeiro descoñeci
do, deron os dados sobre o 
secuestro e a liberación de 
Cordón, e recentemente un 
comu·nicante anónimo reite
rou que a orgañización arma
da non tiñ~ por que mentir no 
caso de telo matado. A 
respeito da misteriosa desa
parición de Cordón, do Minis
tério do Interior sairon infor
macións que indicaban que 
.est~ba vivo e localizado, logo 
a policia desmentiuno. + -

Morreu Spinola, 
o xeneral dereitista 
da Revolucáo dos Cravos , 

O xeneral António de Spinola, 
primeiro presidente do Portu
gal revolucionário, morreu o· 
Martes 13 de Agosto nun hos
pital de Lisboa. Spinola, de 
pasado fascista, reabilitou a 
sua figura a princípio~ de 
197 4 cun libro, Portugal e o 
futuro -radical para os salaza
ristas e moderado para os de
mócratas- que o levou á pre
sidéncia da República no Por
tugal da Revolu9áo dos 
Cravos, da que demitiu polo 
tinte esquerdista da 
revolución , contra a que prota
gonizou un fallido golpe de es
tado en 1975. • 
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Frániq Tuxman pretende ergu~r o monumento no·campo de concentración nazi de lasenovac. F. HORVAT 

Fránio Tuxm_an é un admirador de Franco 

O presidente croata quer_ copiar 
o Valle de los Caídos 
-0- IVO TRUBA I ZAGREB 

. . 

Franco que. acadara o ·éJesenvol
vefnento democrático gracias a 
idea dunha tumba que xuntase a 
fascista con demócratas. 

O presidente croata Franio Tuxman quer l,evantar un Valle de los 
Caidos no que tora o campo de concentración nazi de lasenovac. 
Copiando a idea faraónica de Franco, do ,que é admirador, Tux
man quer mesturar os mortos fascistas cos mortos partisanos b xornalista do Feraf Tribune 
que re$istiron á Hit~er baixo un monumento comemorativo. A re- ainda citou várias gabanzas 
vista Fera/ Tribune de Zagreb comparou a Tuxman co ditador es- máis de Tuxman á Franco . 
pañol e. o presidente croata levou aos xornalistas aos tribunais. "Neste tribunal -declarou des-

O presidente croata non d_eixa . 
de repetir que o seu pais é un 
dos máis democráticós do niun
do. E se cadra ·considérao de
mocrático de mais porque hai . 
tres meses o Parlamento apro- . 
bou unha lei para protexer a sua 
prórpia imaxe presidencial das 
desme~uras da información . . 

Despois de · aprobada esta Lei 
Anti-Libelo, procesaron a dous 
xornalistas da revista Feral Tri
bune eri Zagreb. Acusábanos·de 
meterse co democratísimo presi- -
dente, que ten a famosa queren
cia de fotografarse en uniforme 
militar color xelado de caramelo. 
Como di a própria revista, se os 
condenan- terán que pasar un 
ano sen poderen gozar as mara
villas da democrácia croata. · , ~1 

Cando Kei MartonJ presidente 
do Comité para Defensa dos 

· Xornalistas lembrou a Tuxmar:i o 
seu xuramento de Dayton que o 
compromete a respeitar aos 
meios de comunicación, o presi
dente croata púxose de cuñas e 
brandindo vários exemplares do 

, Feral . Tribu ne berro u:. "no canto 
de protexer esta clase de revis·-. 
tas de perra gorda xa poderi.an 
protexerme a min dos ataques 
que eles me fan". 

Como Kei Marton ·non mirou por 
el, o presidente decide u de
fenderse como mellar sabia e o 

- 14 de Xuño levoú aos xornalis
tas Vitar lvancic e Marineo CL.ilic 
aos tribunais. Os pasos de·mo
cráticos que previamente toma-

- ra contra os xornalistas foran un 

- pois- hai polo m.enos duas perc

fracaso co.mpleto: unha queim.a 
pública da revista en Split; ·apli
car un elevadísimo imposto so
bre pornografia e decretar unha 
recluta forzosa sobre o redactor~ 
xefe da publicación para cumprir 
un servizo no exército croata. 
Vista a irn,Jtilidade destas medi
das democráticas, Tuxman pen
sou que nada os aplacaria me
llar que un proceso resoante. 

Asi que. acusaron aos dous -xor
nalistas de criticar unha das ide
as máis democráticas do presi
dente: uhir aos cretas mortos na 
11 Guerra ML:Jndia.I baixo bandei
ras diferentes polo sistema de 
mesturar os psos no mesmo 
mausoleo . . Tuxma11 ten a inten
ción de trasladar ao que fara o 
campo de concentración de lase
novac, hoxe camposanto de · 
10.000 sérbios, xitanos e xudeos 
perseguidos polo goverr10 fascis
ta croata da ·11 Guerra Mundial, 
os osos dos soldados fascfstas 
que acabaron con eles. O semá
nário Feraf Tribune escrebeu. que 
o democrático Tuxman queria le
var adiante unha idea coma a do 
Valle de los Caidos de Franco. A 
revista publicou por este motivo 

. un artigo· no que calificaba a Tux
man de segutdor incondicional 
do Generalisimo Franco. Tux
man declarouse ofendido . -Pero 
chegados ao xuizo, tanto o fiscal 
coma o xuiz quedaron abraiados 
a citar lvancic várias entrevistas 
nas que Tuxman se declaraba 
admirador de Franco. Nunha 
destas conversas, o presidénte 
croata declarábase conmovido 
pala man firme e a sabedoriá de 

as que ternos a mesma opinión: 
o fiscal e eu. Consideramos que 
o cidadán Franio Tuxman ofen
de coas suas declaracións á 
institución da presidéncia de 
Croácia. O que non comprendo 
é que ten que ver con iso o Fe
ral Tríbune. Na miña opinión, o 
fiscal deberia acusar a Tuxman 
por ofensas á Presidéncia. 

Os xornalistas citaron no xuizo 
unha declaración do presidente 
ao Financia/ Times na que decia 
que a a redacción do Feral Tri
bune era epígonos do comunis
mq, nostalxicos da· tugoslávia, ti
llos de matrimónios entre sér
bios e croatas e descendentes 
de oficiais do Exército iugoslavo. 
"Nós nunca diemos que Tuxman 
sexa tillo dun oficial iugoslavo, 
.por que· non: o é. Pero ten tillos 
que si o son". Tuxman, que foi 
xeneral do e~ército iugoslavo,. 
casara en B.elgrado cunha sér
bia, coa que tivera dous fillos. 

O xuiz aprazou o a vista para Se
tembro pero o Feral Tribune apli
co1,.1 no número seguinte a doutri
n a de cunea e media para que 
noíl quer caldo. Ao dia seguinte 
do xuizo, Tuxman viaxou aoque 
fora o solar do campo de concen
tración de lasenov~c para estudar 
a · plicación da sua idea dos Valle 
de los Caidos croata. No semaná
rio publicaron unha montaxe da 
cara de Tuxman co corpiño lambi
do dun prisionéiro por tras dos 
aramios de espiño do campo de 
concentración. O pé de foto reza
ba: "O tribunal de Zagreb, incle
mente. Un días despois do xuizo, · 
Tuxman acaba en Jasenovac". +. 
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PODERES MUN DIAIS, PROHLEMAS LOCA IS 

-0- B.C. 

O governo turco non desbota 
a negociación cos kurdos 
O novo primeiro ministro de Turquía, Necmettin Erbakan, estúdia 
a posibilidade ·de e?tabelecer contactos indirectos co PKK co fin 
de iniciar unhas negociacións que permitan póñer fin a un confli
to que desde 1984 se leva cobrado máis de 20.000 vidas dun e 
outro bando e que custa a Turquia uns 8.000 millóns de dólares 
ao ano. Nesta primeíra fase, o governo turco utilizaría como vo
ceiro nos contactos cos independentistas kurdos ao escritor isla
mista lsmail Nacar, quen xa transmitiu ao líder do Partido dos 
Traballadores do Kurdistan (PKK), Abdulá Ocalan, unha primeira 
mensaxe: para o início das conversas é preciso que, previamen
te, o PKK depoña ª? armas e decrete unha trégua indefinida en 
troques, ·como xesto de boa vontade, o governo de Ankara anun
ciou que unha canle da Rádio e a Televisión estatais comezarán 
a ~fectuar emisións na lingua kurda (o uso do idioma kurdo en 
televisión está proibido, así como a emisión de música kurda) . 

A postura do primeiro governo islámico de Turquia de buscar un
ha solución pacífica ao conflito do Kurdistan é rexeitada polos 
principais partidos da oposición e mesmo polo Partido da Recta 
Vía, sócio de Erbakan na coalición governante e anteriormente 
no poder. Con todo, Erbakan xa se reuniu cos S€US deputados 
do sudeste de Turquía para informalos da sua intención.• 

Comeza o desarme dos paramilitares 
en Guatemala 
O Exército guatemalteco comezou a pasada semana a desmobi
lización progresiva das denominadas "Patrullas de auto-defensa 
civil" (PAC), grupos paramilitares usados para combater á guerri
lla. O desartellamento destes grupos forma parte dos acordes 
polí1icos subscritos entre o Governo e a Unión Revolucionária 

Nacional Guatemalteca. A 
operación efectuarase de xeito 
escalonado. Calcula-se que en 
Guatemala hai arredor de 
370.000 homes armados que 
forman parte destas Patrullas, 
identificadas pola ONU como 
un dos focos máis importantes 
das violacións de direitos hu
m anos que se cometen en 
Guatemala. 

O próximo 15 de Setembro, 
data prevista para a sinatura 
do acordo global de paz entre 
o governo e a URNG, as Pa
trullas deberán estar total
mente desartelladas e todas 
as suas armas entregadas. 
Persiste non obstante a polé
mica sobre cal será o futuro 
dos seus integrantes. A 
URNG insiste nun "desarme 
real" e pide garantias de que 
os patrulleiros non serán re-

Moza labrega guatemalteca. - Convertidos en "comités pro 
paz e desenvolvemento" ou 

calquera outra denominación que lles permita manter unha es
trutura que implique o control da povoación . • 

Arnoldo Alemán e Daniel Oneg~ favoritos 
nas eleicións de Nicaragua 
O dous de Agosto comezou en Nicaragua a campaña eleitoral 
de cara aos comícios presidenciais e municipais que se cele
brarán o próximo 20 de Outubro. Dezanove partidos e catro 
alianzas concorren aos ~omícios pero só dous teñen posibilida
des reais de acadar a pr~sidéncia: a Frente Sandinista de Libe
ración N~cional, con Daniel Ortega como candidato, e a Alianza 
Liperal que leva como cabeza de lista ao ex-alcalde de Mana
gua Amoldo Alemán. Alemán, ex-membro da UNO e sospeitoso 
de ter colaborado co réxime do ditador Anastásio Somoza, é 
apoiado polos principais grupos empresariais e banqueiros ni
caraguanos e concorre ás eleicións coas promesas de aceiar o 
proceso re-privatizador e poñer fin á violéncia dos grupos de ex- . 
contras adicados hoxe. en dia a pillaxe e o roubo. Os inqueritos · 
oficiai_s situanno 6 po~tos por riba de Daniel Ortega. 

Nicaragua enceta a campaña eleitoral coa piar situación socio
económica da década. Perta do 50% da povoación activa está 
no paro e un 70% vive en situación de probeza, circunstáncias 
que afastan a coalición governante, presidida por Violeta Cha
morro e que concorre as eleicións co nome de UN0-96 e Al.fredo 
César como cándidato, de calquera posibilidade de re-eleición : • 
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Ampla representación de intelectuais progresistas 

O· Encontro de Chiapas critica o neoliberalismo. 
9* l. BERRIOCHOA /CHIAPAS 

Do 27 de Xullo ao 3 de Agosto 
celebrouse, nos altos e a selva 
de Chiapas, o Encontro lnter
continental pola Humanidade e 
contra o Neoliberalismo, con
vocado polo Exército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN). 
Mais de 3000 persoas -mil 
delas procedentes de México 
e o resto de 43 nacionalida
des diferentes, entre elas, 8 
galegas- xuntáronse nos cin
co lugares preparados ao efec
to ao ancho do suleste mexi
cano. Vários miles de perso
as máis, as bases de apoio 
do EZLN, fixéronno posíbel. 

Acreditáronse no Encentro máis 
de 300 periodistas procedentes 
de 35 países , unha representa
ción moi diversa das redes de 
solidariedade e apoio europeas 
e americanas, e un continxente 
nutrido da própria nación mexi
cana: desde os comités civís de 
construción do Frente Zapatista 
de Liberación Nacional (FZLN) , 
á Rede Mexicana de Acción 
Frente ao Libre Comercio , o 
Frente Auténtico do Traballo até 
O Barzón, un movimento social 
mexicano moi extendido enfren
tado á liquidación dos créditos 
bancários. Non faltaron tampou
co personalidades de recoñeci
mento internacional como Alain 
Touraine, Eduardo Galeano, Da
niel Viglietti , James Petras, Mi
chael Lowy, Douglas Bravo, Hu
go Blanco, Carlos Monsiváis ... , e 
ponéncias de Noam Chomsky e 
John Berger. A asisténcia de 
Danielle Miterrand non deixou 
de causar un pequeno plante de 
parte da delegación francesa. 

Con máis de 20 instalacións fixas 
entre campamentos, reténs e lu
gares de instrución,· o Estado de 
Chiapas semella ser un grande 
campo militar, que se completa 
cos correspondentes controis da 
Migración estabelecidos nas 
principais vias de comunicación, 
con parada forzosa para quen as 
transite. Neste mes de Xullo fixo
se público un informe, Militariza
ción e violéncia en Chiapas, ela
borado pola Coordenadora de 

. Organismos non Governamen
tais (CONPAZ) , o Centro de Di
reitos Humanos Bartolomé de 
Las Casas e a 8onverxéncia de 
Organismos Civís pala Democrá
cia, que abonda nas práticas de 
presión e fustigamento do Exér
cito sobre a povoación civil chia-: 
paneca: construción de trampas 
no interior das comunidades, in
trodución da prostitución, irrup
ción en vivencias sen ordes xudi
ciais, acoso e violacións de mu
lleres indíxenas, interrogatórios 
continuados, introdución de culti
vos de mariuana, invasión de po
treros e campos de cultivo, patru
llaxes diurnos e nocturnos, multi
plicación de controis militares, re~ 
petidos vós rasantes sobre as al
deas, explotación de recursos 
madeireiros sen permiso, conta
minación das augas de uso co
munitário, entrenamento militar a 
grupos de pistoleiros e cobertura 
de gardas braricas e grupos de 
choque como os Chinchulines e 
Paz y Justicia ... 

O esquema de seguridade na
cional e contrainsurxéncia asu
mido polo Governo mexicano 

Aspecto da presidéncia na clausura da Encantro no campamento de La Realidad. 

extende máis alá de Chiapas a 
sua represión, particularmente 
nos estados máis conflitivos. O 
Distrito Federal, Guerrero, Oa
xaca, Tabasco e Veracruz están 
á cabeza da persecución gover
namental: 37 homicídios políti
cos en tres meses, 19 deles en 
Guerrero, 5 atentados frustra
dos, centenares de detencións 
individuais e colectivas. 

O EZLN e as xentes das Comuni
dades actuaron de anfitrionas -
coidaron todos os detalles- e 
ofereceron un marco, ben que pa
sado por auga e lama, para o in
tercámbio e a comunicación entre 
persoas de moi diferentes partes, 
étnias e línguas. A participación 
directa do EZLN e as bases de 
apoio nas mesas de traballo foi 
máis ben simbólica, manténdose 
en xeral nun segundo plano. 

As conclusións, colectivamente · 
aceitadas, definiron o neolibe
ral ismo como unha ofensiva 
global contra a vida e o huma
no, a escala planetária, que se 
traduce no empobrecimento, o 
desemprego, o desmantela
mento dos direitos sociais, as 
privatizacións, a destrución 
ecolóxica, o desártellamento 
das ·organizacfóns sociais, a 
atomización social e a subtni
sión de todo· o humano á lóxica 
do diñeird e o mercado. Seria a 
antítese do liberalismo do sécu
lo XIX, porque nunca coma ho
xe seria máis fictícia a libre 
competéncia, cun motor que ra
dica primordialmente no siste
ma financeiro internacional e as 
empresas tr.ansnacionais. A 
globalización limita as formas 
de control económico e socio
p o 1 í ti co dos Estados, sendo 

'Precisase construir algo novo' 
A transformación do EZLN en 
frente política segue duas pis
tas, segundo o subcomandante 
Marcos. Por un lado está a 
construción da frente, é dicer, a 
construción dunha álternaiiva 
con outros zapatistas civís, que 
é xa unha estrutura nacional 
implantada en 31 dos 32 esta
dos da República Mexicana". 

O aspecto principal que deixa 
en herdanza o EZLN á Frente 
Zapatista (FZLN) é que non 
ten que loitar polo poder e que 
non se pode aspirar ou deten
tar cargos públicos ou de elei
ción popular. 

A outra pista é a do diálogo de 
San Andrés, e refire-se sobre 
todo ás condicións políticas e 
soci9-iS para que o EZLN poda 
optar pola via política para plan
tear as suas demandas. "Aí en
frentámonos co doble discurso 
do governo, sinala Marcos, que 
conforme reitera que está pola 
via política, pela solución nego
ciada e por abrir espácios. para 
que os zapatistas podamos sair 
á vida pública; nos feítos ·au
menta a represión militar"., Mar
cos non se mostrou particular-

mente optimista: "O governo 
prepárase para a guerra e cada 
vez é máis claro que a sua op
ción militar, dacordó co disposi
tivo actual das 
forzas arma
das governa
mentais, con
siste en darlle 
un golpe rápi
do e forte á 
cabeza do 
EZLN, é dicer, 
á Comandán
cia Xeral, na 
suposición de Un zapatista le o 

comunicado final. que o movi-
mento descabezado vaille per
mitir n~gociar sen nengunha di
ficultada". 

Outro aspecto conflitivo é o local. 
"lnsistese en manter un governa
dor ilegal en Chiapas,. e aumen
tase a belixeráncia das gardas 
brancas, que son financiadas po
lo governo do Estado". O gover
no trata "de reducir as aparicións 
públicas do EZLN só -a cando es
tá en diálogo co governo, e evita 

· que se coñeza a situación de 
crecente militarización". 

"A pista que se segue coas ne-

l.B. 

abrigados ao axl.i$.te pulas 
·transnacionars através da libre 
circulación do capital, os bens 
e os servizos. 

•' 

Entre as propostas aprobadas · 
encóntranse as ae pular dunha 
campaña -mundial en defensa .f · 
das liberdades políticas; criar re
des locais, nacionais, estatais e 
interñacionais que coordinen ac
cións contra o neoliberalismo; 
recomendar a despenalización · 
das drogas blancas para des
truir a conexión · entre poder, fi
nanzas e narcotráfico; espallar a 
idea de loitar por impoñer un 
control social dos meios masi
vos de comunicación, hoxe con
trolados por unha manchea de 
corporaciqns transnacionais; 
acadar a cancelación da débeda 
externá e desbotar os prúgra
mas de axuste estrutural. • 

gociacións fai-nos . supor -sina
la Marcos- que vai ser un fra
caso a nosa conversión en for
za política, e que a nasa esta
dia nas montañas vai ser moito 
máis longa do que pensaba
mos. Se só fose posíbel cons
truir esta pista de paz pola bei
ra ·dos nosos contactos coa so
ciedad e civil e cos zapatistas 
civís, a paz xa estaría asinada". 

Sobre a luita internacional con
tra o neoliberalismo, o voceiro 
zapatista afirmou que "para po
der derrotar e oporse ao neoli
·beralismo non é suficiente a 
vontade dunha nación oü dun 
povo, por moi importante que 
sexa, ou dun grupo social, ou o 
ánimo dun grupo de xente. Re
almente precísase construir algo 
novo en todo o mundo que este
xa basado na fraternidade, na ir
mandade. Que atopen as dife
réncias, máis que tamén atopen . 
o pesadelo que compartimos mi
llóns de seres humanos, e en
tender que o fabricante de pesa
delos está nas grandes nacións 
industrializadas , ainda que ta
mén dentro delas hai sectores 
da povoación moi empobrecidos 
e sen direitos políticos". • 
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leltsin prolonga a guerra 
polo petróleo 
en Chechénia 

A guerra de Chechénia prolón
gase pésie aos anunciados 
acordes de paz. Grozni leva 
máis de unha semana en 
~ans dos chechenos, poñen
do asi en solfa a capacidade 
militar de Moscova. Cada dia 
de guerra e unhá pá máis de 
area sobre a tumba política de 
leltsin que anunciara a resolu
ción definitiva do conflito antes 
das eleicións. O pasado 12 de 
Agosto, o xeneral Lébed anun
ciou a sua mediación pero non 
deu nengunha mostra de que 
fose modificar a política rusa. 
Chechénia ten unha graf1de 
importáncia estrq.téxica. E a 
porta do petróleo do Caucaso 
aoque Rúsia non quere renun
ciar. Estados ·Unidos non ve 
con maos ollas este conflito · 
que debilita a ambos paises e 
colócaos en posición máis fe
ble ante unha futura 
negociación coas sete grandes 
compañías petrolíferas ociden
tais que xa teñen importantes 
contratos na zona ex
soviética. • 

Articulación de países 
islámico~ 

Irán ven de .romper o illamen
to decretado por Estados 
Unidos. O pasado 12 de 
Agosto, o novo primeiro mi
nistro turco, Necmettin Erba-

kan, asinou 
en Teherán 
unha opera
ción por va
lór de 2,9 bi
llóns de pe
setas. 
Turquia mer

Erbakan, Primeiro caralle a Irán 
Ministro turco. 3.000 
millóns de metros cúbicos 
de gas natural ao ano. O anti
go império otomano, hoxe 
encadrado no marco da 
OTAN, parece querer darlle 
un novo rumo ás suas 
relacións internacionais des- . 
de que os islamistas _gañaron 
as eleicións. Erbakan 
calificou o acordo con lran 
de "relación entre 
islámicos". Os dous paises 
son grandes poténcias na 
zona, ainda que discrepan 
sobre o apoio que até agora 
Turquia outorgou a Israel.• 

O Estado preparaba 
un atentado 
para adxudicarlló a Bossi 

O Servício Secreto Militar italia
, no (Sismi) organizou un 
_ complot para desacreditar ao 
lider ñacioñalista Umberto Bos-

. si. Vários axentes conseguiran 
infiltrarse ·nas filas da Liga Lom
barda ainda que finalmente fo
ron detectados. O Sismi 
proxectaba voar con explosivo 
plástico a sé dun banco no nor
te para atriouirllo á Liga. Bossi 
denunciou os feítos 
públicamente e sinalou a impli
cación dun coronel apelidado 
Ciera que pertenceria ao . 
departamento O do Sismi. A Li
ga Lombarda reivindica a inde
pendéncia da Padánia ao norte 
da actual ltália e a zona máis 
rica da península.• 

-
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O Domingo 11 , ao 
redor da hermida da 
Lanzada, celebrouse a 
Festa da ostra. Os 
romeiros pegan con 
devoción no Alvariño, 
nas sardiñas ·asadas e 
noutros manxares do 
Señor. No interior da 
·capela, algun crego 
mandou poñer, a xeito 
de relíquia, un anaco 
da táboa da porta que 
hai pouco rachou 
unha man anónima, a 
mesma que desp.ois 
agarrou a imaxe da 
virxe e a deitou polo 

-cantil no mar. Un 
-letreiro escarnecedor 
of e rece notícia do acto 
de gar:nberrisnio. A 
dous metros, sen 
embargo, pendurada 
por alguén autorizado, 
pódese ver a . 
reprodución dun navío 
da armada, do tipo 
destrutor, con seus 
cañóns e todo. Que fai 
alí? Está acaso 
protexendo 
simbolicamente a 
hermida de novos 
entrometidos, ante o' 

18 
N9 739 - ANO XIX 

Educación privada? 
Non! 
Cal debe ser a actuación do na
cionalismo galega frente á políti
ca educativa do Governó do 
Partido Popular? 

Deixando de lado a opción per
soal de cada quen, o que en pri
meiro lugar se debe facer .é ser 
minimamente sério; non é serio 
iniciar uri artigo sobre a "Educa
ción Privada" cunha frase como 
"O actual governo da Moncloa 
demostra ser bastante favorábel 
ao ensíno privado ... " cando son 
de sobra coñecidas as declara
ción s feitas pola_ Ministra de 
Educación e Cultura, e por ou
tros altos cargos do seu Ministé-
rio ao respeito deste tema, nas _ 
que se manifestaban rotunda
mente parti_dários de aumentar o 
nível de privatización do ensino. 
Asi que si os próprios executo-

. res da política educativa do PP 
o din tan ás claras oon debemos 
ser nós quen lle quitemos ferro 
ao asunto, a menos que preten
damos facer un chiste, e non 
penso que sexa esa a inter.ición 
de Manuel Cao n.o seu artigo 
publicado en ANT nº 738. 

O Partido Popular ten un modelo 
de ensino, e na Galiza hai bas
tantes anos que o estamos a so
frer (di'slninución dos orzamen
tos adicados ao ensino público, 
aumento de subvencións á pri
vada, ataques á língua galega, 
intentos de recorte dos direitos 
do profesorado, Rede de cen
tros, etc .. J E agora o que van 
tentar é desenvolver a nível de 
Estado desde a Moncloa e a rua 
Alcalá ese modelo privatizador, 
elitista e confesional que berni
zan talando-nos de "fomentar a 
libre eleición", "apoiar a aquel.es 

. centros que teñen máis deman
da", "que sexa a sociedade civil 
a qúe organice o ensino", etc ... 
Alguns destes argumentos non _ 
son novas, xa os véu empregan-

Avda de Mugardos 3 AR_ES (A Coruña) 

Especialidade ·en cerve~as de importación, 
dragóns e mazmorras. -

ANOSATERRA 

do o governo do -PSOE e apare
cen reflexados en textos legais 
como a tristemente coñecida co
mo "Lei Pertierra". No ensino co
ma neutros múitos ámbitos os 
sucesivos governos socialistas 
cumpriron á perfección a sua 
función de abrir furos na socie
dade introducindo-determinadas 
ideias ("o ensino público non é 
rendábel", "hai que respeitar ali
bre eleición. e para iso debe-se 
subvencionar o ensino priva
do" ... ) que unha vez populariza
das e interiorizadas por amplos 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
. VIGO 

• 1 

seitores sociais deixan-lle ao PP 
a leira preparada para labrar sen 
problema. No ensino tamén se 
demostra que o único que fai a 
socialdemocrácia cando está no 
poder é preparar-lle o camiño á 
direHa limando as aristas que 
poida haber 
na sociedade. 

O señor Cao 
tala-nos de 
Euzkadi e Ca
tal u ny a onde 
no seu mo
mento desde o 
nacionalismo 
se ergueron 
proxectos edu
cativos priva
dos co obxecti
vo , entre ou
tros, de manter 
viva a sua 
identidade co-
mo povo . A 
ideia de tentar 

Abrir debates 
coma este, facer 
crer á sociedade 
que podemos e 
debemos 
traballar por ese 
ensino privado 
de prestíxio é 
enganar á xente 

algo semellarite hoxe na Galiza 
está fora de tempo e de lugar, 
dado que non se corresponde, 
neri coa nosa realidade, nen co
as nosas necesidades como po
vo, ao mellor poderia entender-se 
desde a perspectiva dun naciona
lismo burgués. Pero afortunada
mente o nacionalismo galega 
conta '~ .. cun contído de esquer
da próprío dunha socíedade pou
co desenvolvída, ... " (o ·suliñado 
está quitado dun artigo publicado 
por Manu_el Cao no ANT nº: 723) 
contido que ten sido fundamental 
no camiño andado até hoxe. · 

Pode o nacionalismo galego er
guer ou apoiar alternativas de en
si no privado de prestíxio hoxe? 

Non. Sendo realista, ou decin
do-o con palabras máis de mo
da, sendo posibilista, o naciona-
1 is m o hoxe non pode apoiar 
esas alternativas, non hai · seito
res sociais nen !nstitucións sus
ceptíbeis de ser irifluénciadas 
polas nasas concepcións que se 
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embarquen nun proxecto que 
talando só da vertente económi
ca seria ruinoso. 

Debe o nacionalismo galego er-
- guer ou apoiar alternativas de 

ensino privado de prestíxio? 

Non. Non debe apoiar alternati
vas dese tipo, e non as debe 
apoiar porque: 

-a) serian alternativas, dirixi
das a unha elite urbanitas, que 
agrandarian ainda máis as desi
gualdades sociais e as diferén
cias entre o rural e o urbano que 
hoxe existen. Quen lle garante a 
ur:iha nena de Seoane do Caurel 
ou a un neno de Casaio ese en
sino privado e de calidade? 

-b) confundirian á nosa base 
social facendo crer que a solu
ción pasa por ai e por tanto o 
curto ou médio prazo detrae
rian-se esforzos do traballo por 
acadar un ensino público univer
sal e de calidade. 

-c) nunca serian alternativas 
globalizadoras do conxunto de 

. Galiza e por tanto enfrentarían
se rotundamente aos plantea
mentos que ten o nacionalismo 
galego de pular porque o país 
se desenvolva no seu conxunto 
e desaparezan as discrimina
cións por causa económica ou 
de lugar de residéncia. 

-d) concebimos o ensino como 
un servizo público fundamental. 

Abrir debates coma este, facer 
crer á sociedade que podemos 
e. debemos traballar por ese en
sino privado de prestíxio é en
ganar á xente, e ainda que poi
da ter boa intención só serve 
para que o inimigo vexa certa
mente que o nacionalismo gale
ga dá por perdida a batalla da 
defensa do ensino público e 
busca xeitos de resistir forman
do unhas elites en espera de 
tempos mellores. 

"Frente a un discurso e a uns feí
tos privatizadores, cómpre abrir 
un debate na socíedade para 
definir un modelo educativo que 
cumpra condícións como a de 
compensar as desigualdades e 
chegar aos máis desfavorecidos. 
Só desde unha perspectiva de 
ensíno público, ígualítárío e de 
calidade cabe afrontar este reto. " 
(ANT nQ 718, Editorial). Eu con
sidero que o camiño é este dado 
que o privado non é mellor que o 
público porque, se ben é certo 
que a situación actual do siste
ma educativo público non é en
vexábel , non é menos certo que 
as caúsas coñecemo-las todos e 
todas e nelas debemos bater: 
denunciando a propaganda frau
dulenta que se fai dos resulta
dos do ensino privado, esixindo 
que se invirtan os recursos ne
cesários para mellorar a calida
de do ensino público, e sobre to
do apoiando ao nacionalismo 
tanto político como sindical nas 
suas actuacións. + 

DUARTE CORREA PIÑEIRO 
(CAMBADOS) 

Nom som mártires 
O 17. de Agosto de 1936, no lu
gar da Caeira caía morto de for
ma heróica, Alexandre Bóveda 
criminalmente afusilado. Da sua 
total entrega pat~iótica -á causa 
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Cre que se deben pflgar algunhas prestaci6ris da .-Seg4ridade Social? 

Liliana González M 2 González Pérez 

Dependenta Pensionista . 

A mín non me importa Son. vella e necesito moi-
pagar cen pe eta por tas medicinas, pero como 
con ulta e con i o o mé- hai tanto de pilfarro vexo 
dico e para conmigo, de marav illa que aforren. 
pero creo que a xente se Se tes que traer cinco re-
queixaria porque eria ir ceitas que son cincocentas 
cara atrá na pre tacións pe etas, non traes outras 
SOCial conseg uidas. cinco para o amigo. Non é 
Tampouco che afectan polos vinte pesos. Ainda 
cincocentas pesetas por que pagase mil pesetas por 
dia de ho pitalización se consulta, se me atendese o 
e tás dou ou tres dias, médico como o fai o que 
pero e te que botar un lle pago sete tamén as da-
ano xa eria di tinto. • ria de boa gaña• 

da defesa das liberdades na Ga
l iza, nom podemos ter senóm 
palavras de admiragom e respe
to. Da sua vida e morte, todos/as 
os galegas e galegas deveria
mos tomar nota como exemplo 
militante. 

Cinco dias antes, nesse mesmo 
mes de Agosto, e trinta e nove 
anos depois do criminal assas
sinato fascista de Alexandre, 
outro lrmam , caía morto em 
combate em 
Ferro! em ple-

Xosé Fenández 

lndustr1al 

A saniqade sempre foi gra-
tui ta e non debia selo. Se 
agora hai que contribuir al-
go, pódese facer. Pero vai 
ser moi problemático que 
se pague por algo que foi 
público toda a vida. 'J:'en 
que miralo o Governo e 
vai ser difíci1 que o consi-
ga. Pagar esas cantidades 
paréceme normal , pero 
que llo digan a quen ten un 
soldo de corenta e cinco 
ou cincoenta e cinco mil. t 

· Bieito Crego Begoña Pérez 

Comerciante Estudante de Biolóxicas 

A sanidade é para us!tla Paréceme moi mal que se 
cand9 a necesitas e non in- nos queira cobrar. O siste-
di scriminadamente. Está ma fi scal é altísimo para o 
ben que aforremos, porque que dan. A sanidade fun-
senón cando sexa vello ciona moi mal e que ainda 
non vou cobrar a xubila- por riba a cobren xa .é o 
ción. As taxas son un mal colmo. Despilfárrase nos 
menor para evitar o abuso. medicamentos, sobre todo 
Eu pagaria as cen pesetas, os pensionistas, pero cul-
o que xa non me parece pábeis tarnén son os médi-
ben soñ as cincocentas por cos que receitan.a eitó: A 
dia de hospital. Os xubila- concienciación comeza 
dos deberían pagar máis, desde as consultas, que 
porque fan máis uso. t funcionan fatal.+ 

nos · demonstrou na prática e 
confirmou a História. 
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pouco temor que 
alguns lle parecen ter 
agora aos santos? 

Vargas Llosa, ese 
escritor sempre 
comprometido en 
exceso -' antes con 
Stalin, hoxe co 
liberalismo ultra
botou ceritellas contra 
a reunión dé Chiapas. 
Dixo algo asi como 

· que os zapatistas 
criaran un foro de 
lesbianas, fumadores 
dE? mariuana, 
comunistas e vagos 
(ainda qüe Danielle 
Mitterrand non 
cadrase no 

·estereotipo). Se cadra 
pensaba que os 
inditos mexicanos ian 
tomar a palabra para 
debater sobre corno 

· se contiña a inflación 
e sobre o modo máis 
oportuno de .inxerir, 
en grelos longos ou 
cortos, o güisqui de 
marca de 
Pennsilvania. 

.Diz Guedes, 
delegado do governo 

1 en Galiza, non ten a 
1 facilidade da palabra. 
1 Esoutro dia, despois 
1 dunha carre"ira de no enfrenta-

mento contra 
as forc;as re
p ressivas da 
Espanha na 
manhacinha 
do doce de 
Agosto do se
tenta e cinco. 

Meio morto, foi· 
se a pertrechar 
no portal 
número dous da 
Ruada Terra 

O heróico mogo, caminhando 
entre telhados, ferido de gravi
dade, baixou até chegar á Rua 
do Sol quase sem torgas, nem 
munigom, deijando ao seu pas
so um regueiro de sangue. 
Meio morto, foi-se a pertrechar 
no portal número dous da Rua 
da T erra entre o enxordecedor 
fogo crw;ado das metralhetas. 
Os cobardes assassinhos, 
apostarom-se como um pelo
tóm de afusilamento naquele 
portal , e abrirom fogo a dis
crec;om durante aquele derra
deiro e eterno minuto. 

Os jornais do dia trece, davam a 
"notícia" de que "un joven" mo
rrera em Ferrol num enfronta
mento com a polícia ao des-es
coitar as órdes de rendigom, e 
despois que ésta deitara várias 
bombas lacrimogénas. Conti
nuava a "informagom", dizendo 
que a polícia "no sabia" si a cau
sa da morte foi pelo "efecto de 
los gases" ou "suicídio". 

1 piráguas, dixo: "Para 
Respeitemos a verdadeira His- 1 facer .isto cómpre . 
tória.+ 1 

Por isso, quando se pretende 
petrificá-la História e transfor
mar a vida dos auténticos ho
mes e mulheres Revolucioná
rios ení "mártires", ternos que di
zer que nem-Alexandre Bóveda 
nem Xosé Ramón Reboiras se 
sentíam, nem fórom nunca 
"mártires''. Os nossos· lrman·s, 
Alexandre, (sem armas), e Xosé 
Ramón, (cumha velha pistola 
com a munigom gastada), mo
rrerom luitando até o fim. 

No comando, 
tinham a consigna de fazer fren
te ás forc;as repressivas "todos 
ou ninguém". Aquél moc;o, sem
pre enormemente disciplinado, 
tive o valor revolucionário de 
"des-obedecer" aquela consigna 
para salvar da marte ao resto 
dos seus camaradas que, des
armados, seriam impunemente 
assassinados. E assim foi . Or
denou-lhes fuxir mentres co
mec;ava a disparar para atrazer 
deica il a aten<;om da polícia 
que já os tinha completamente 
cercados e "a tiro". 

Comegou o tirotei'o por Canido. 

·. 

O Mogo, nascera em lmo, vinte 
e cinco anos antes, numha pe
quena aldeia a caróm da vila de 
Padróm. Os que lhe conhece
ram em vida, contam que toda a 
sua curta vida, foi dumha entre-· 
ga contínua á defesa da digni
dade do Povo Galego. Dim que, 
já desde muí novo, nom tinha 
acougo quando havía que estar 
ao frente das reivindicagons da . 
classe trabalhadora, da cultura 
nacional-popular ou de qualquer 
mobilizag.om social na defesa 

dos interesses da Pátria Gale
ga. Esse Mogo, jogara depois 
um papel decissivo na criagom 
do Sindicato Obreiro Galega e 
tora umha pega fundamental pa
ra a formagom das Frentes 
Obreira e Militar da UPG. Esse 
Mogo, nunca se declarava como 
Comunista, nem Independentis
ta, nem como Revolucionário, 
porque as tres. coisas era, como 

1 moita forza e, porque 
RAMOM MUNTXARAZ 1 d ·1 't non ec1 o, mo1 a e ... 

1 intelixéncia". Antes 

No XXI cab6dano ~.-=-: no partido tíñano 
. encarregado de 

de Mancho Reboiras 1- mediar nas trifulcas 
1 

o 12 de Agosto de 1975 morri~ · 1 internas. Saia sempre 
assassinado polas balas da poli- 1 a couces. 
cia espanhola o r:nilitante inde-
pendentista e comunista Man- l.. 
cho Reb_oiras Noia. - 1 

Ao longo de tqdos estes anos a 
figura de Mancho foi manipula
da segundo as cojuntutas: "mili
tante exemplar", "luitador da cul
tura",. "sirn;:licalista", "o partido e 
o primeiro", .. . , mas Moncl1o foi 
ante todo um galego revolucio
nát:io' qué luitou contra a d!cta-

. durá f~scista espanhola, no ca-

1 O ministroH-omai 
-1 veu a Ordes a-
· 1 
1 inaugurar un 

1. cemitério e aproveitou 
1 para falar dos seus · 

~ 1· .,proxectos. Polo lugar 
· J · ·escollido vese que non 

-

.. 

( 



1 ten moita confianza 
1 nos mesmos. 

Xa é posíbel 
conseguir unha 
maquillaxe 
permanente. Faise 
con microciruxi.a . . É 
como deixar tatuado 
o colorete, a ráia de 
ellos ou o perfilado de 

1 
lábios. Hai qüe 

1 alegrarse destes 
1 avances, polo menos· 
1 en canto os homes 
1 segan a xulgar ás 
1 mulleres coa vista H . 1 
1 
1 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

non co ouvido. 
Grandes intelectuais 
cairon por obra dun 
rimel oportuno~ 

Casimiro Xil Arauxo 
pagou con dazanove 
anos e médio de 
cárcere as suas 
actividades no Grapo. 
Un pode lelo neste 
periódico, mentres 
neutro do mesmo dia 
publican a foto de 
Amedo na práia, 
.esquecido de que non 
hai moito fora 
condeado a 108 anos 
de prisión.+ 
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minho dumha Galiza [ivre, pala 
lndependenci? e o Socialismo. 
Só ternos que ir-nos ao pensa
mento político da UPG daqueles 
tempos para decatar-nos das 
ideias e programa de acgom 
que compartía o companheiro 
assassinado. Moncho, pois, foi 
um militante nacionalista que 
morre1,1 com as armas nas mans · 
pola liberdade desta Terra, a 

· prática da Luita Armada é inse.: 
paravel do 

. significado" da 
sua pessoa, 
do se'u pen-. Moncho 
sanmento e . 
da sua marte. . Rebo1ras nom 

H . . d . pertence a 
01e -em 1.a . • • 

uns figérom . nmgum partido, 
da comem~- só pertence a 
ragom do arn- . 
versário do Gahza e ao seu 
assassi nato Povo 
"um dia do 
partido", mas Trabalhador 
pensamos no 
grande erro '· 

, que cometem 
os que assim 

• 

ANOSATERRA 

Vilhar Regueiro, guerrilheira e 
guerrilheiro, que luitavam como 
Mancho pala dignidade deste · 
País, pala Independencia e o 
socialismo, entregarom a sua vi-
d a á causa guerrilheira do 
EGPGC com a espranga de 
acadar algum dia umha Pátria 
Liberada e de Homes e Mulhe-
res Livres. · 

FE DE ERR2S 

No número anterior e na en
trevista realizada a Casimiro 
Xil Arauxo decíase que Hie
rro Chomón tora morto pala 
policía, cando en realidade 
foi detido e actualmente en-
cóntrase en prisión.+ · 

Desde a JUGA queremos lem-
, brar que ainda hoje nas cadeas 
da Espanha hai presos e presas 
independentistas que o estám 
por defender os mesmos objeti
vos que _ Mancho Reboiras. Que 
desde primeiros de ano estám 
em luita polo seu reagrupamen
to e traslado á Galiza (greves de 
fame, feches, plantes, etc). Que 
as JUGA estám com as pesso
as ·independentistas presas na 
sua luita contra da dispersom e 
que nom descansaremos até 

. conseguir as suas justas reivin
dicac;ons e a sua liberdade. + 

15 DE AGOSTO DE 1996 

Mil festas ~áis para 
a língua galega? 

Con este suxerente título o 
Concello de Redondela tentaba 
apoiar iniciativas para que as 
comisións de festas galeguiza
sen estes acontecementos. A 
axuda económica do Concello 
estaba· condicionada polo em
prego do galega. Até aquí todo 
é positivo para a máis que pre
cisa galeguización en todos os 
aspectos da 
nosa vida. 
Mais como se 
pode com- Como veciño 
prender que 
tres organis- síntome 
mos públicos: desilusionado 
Xunta, Depu-
tación e Con- polo Concello 
cella apoien 
unha festa: 
Fiesta del Tu
rista (sic), cu-
xo título lembra a xa , coidaba, 
esquecida máxima; "Galicia la 
tierra donde nadie es extranje
ro ", ninguén de exceptuarmos 
os galegos. 

estám a formular um facto histó
rico como é este sucesso. Mon
cho Reboiras, pertence á histó
ria da Galiza, como um Juitado·r 
pala liberdade deste Pavo e 
desta T erra, pala que enlregou 
a vida. Mancho Reboiras nom 
pertence a ningum partido, só 
pertence a Galiza e ao seu Po
vo Trabalhador. 

O indepenqentismo galega e o 
seu movimento de resistencia e 
antirepresivo, conmemoram es
te dia como o dia de todas e to
dos os que morrerom pola liber
dade da Galiza. 

Vivimos tempos dificeis, a co
rrupc;om segue no poder, ·o te
rrorismo de estado permanece 
impugne e os seus responsa
v.eis intocaveis, o conservaduris
mo social e o neoliberalisr.no 
económico imponhem-se contra 
o Pavo Trabalhador, os meios 
de c~municagom seguem con
trolando e desinformando á po
voac;om, a desmobílizac;om so
cial é mais seria do que parece 
e os sindicatos e partidos refor
mistas '{ivem hoje mais que 
nunca das·migalhas do opresor. 
Compre pois recolher a semen
te e o exemplo dos luitadores e 
luitadoras que derom a vida por 
esta Terra e luitar pala conse
cugom dos nossos direitos his
tóricos e palas re[vindicac;ons de · 
transforma9om_ social ern favor 
dos oprimidos. · 

IGNACIO MARTINEZ ÜRERO 
(JUNTA G ALEGA POLA 

- A MN! T lA ) 

A Aldea Global 

está aberta-á~ vasas colaboracións, débense incluir 
. o nome e apelidos. 

Os textos non deben exceder as 45 liñas. 

Oeste xeito como veciño sínto
me desilusionado polo Conce
llo e sobre todo polo seu Serví
cio de Normalización Lingüísti 
co, aos organizadores da Festa 
(parece que a diglósia e o inte- . 
rese polos cartas poden máis 
cá promoción da vila e da súa 
cultura) e sinto moita pena po-

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart .• 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

i os turistas , se son galegas 
porque se sentirán extranxei 
ros , e aos foránE¡los porque non 
coñecerán unha parte tan im
portante do naso como é a lín
gua da Terra . • 

Hoje queremos lembrar dum 
xeito especial a memória de Lo
la Castro Lamas e José Ignacio 

X. FERNANDEZ C ARBALLIDO 
(REDO DELA) 
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A NOSA TERRA CULTURAL 

Elas.foron as moidas a paus no.Ferrol de 1918 
As mobilizacións das ·mulleres contra 
a suba dos prezos dos alimentos só se recollen nas hemerotecas 

* "ARANTXA ESTÉVEZ 

Se a teima en resgatar a história dos movi
mentos sociais na Galiza pode xa calificarse 
de considerábel grácias a vádas xeracións 
de estudosos, o papel das mulleres continua 
a ser o grande descoñecido. Mália a sua re-

leváncia, hai que ler entre liñas ou topar ea.:: 
sualmente nos xornais capítulos que reflec""7 
ten o protagonismo das mulleres na reivin- : 
dicacióris sociais, moitas veces levando a. 
voz. Algo semellante aconteceulle a LáUra 
Tato que, escrebendo a parte de contexto 
social no seu libro Teatro e nacionalisrrw, 

. atopouse cunha revolta no ano 1918 naco
marca do Ferrol protagonizada por mulle
res. "Atopei a maior parte da información 
en xornais de Ferrol qu·e me deixaron parti
culares, que os tiñan na casa gardados. Non 

·: atopei esta información. rexistrada nou
- tras publicacións", di a filóloga e ensaista. 

Mentres os homes en Madrid 
perseguían polas ruas ás mulle
res que levaban as primeira 
sa ias-panralón, na comarca de 
Ferro!, ano 1918 habia moita 
fame porque non habia pan . A 
mullere de e perában e polos 
eus cativo mentres en todo o 

E tad comezaban a chegar o 
ec da igualdade. X é Vicen
zo Fre ire reco lle no · seu· libro 
Lembranzas dun mundo esqueci
do, como o méio de pren a re
flecten o debate. "Pois ne utra 
regió de Españ a serán o qu e 
ejan, ma na no a a muller, so

bre todo no campo, na co ta e 
na ma riñ a, coase q ue sempre 
ad ita er verdadeiro cabeza de 
fa milia e verdadeir t raballador 
da te rra, como o home. Po lo 
me mo, nada mái ab urdo, n a
da meno igualitári o e meno 
razoab re q ue aque le feito qu e 
tern os que de face r de presa. 
Mai dona de en o práctico a 
mull e r que o h o me, véndo e 
ela en po e ión de direitos le
gale , en G alicia, facería cam
biar a vida ru ral fondamente. 
N on pod eg uir e n p e, p or 
moito tempo, emellante inj u -
t iza" . Eran as palabra de X. V. 
Viq ueira en A Nosa T erra no 
an 191 . · 

Son as mulleres de Xúbia as que 
deciden ir falar co alcalde para 
que este evite a situación que 
estan a provocar os acaparado
res cos seus prezos qLle ·se saen 
dos marcados oficialmente. Ao 
non estar o alcalde, acuden di
rectamente aos comerciantes e 
lle piden que asinen un docu
mento en canto se comprome
ten a suministrar os materiais 
aun prezo lexítimo. Aí .comeza 
a rcvolta, as mulleres tiran pe
dras contras os locais cuxos do-

As ruas e a Praza de Abastos de Ferrol foron a cenário do enfrontamento das mulleres cos acaparadores e a Garda Civil. 

nos se resisten a asinar. Un de, 
les, chamado José Arana, utiliza 
un arma de fogo e fire a várias 
mulleres. A povoación está al
porizada, segundo recollen os 
xornais nesas datas, e o Gover, 
nador civil da província.perrni
te a entrada de trigo nas duas 
vilas: Neda e Xúbia. 

Pero a revolta xa está encami
ñada e esténdese a Ferrol e co
marca, onde a fame e a suba dos 
prezos eran argumentos de 
abando. O 11 de Marzo, as 
mesmas mulleres de Nedá e Xú
bia xunto coas de Ferrol cortan 
a entrada do leite na cidade e 
impiden a saida de peixe para 
Madrid. Berran polas ruas cos · 
seus fillos e tiran pedras contra · 

. o Local dunha acaparadora. Pe-
. ro xa as esperaban os tiros e un 
neno de doce · anos morre. As 
mulleres cambian de cor e en
tran no local ~co ánimo de sa-. 
quealo . León Alvárez, un te
niente, dispara e mata a un 

obreiro de 1 7 anos. Alguns pe, 
riódicos afirman que son as au, 
raridades quen arman aos pro
prietários contra as mulleres. 
Segundo Laura Tato, unha das 
teses que pode explicar que as' 
mulleres apareceran corno ca
beceira das rnobilizacións é que 
eran consideradas persoas xurí
dicas menores cunha aplicación 
de castigos atenuada en rela
ción aos homes. 

A negociación e a folga 

As vítimas foron acompañadas 
no seu enterro por miles de tra
balladores, na sua maioria ho
mes. Mentres, as mulleres en co
mités negócian a baixada dos 
prezos chegando un acordo. Pe
ro sinten que volven rirse delas 
e van ao mercado a abrigar a re
ducir o prezo da carne. Ferro! 
volta quedar parada. A influén
cia dunha protesta de mulleres 
na actividade de toda unha ci
dade tiñ8: xa precedente. Como 

·-- ~ .. .... _, 

recolle a hemeroteca e reflexa 
Dionísio Pereira, no seu libro Os 
conquistadores modernos, . unha 
folga de tecedeiras no ano. 1908 
na Coruña tivo un efecto .simi
lar. Nun_momento de expansión: 
sindical, as sociedades obreiras 
da cidade apolaron a folga. Asi, 
cando chegou un cargamento de 
lá para a fábrica, os estibadores 
negáronse a descargar. Tiveron 
que intentalo os tripulantes do 
barco, escoltados pola Garda Ci
vil, sen conseguilo xa que foron 
abaneados palas mulleres. Ná
rrase no libro coordenado' por 

- Dionísio Pereira que "os tipógra, 
fos deixan de confeccionar os 
periódicos, os obreiros da cons
trucción e os douradores so1tan 
as ferramentas, alguns mariñei
ros néganse a se faceren ao mar; 
certos labregos, camiño do mer
cado, dan média volta". 

Voltando á semanq de Marzo de 
1918, Ferrol, Barallohre, Xúbia, 
N arón e Fene están paraliz?das e 
a represión · é moi ,dura. O parte 
é de· seis .mortos e trinta feridos. 
O dia 15 comeza a folga xeral e 
a povoación asalta un tren de 

.. mercad.odas; ao dia .segúirúe 
contin.va a loita aiñda que non 
haxa carEón, nen leña. A Fene, 
chegan os reforzas da Garda Ci
vil d.e Valladolid para unha car
ga contra as mulleres. A partir 
de aí, a zona está inc'omunicada. 
La1¡1ra Tato sinala que non hai 
memória do que aconteceu nos 
seguintes dias. debido á censura. · 
O rnovimento foi bautizado nun 
artigo como "o alzamento dos 
hirmandiños, pero a hemeroteca 
deixa esta vez constáncia de que 
fo ron "hirmandiñas". +-

Aro usa 

~ VITOR V AQ~~IRO 

Ymaxi~b v.arí~dos e, s~ callar, 
anárquicos ou poucb sistemátiéos 
os ,critérios ql!e seguen as diferentes 
línguas pai;a designaren vocábulos 
procedentes.de idiomas alleos ou 
para designaren, poñarnos por caso, -
a toponíqüa o.u a aritroponímia do 
país de orix~. Recof).ezo, 
igualmente, ·que a tarefa invqlucra 
cerras pexas, nomeadamente a 
tradución de so ns, presentes na 
língua de ·partida e alleos á de 
chegada. Xulgo, embora, que os 
españois foron mestres na troca 
inxustificada de denominácións 
orixinais, segundo testemuñan os 
exemplos de La Coruña ou Juán 
Sebastián Bach (puideron pór 
riachuelo: Juán Sebastián 
Riachuelo constitúe notábel 
heptasílabo). Este espí1:_ito 
fondamente tradutivista, muda, 
morén, verbo da língua inglesa, 

- aparece~do intervencións, que 
aldraxan o bon senso, de cerros 
(debo dicer spéakers?) cando 
afirman que a equipa X perde ·de 5 
pontos -ou se acha 5 pontos 
abaixo- cando seguran que a hora é 
1 7 minutos sobre as once da noite, 
ou cando nos propoñen que · 
plateemos , ou qué procuremos 
sponsor áxeitado , aspectos todos 
estes que, hai que ' recoñece-lo , 
proceden maiormente do complexo 
de inferioridade que o español 
atesoura a respeito do amigo 
americano; ultimamente falo moito 
desta subespécie: influe-rne , se 
cadra, o ano eleitoral e os 
movementos da Hillary e o.seu 

· cow-boy de Arkansas. Releo o 
anterior e acho que me desvío do 
auténtico obxectivo da coluna. 
Ceni:rarei-me, portanto: nun_ libro 
de temática mariña, publicado no 
século XVI do que é autor Martín 
Cortés, no que se fai unha deleitosa 
descrición do capitán mariño que 
tenciona apreixar as faíscas do lume 
de San Telmo coa sua capa, e que 
leva por título Breue compendio de · 
la sphera y de la arte de nauegar, 

· especifica-se cunha rotundidade 
sobranceira: Los españoles, que 
jamás saben guardar vocablo ageno 
(sic) o ~strangero (sic). Se isto o di 
un autor aragonés, como é que nós, 
galegas e galegas, podemos surpren
dermo-nos de que o complexo 
Aüdi-Seat-Wolkswagen, decida 
baptizaf á nova ~arca sob o no me 
de Arosa?. Permito-me apontar-lle 
aos execut.ivos que teñan rnoito 
olla, sen embargo, 'que os fillos da 
pérfida Albión (o Chuco de 
Méi.rás ·erá ·sublime) van 

·pronunciar Arous, atranco 
lamentápel e imprevisto, mentres 
eu, que-agarqaqa q.dquirir o 
modelo co nome correctamente 
regul'9.mentado, aién de enviar xa 
a miña postaiiña de protesta, 
dirixo a miña ollada a outros 
horizontes nos que agraman, C()mo 
os choupíns no outono, nomes 
galeguizados: Volvo, Terra, 
Chamade, Fun ou FUra, temo-los a 
mareas, para que iogo digan que 
non se nota a Lei de Normalización 
Lingüística. O consórcio da Seat e 
do coche do pavo non vai vender 
un peite na Galiza. • 

... 
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• O Batallóh da Costa da Marte coa Galiza Mártir 

Cunha carta remitida a todos 
os concellos da Costa da Mor
te, os escritores 'constituidos 
no Batallón Literário da Costa 
da Morte expcñen a sua 
adesión aos actos de 
restitución da memória dos 

mártires da guerra de 1936. Es
te colectivo, qúe preside Miro 
Villar, celebrará unha · 
homenaxe no concello de Cee 
o dia 1 7 de Agosto na praza do 
Olvido. Ademá.is, solicitaron 
aos alcaldes q'ue acorden subs-

dtuir "es nomes daquelas ruas 
que fagan alusión a persoas ou 
símbolos que rememoren 'D 

triunfo do terror .que durou 
máis de corenta. anos reempra
zándonos polos' daqueles/as 
que sofriron a -represión".• 

···································································~······································· · 1 • . . ' -' .. • . 

•Alcampo 
non pode fa<;:er 
campaña.s_ 
especia1s de libros 
de t~xto 
A demanda que a Federación 
de Libreiros apresentara contra 
o. hipermercardo Alcampo pola 
campaña de libros de textos do 
pasado curso escolar, na que se 
facian descontos especiais, tivo 
corno resultado unha senténcia 
que proibe levar a cabo campa
ñas semellantes. O fallo non 
foi recurrido pulo que a sentén
cia deb~ ser de abrigado cum
primento. A Federación tamén 
está disposta a actuar contrá 
outras superficies comerciais 
que desenvolvan este tipo de 
campañas. O prezo fixo nos li
bros é un dos obxectivos que 
defenden os libreiros e que o 
secretário de Estado de Cultura 
comprometeuse a manter. Ta
mén informan os libreiros do 
encontro mantido con Celso 
Currás, conselleiro de 
Educación, na que se lle formu-

do serhanário Les Noticies, que 
se pon á venda o 16 de Agosto 
converténdose no pri.meiro se
manário feíto nesta língua. Se
gundo Iglesias, a iniciativa po
de ter éxito xa ·que os inquéri
tos falan que dous tercios. da 
povoación de.Astúrias so.n par
tidários de que haxa un perió
dico íntegramente escrito en 
asturiano. O seu director defi
ne Les Noticies como "un 
periódico de información 
xeral, independente e produto 
da iniciativa privada, que será 
distribuido en máis de mil 
pontos de venda". Até o 9 de 
Sete~bro non sairá 
semanalmente, contando con 
dezaseis páxinas e sete 
redactores fixos ademáis de co
rrespondentes e colaboradores. 
A recuperación do asturiano é 
tarefa difícil xa~ que, mália 4n 
nivel de conservación oral • 
~onsiderábel, na escola, a sua 
p'rese_nza é mínima e non obri-
gatória. • · 

• Os festivais folk . 
dos Domingos 
de Santo Esteva 

Nogueira de Ramuín, en Ouren
se, adicados-a música folk e que 
ch.egan a sua terceira e.dición. 
Para o segw1do Cl,ia, o 18 de 
Agosto, están. progra.madas as 
actuacións ~o cuarteto de cáma
ra Ars Combinatoria, de Madrid, 
Rapar.igos, un grupo de Ferrol, a 
cant¡mte Uxia, os barceloneses 
c;le Primera.Nota e, desde Irlan
da; Mairtin O'Connor e The 
Chatterbox Band. Ese dia celé
branse cu;siños de rec:¡uinta e 
percusión e continua a 
exposicións de maquetas de hó
rreos, de Arturo Femández 
Arauxo.+ 

• Mahif estación 
e festa 
·antimilitarista 
no Morrazo 

'0s desexos da Pardela, de Xúlio Ca-;!ro editado polo concello de Oleiros. 

;• :..Oleiros escrebe 
- .... - ~ 

un cohto que 
aconsella sobre 
o. meio ambiente 
Os desexos da Pardela é un conto 
publicado polo concello de 
Oleiros, que forma parte do tra, 
ballo de concienciación dos ci
dadáns sobre a preservación do 
meio ambiente. O canto, narra, 
do poi un· ave mariña coñecida 
dos viciños de Oleiros, a pardela 

-que visita durante o verán a vi-
la, dá consellos sobre como coi, 
dar o entorno: utilizar as 
papeleiras, tirar o lixo pola noi
te, vixiar aos cans, respeitar os 
árbores, conducir amodiño e 
conservar o mobiliário urbano. 
As ilustracións de Os desexos da 
pardela son de Xulio Caeiro. • 

• O Movimento 
de Defesa 

• Foz ten unha 
biblioteca 
ecolóxica 
para os bañistas 
Papaventos, o colectivo de edu
cación ambiental de Chantada, 
cedeu a sua ec ,biblioteca a 
concello de Foz para er monta, 
da na praia da Rapadoira nos 
me es de verán. "Tráta e dunha 
iniciativa que pretende fertar 
para o tempo de lecer e para as 
persoas que acuden a tomar o 
sol á praia, a posibilidade de dis, 
poñer de máis de catrocentas re
feréncias bibiliográficas sobre o 

, meio ambiente, revi tas, libro , 
enciclopédias para todas as ida, 
des e gostos, co obxectivo de 
que aproveiten o tempo de lecer 
para concienciarse sobre a pro, 
blemática medioambiental e as 
posíbeis solucións". Todo o que 
lean os bañistas de Foz procede 
de aportacións particulares e das 
adquisicións. da asociación Papa, 
ventas sen apoio institucional.• 

· laron diferentes solicitudes, en
tre. as que cabe destacar a 
publicación dos libros-de texto, 

. a proibición de vender nos 
·· centros de .ensino, a moibición 

Xa comenzaron os Domingos de 
Santo Bstevo, no cpncello ~e 

O Xoves 15 celébrase no cam
po de Massó de Cangas o 1 !! 
Concerto Antimilitarista, orga
nizado polo ANOC co lema 
"Saiamos d-a ·preh.istória". Os 
grupos J)ef Con Dos , Dixebra, 
Shooglenifty e Kaos actuan a 
partires das nove e média des
pois de que unha 

· manifestació,n percorra a vila 
desde as se te. e mécfia .• 

-da Língua polo 
nome· de Galiza • I Mostra de 

Curtametraxes de 
Bértola 

. _ de fotocopiar os libr¿s ~ a par
tic ipacion. das librarías na 
aportación de fundos para as 
bibliotecas· dos centro<; de ensi-

o primeiro 
~ ~ . se manan o 
en asturiano 
O valeiro da información en 

asturiano xa empeza a estar cu
berto coa iniciativa de lgnaciu 
Iglesias, promotor e director 

cbegou Calvino rep.artindo os boletos. blinda, 
dos para acceder a arca que fixera N'Je e t:odos. 
os homes calquera, como bolas de papel na 
papeleira trazaron plan:s para saltarse a ringlei, . 
ra. pero Jack Pot, o home dos ollos nos que 
corren e saltan os limóns e as cereixas e as la
ranxas sonrintes pechou as portas e fora que
daron' todos os homes calquera soñando des
precio, soñando vergoña, soñando riqueza, so
ñando pobreza, soñaron alerta guerrillas, soña
ron Pol Pot, o curmán de Jack, que tanto lodo 
fixo vomitar. "non é soludón, pero todo o 
mundo ten dereito a estar deses~erado algu~, 

JAUREGUÍZAR 

'f) ~ 
Clnuncióulles a 
~denovaás 

multitudes desde-o 
púlpito. "o que 
non consume é 

porqpe non quere" 

PLOF. 

A promoción do uso do nome 
galego da nación, Galiza, é o ei
xo da campaña na que están in
mersos os integrantes da Movi
mento de Defesa da Língua. Con 
presenza rio día 25 de Xullo en 
Santiago con camisetas e auto
colantes, o Movimento sinala 
que conta co apoio de diferentes 
persoeiros na reivindicación des
té nome. Ademáis, editan un 
boletín periódico de 
información lingüística chamado 
Língua Nacional, do que xa hai 
dous números que son gratuitos 
e poden solicitarse no apartado 
de correos 850 de Compostela. 
Se alguen esta interesado en . 
contribuir economicamente hai 
un número de canta: 304,239, 
183/l en Caixa Galiza. + 

•. 

Carro curto de 35 milímetro 
serán proxectado n camp d 
fe ta de Bértola, en Vila 
Cunha entrada d bald , 
tentes p den ver tres bra de 
Xo é Carla ler: Cabeza de 
boi, T ornabón e O párroco 
embaucado. O cinema de han 
Piñeiro estará pre ente a trav 
da ua curtam tr x Mamasun, 
ción, cunha duración de vint un 
minutos. Amostra c meza á d z 
dan ite e e tá rganizada l 
Ateneo O T oxal, coa c labora
ción do Cineclube de Pontcve
dr; e a comisión de festa d 
Bértola. • 

.ha vez mí' súa vida", soñaron. tmnén; mentres, 
'saloucaban. por non quitar as manchas de san
gue que salfefiran as súas camisas descamisa
das pensaban en que "ogaliá, non haxa que 

. pegar máis ~irus-" . . · · 
_, .,,..: -

pero -Pol Pot aé~bou esmorecendo das febres 
torpicais na súa própria selva de calaveras e 
J ack pensou que ·tal vez Cal vino estaba equivo
cado, que nas ·adegas do arca se lle poderia fa
cer sitio a moíta xente. "¿amoread,os? si, peró 
estarán deste lado e sempre se pode optimizar 
o marxe de beneficios'\ anuncioulles a grande 

nova 'ªs multitudes desde ¿ púlpito. "o que non 
consume é porqµe norí quere", díxolles. carga
do de razón. e eles escoitaron a boa nova e 
souberon que era certa porque un lume antes 
non disfrutad·o iluminou os seus corazóns. e la
go se dixeron, mentres arrasaban os todo a 
cen, se dixeron .''e.u non son· prostituta, son do
na de compaña" e Jack, vendo as riadas de ma, 
sas que entraban nos establ.ecementos, deuse 
de conta de que trouxera a felicidade 1 ha, .ha, 
ha ·a un mundo que poderia facer ¡ plof! + 

JAUREGUIZAR é ~scr'itor 
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E non · 
o sabía ... 
Título: Leonel. 

Autor: Antón Conizas. 

Editorial: Edicións Xerais. 

Anda por ai o verán, que é 
tempo de exhuberáncia e so, 
ños. E poucas persoas hai en 
este mundo menos exhuberan
tes e soñadoras que os adoles, 
centes. Libres das imposicións o 
regras a que os someten os adul, 
tos coa fin de criar unha outra 
frustración igual, ou meirande, á 
súa, as mentes de quince, deza, 
seis ou dezasete anos poden en, 
tón desenvolver un mundo de 
fantasías urxentes que os inicien 
no tacto do que significa existir 
como home ou muller. Divina 
idade na que un segundo tarda 
un éculo en pasar, divina ino
céncia de que fai depender todo 
o eu futuro de unha acción que 
na maioría das veces se lembrará 
como anécdota. Tempo no que 
a palabra vivir adquire maior vi
gor e releváncia ca nunca. 

En esta altura debería xustificar 
tan )frico preámbulo con algo 
mái que o recurso fácil de indi
car que é o tempo no que e en
marca a acción do discurso. E 
moito me temo que máis amplos 
razonamenros han parecer tamén 
igual de fáciles e socorridos. Pero 
non queda máis remédio que pre
guntar retoricamente quen dos 
presentes esquenceu esas primei
ras sensacións de adultez. Porque 
on o noso debú na sociedade 

que no afogará e engrosaremos. 
Por i o as con ervaremos vívidas 
e nídias mesmo cando vaiamo 
vellos. E, obviamente, é abrigado 
recoñecer que moito menos as 
e quecemo , aínda que se vaian 

GUÍA ECOLÓXICA 
DO LITORAL GALEGO· 

Luís Míguez Rodríguez 
Concepción Gqnzález 
Osear García Alvarez 

Leituras 

transformando, nos periodos de 
hibernación forzosa. 

sempre que se escrebe con un 
leitor implícito claro, é mester 
primordial o seu coñecemento. 
Antón Cortizas demostra saber 
cales soq. os intereses e querén
cias dos seus lectores implícitos. 
E así recorre ao mistério, a intri
ga do descoñecido, sen faltar o 
encanto dos primeiros namoras. 
Miguel é un estudiante póuco 
aplicado ao que castigan os pais 
obrigándoo a pasar as vacacións 
na aldea, cos avós. O protago
nista é desenraizado e traspran
tado temporariamente a un uni, 
verso por el ignorado e polo que 
nunca sentiu especial interese, 
da man de uns familiares igual
mente descoñecidos que, sen 
embargo, serven de ponto afec
tiva. Todo é máis fácil se, no ig, 
noto, hai alguén que inspire 
confianza e a figura do avó foi 
desde sempre a preferida. Antes 
contaban contos, os avós de Mi
guel farán que viva un. 

Alí verase envolto na resolución 
dun mistério e saboreará os pri
meiros bicos do amor, de Ana. 

·Dito de outra maneira: unha 
chea de tópicos, de lugares co, 
múns. Pero sospeito que sería 
inxustá esa formulación, e moi 
resentida. Ou é que a vida non é 
ela enteira un lugar común?. 
Búsquenselle as variantes que se 
querían e ,respóndase á pregunta 
de se tan distintos somos. 

Antón Cortizas actualiza o seu 
discurso de~de o momento en 
que dá conta de unha situación 
que a mocidade de hoxe está a 
travesar: o triste, e cada vez 
máis frecuente, descofiecetnen
to das súas raíces. Mergulla,dos 
en o mundo consumista e álie
n ado que permite !fCCeso a 
múltiples ofertas para non pen
sar, os adolescentes de hoxe fi, 
can i llados 
en si mesmos 
e na adora
ción das ore, 
lleiras que os 
manteñen 
sempre mi
rando na 
mesma direc
ción. Tan 
forre é ese 
engado que 
parece non 
abandona los 
a non ser en 
unha situa
ción de soi
dade compJe, 

Demostra 
saber cales 
son os 
intereses 
dos seus 
leitores e 
recorre ao 
inistério, á 
in~riga do 
descoñecido·, 
sen faltar o 
encanto dos 

ta, mesmo 
así sería do, primeiros 
loroso. Por namoras 
iso, cando 
Miguel chega 
á aldea, dous mundos se en, 
frontan nas suas carnes, e non 
vai poder acceder ao novo a 
menos que se d,esprenda dos vi
cios do outro. E así que os avós 
de Miguel actúan de !fnfitrión~ 

MONTES E FONTES 

A primeira bioloxía mariña da costa galega 

preparando. á perfección o_ ca
miño para que a curiosidade de 
Miguel faga o resto. E lémbrese 
que a curiosidade defínese co
mo ansia de coñecementos no, 
vos. Aí está a eséncia da exis
téncia de Leonel como misté
rio principal, pero que trae · 
consigo descubrementos de xe
ografía, de física, de história, 
de anatomía .. : 

Leonel,. nas suas 218 páxinas, 
conta con todos os ingredientes 
para que a leitura interese polo 
contido .. Un contido ben estruc
turado ~ que mantén a intriga 
correctamente. Tres son as his
tórias que Leonel escribiLi, e, por 
l::erto,' ben bonitas, que Miguel e 
Ana terán que resucitar para 
descubrir o mistério. Temporal
mente hai algunha incongruén
cia, polo menos aparente, que 
non debe ser estorbo para a lei
tura. Leitura de un discurso se 
cadra un chisco denso demais e 
sen nada especial, a non ser va
riantes vocabuláres empregadas 
con tino e mesura. Lástima que 
este traballo, feíto para unha co
lección (Fora de.Xogo) destinada 
á mocidade - sempre coa vista 
posta en posibles empregos di
dácticos- se vexa abafado por 
erros ·gramaticais de vulto. Xe
rais deberfa coidar máis esta co, 
lección, que pode dar moito xo-· 
go e ven-das, porque ha 'Ser ben 
difícil que un profesor recomen
de unha leitura onde non se dis
tinguen ben os usos de te e che. 
Como tamén grande será o seú 
enfado se comproba que dúas di
ferentes edicións do mesmo títu
lo presentan discursos con va, 
riantes inesperadas, estou pen
sando en A Sombra Cazadora. 
Polo menos avisar, que non cus
ta tanto poñerlle a etiq!leta de 
"edición revisada".• 

XOSÉ M. EIR.É 

Con este libro dase a coñecer por vez primeira unha obra sobre a bioloxía mariña de 
Galicia, con información oceanográfica e xeolóxica, amais de botánica e zoolóxica. 
lndúe indicacións precisas para visitar 97 pun_tos de interese ecolóxico do litoral galego. , 

-X ERAIS 
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NA MESMA COLECCIÓN 

VIGO E COMARCA EN' 
BICICLETA DE MONTAÑA 

Xosé Ramón Varela 

ROTAS DE BICICLETA 
/ DE MONTAÑA 

/ Xosé M. Castaño 
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eonta de libros 

As cartas de Cicerón 
Alfonso Blanco Quintela e Mónica 
Martínez Garcia traducirnn ao galego 
Cartas de Ci52erón para a colección de 

· clásicos da Editorial Galaxia. Nestas 
cartas mestúranse os destinatários e su
·poñen unha 
escolma 
das que 
escrebeu 
entre os 
anos 58 e 
56 a.C. 
As cartas 
deste ho
me de Es
tado foron 

en ser pu
blicadas en 
Roma e axi
ña obtiveron 
éxito. A sua 
colección 
componse de 
931 epístolas, dirixidas á muller, ao fi
llo, ao irmán, aos amigos e a persoeiros 
da vida de Roma. Neste libro ráchase 
coa divísión das cartas por destinatá
rios. + 

O fracaso 
de Lázaro E via 
Dentro da colección Cómplice, de no
vela negra, que apresenta Edicións do 
Cúmio, publícase O fracaso de Lázaro 
Evia, de Dario Alvárez Gándara~ A 
trama da novela xira ªºredor do roubo 
e secuestro do Cristo da Victória, en 
Vigo. Os ladróns chantaxean ao con
cello coa ameaza de non entregalo pa
ra a procesión que, cada ano, a primei
ra fin de semana de Agosto, reune a 
máis de cen mil persoa_s. Lázaro Evia e 
Avelino Avilleira son os investigado
res do cas·o.+ 

Cór:nic en galego 
A série de comics Un mistérío para Si
mon apresenta un novo título: No no
me da amada morta. Os 
autores 
son 
Fausto 
C. Isor
na, Ro
berto G. 
Méndez e 

. Aníbal C. 
Malvar e a 
editorial é 
Xerais. A 
rapaza 
protagonis
ta, Simon 
Marte!, ve
rase metida 
nunha trama 
escura que ten 
que ver cunha fábrica na ria da Arousá 
e con resíduos que provocan 
mutacións nos animais. + 

Poesia do xomalista 
António R. López 
OM é o título do último poemário de 
António R. López, que é o coordena
dor das áreas de cultura e sociedade do 
xomal O Correo Galega. Despois -. 
de escreber ca-
tro libros de 
poesia, Sucios e 
desexados, Ma
nual áe 
masoquistas , A 
sombra dos rapa
ces mexando e O 
libro dos amados, 
apresenta e te úl
timo na Editorial 
Laiovento. Este 
es~ritor e xomalis
ta ten tamén ou
tras facetas xa que é 
filólogo, colaborador de méios de co
municación como a televisión e 
traductor ao galega de autores como 
Wilde e Rimbaud.+ 
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O Festival 
de An.Oriant, 
vinteseis anos 
e mellorando 
Evento: Festival An Oriant. 

Data: Primeira quincena de Agosto. 

O Festival de An Oriant (deno
minación orixinal bretona de 
Lorient), naceu h a i vinteseis 
anos complementando o con
curso de bandas de gaitas que se 
facía en Brest. Anos rnáis tarde, 
decidiron invitar a xente dou
tros países aos que eles conside
raron celtas. Por iso Galiza está 
aquí. · 

Celébrase na primeira quincena 
- de Agosto coa participación de 

trescentos mil espectadores e ca
tro mil cincocentos artistas en 
doce espácios diferentes para os 
concertos de música tradicional, - · 
jazz, country, rock, ou para a 
música sinfónica, coros, confe
réncias, cine e exposicións de 
artes plásticas, instrumentos 

musicais, . libros e experiencias 
eco loxis.tas . 

Non podo dicer se desde o prin
cípio os espectáculos eran tan ca
ros coma hoxe: o gran desfile de 
artistas (La 
.Grande 

O bretón foi 
lingua 
cooficial no 
Fes ti val por 

Parade) cus
tou este ano, 
con ser n a 
rúa, rn'áis de 
miÍ· pesetas; e 
o concerto de 
Dan Ar Braz, 
case carro mil. primeira vez 
Pero cómpre 
ter en canta 
que este Festi-
val autofinánciase sen axudas do 
governo. Todo depende do Con
cello de An Oriant e de empresas 
dos Países que mandan artistas, 
entre elas Pescanova. Pero non é 
doado reunir os cincocentos mi
llóns de pesetas que custa. 

Hai unha mandra máis econó
~ica de v ivir An Oriant: vivilo 
como unha Universidade de Ve
ran. Este Festival, menos espec
tacular pero igualmente masivo, 
oferece conferéncias, clases de 
baile~ tradicionais, broslado, lin
guas célticas, Festas de .Noite 

·Os IDártires do· 36 

ece· biografias -de outras tantas vítimas da 
sublevación militar do t 8 de Xullo. 
Galeguistas, sind.icalistas, socialistas, 

comunistas, alcaldes e_ governadores_.:eleitos 
democráticamente ... un percorridó 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". 

(Festou Noz), animac-ións na 
rúa, artistas espontáneos en ca,
feterias e xardíns, e falar e falar 
con xente que contáxia o seu 
entusiasmo pola cultura própria 
e que sabe. respond er, coa súa 
verdade; ás perguntas máis con
cretas. Todo iso é gratuíto. 

Este ano o bretón foi lingua co
oficial no Festival por primeira 
vez, aínda que ·cunha preséncia 
menor ca do francés ou do in
glés . O ideal sería que Brian El
rick, Jean-~uo Le Maigo, Liam 
O'Flym Oli, Edelmiro Femández 
fosen hoxe Reis Artur ou Sabías 
Merlín, que co son das súas gai- -
tas fixe en que nos en tendese
mos todos (cómicos ,' galeses, es
coceses , bretóns , irlandeses , as
turianos e galegas) cadaquén fa
lando na súa própria lfngua. Os 
organizadores do Festival afron
taron este ano a polémica públi
ca polo feitd de que, se non fala
mos cada quen na lingua dos 
nasos devanceiros, non teremos 
povo a quen representar, con 
gaita ou sen ela. 

Galiza está ben, pero pouco re
presentada en An Oriant a pesar 
dos esforzos de todos os galegas 
que aquí traballaro n intensa
mente dez dí?-s e especialmente 
de Xeránio T orreiro q_ue, desde 
sempre, desvívese para que o 
naso País asista a cada edición . 
Falta aínda dar a coñecer a nasa 
literatura, artes plásticas, cerá
mica, imaxinário, ra~io televi
sión, e gove:nocpróprio. 

An Oriánt é tamén a meta 
dunha longa peregrinaxe de Paí
ses que v ivimos nas costas dun 
mar común. ~ornas peregrinos 
n a procura dunha cul.tura que 
nos identifiq ue e vimos a An 
Oriant amos?-Ddo algo de nós, 
ao mesmo tempo que esperamos 
atopar seiva nova que mellare os 
nasos froitos e dinamice as nasas 
raíces. Aquí aprendemos, com
paramos, amosamos, abrímos os 
ollas a problemas comúns e cul
turas semellantes. T amen baila
mos, cantamos, rimos, entre gai
tas, cornamusas , binicus e uille
an-pipes. E todo, sen facern os 
perder a nosa identidade. Abón
danos con sermos galegas para 
sermos alguén. + 

MARTIÑO FERRO 

VÍTOR ESTÉVEZ 

f_t f 
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canta de discos 

Re..-encontro 
cun lendario 

Título: Pete. 

Autor: Pete Seeger. 

Editorial: Resistenciá. 

Pasaron dezasete anos desque Pete 
Seeger non gravava un disco de escudo, 
e este retomo confirma o bon 
momento no que se atopa esta voz, 
pioneira e lenda do movimento folk 
norteamericano- Con setenta e sete 
anos cumplidos, Seeger non tén máis 
que confirmar o seu estilo, 
acompañarse cantando do seu 
inseparábel banjo, e continuar con 
proclamas ecoloxistas, metade 
denúncia metade canto esperanzador; 
tamén aboga pala mestizaxe das 
distintas étnias que no mundo somos, e 
en xeral as cancións do disco salientan 
pola sua sinxeleza. 

É o Seeger de sempre, pero desta vez 
cun son novedoso: o que lle dá, 
participando na 
produción , o 
mesmísimo Paul 
Winter, asi coma 
un amplo elenco 
vocal, que concita a 
colaboración de tres 
coros, que comparten 
co can tar certas 
pasaxes da obra. Polo 
demáis, sons de baixo, 
harmónica, mandolina, 
percusión ... e a figura 
central dun folklorista 
na sua plenitude 
criativa. + 

Montaxe 
''céltica" 

Título: A celtic tale. 

Autores: Mychael [);mna e Jeff Danna. 

Editorial: Res istl!ncia. 

"A lenda de Deirdre", título d te 
disco, basea a sua razón de ser nun 
suposto episódio histórico, que reune 
no seu relato a vários persoeiros 
irlandeses, dos cales dáse coma na 
edición en CD da obra, que, polo 
demais, adequire característica de tal, 
pala sua espectacular montaxe sonora, 
parella ao amplo desplegue 
instrumental, no que, naturalmente, 
tamén e detectan pasaxes aut 'ctonas, 
verbo de sons coma a concertina, gaitas 
---escocesa e irlandesa-, harpa, 
mandolina, teclado , ... no meio de todo 
isa, unha potente trompeta, por 
exemplo, determina o carácter da 
gravación, e en xeral, o que J e "folki" 

poidera ter, fica 
de ·nntura lizaLl ne m 
longa compo ·ición, 
mái -própria J t;> mú ica 
ambienta l que d 1u lra 

Ct ll a. 

tamén son 
produce res e 

<la gravación. + 
X.M.E. 
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-PUBLICACIÓNS DE EDICIÓNS A NOSA TERRA CON MOTIVO DO 
60 ANIVERSÁRIO DO GOLPE MILITAR DE ¡ 936 

VENRES 16 DE AGOSTO AS 20,30 HORAS 

· DIADA GALIZA MARTIR 

NA AsocrÁcroN C yLTURAL DA ESTRADA 

COA INTERVENCION DE 

DIONISIO PEREIRA (HISTORIADOR) 

XoAN CARLos GARRIDO CoucErno (HISTORIADOR) 

ÜRGANIZÁ A.C. DA ESTRADA 
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A AS--PO apresenta as Xornadas do Ensino para Setembro 
A ·renovación pedagóxica e a introdución de novas matérias centran. os encontros 

-0-- A. ESTÉVEZ 

Nove cidades acollen oeste verán as xornadas, encontros e semanas pe
dagóxicas que a Asociación Socio-Pedagóxica Galega organiza cada 
ano. Durante todo o mes de Setembro desenvolveranse co obxectivo de 
continuar a formación dos ensinantes en vísperas de comezar o traballo 
nas aulas. Estas xornadas que se levan a cabo en colaboración coa CIG 
apresentan investigacións e materiais para a docéncia e tamén serven 
de ponto de encontro dos mestres e de debate sobre o rumo _do ensino. 

A proposta é variada e, mália que 
atinxe á situación social dos pro
fesores, oriéntase cara á mellora 
da tran mi ión de coñecementos 
dos aluno . Os rnéios de comuni
caci 'n, a mú ica u o médio am
biente on temática obrigada 
no nov plan educativos que 
esixen renovación con tante ao 
me tre . A primeira xomada 
de nsino on as da Coruña e Lu
go, na manad 9 ao 13 de Se
tembro. Na C ruña, chegan á ua 
vix ima dición e e celebran no 
In tituto Rafael Oieste. Na sema
na do 16 ao 21 de Setembro, te
ñen lugar o encontros pedagóxi
cos de Ferro! e a semana da edu
cación de Ponrevedra. Do 23 ao 
28, en Vigo, onde tamén cúm
prense vinte edicións, do 23 ao 
26 en Riveira e Foz, do 23 ao 27 
en Santiago e do 24 ao 26 en Ve
rín. Hai un teléfono para obter 
máis información, o 981-278259, 
no que. un e pode matricular du
rante o mes de Setembro. 

A música é o eixo dos encontros 
a celebrar en Lugo, onde coa co
laboración do Centro de Artesa
nía e De eño da Oaliza, farase 
unha visita ao obradoiro e museu 
de instrumentos tradicionais. 
Durante tre dias, os que estean 
intere ados poden acudir a cursos 
de pandeira e de canto tradicio
nais e de metodoloxia orff e har
monía. Os asistente tamén sai
ran con noción de contruir in -
trumento d música. en Ponte
vedra, o canto tamén estará pre-
ente a pr nza de Uxia Sen

lle, ue tratará da amiga p pu
lar d de un p nto de vi ta prác

t óri o, e a pandereteira 
Leilia, qu ac mpañaran a X -
Antóni N ira ruz na ua e -
lrna da literatura p pu lar. 

A t en loxia 
manualidade 

A intr ducción da novas tecno-
1 xia é unha aposta da e cola 
n últim ano para a que os 
ensinantes precisan de forma
ción. O rnéios de comunicación 
están aceptados como un instru
mento util na docéncia se se re
xeita o modelo convencional ba
seado nos estereotipos. Por iso, a 
imaxe na escola é un dos temas 
nos que reinciden as xornadas, 
nomeadamente en Vigo, Ponte
vedra e A Coruña. Póde e apren
der como ensinar a ler imaxes, 
como utilizar o CD-Rom ou fo, 
mentar a capacidade de análise 
ante a TV. O papel da rádio na 
escola será analizad en Vigo, a 
través da experiéncia de Radio 
A,ltamira ou do programa de cola
boración luso-galaica Ponte nas 
ondas, onde os escolares de dife
rentes coléxios emiten vimeca
tro horas ininterrumpidas. 

De calquer xeito, nestes encon
tros pedagóxigos ponse de mani- . 

festo a necesidade de conxugar o 
ll1_;ellor que poidan oferecer os 
novos méios coa riqueza que 
aporta o traballo coas máns, ao 
que se recorre nas escalas. 
Aprender a tradición e a artesa
n ia é tamén aprender os porqués 
dos obxectos feítos, xa remata
do . Hai unha especial adica
ción ao traballo artesanal, como 
no caso de Pontevedra no que ¡¡e 
imparten cursos de iniciación ao 
gravado ou das diferente técni
cas da rnadeira. O teatro e a ex
presión corporal son outros dos 
obxectivos do festival asi como 
intentar que os cativos coñezan 
o médio ambiente e o interpre
ten a traves de guias, mapas e da 
própria experiéncia persoal. 

A AS-PO apresentará este ano 
novas materiais escolares como os 
libros de texto ademáis dos vídeos 
didácticos. Os libros están conce
bidos dentro da reforma do ensino 
e dan a coñecer o entorno dos es
colares. Os libros de texto eran 
unha asignatura pendente da AS
PO, que se veu cumprida este ano 
e resposta á elaboración e renova
ción constante do material. A 
Asociación quere apresentar aos 
ensinantes materiais próximos e 
que faciliten a tarefa educativa, 
entre outros motivos, porque ra
chan con esquemas que pervivi
ron durante anos e que contribuí-

As xornadas pedagóxicas pañen de manifesta a necesid;;.de de renovar a traballo nas aulas. 

ron a unha historia centralista e 
sexista. A recuperación das mulle
res na história, en xeral, é unha 
teima de colectivos de docentes 
que tamén sera tratada en alguns 
dos encontros pedagóxicos, como 
o de Riveira, onde as ensinantes 
do coléxio de Palrneira falarán 
desta tarefa de recuperación e o 
colectivo de mulleres ensinantes 
Do rosa a.o violeta impartiran un 
obradoiro de coeducación. 

Estas xomadas que, ao longo do 
mes de Setembro, ocupan aos 
docentes oferecen unha saida 
didáctica na zona onde se cele
bran. En Pontevedra, o percorri
do farase polo casco histórico da 
cidade, en Vigo, sairase cara Tui 
e arredores,-na Coruña, os mes
t res coñecerán mellor- a cidade 
da man de Manuel Maria, en 

Santiago, a expedición partirá a 
Sobrado dos Monxes onde. se 
adentrará nos aspectos artísticos 
e ecolóxicos e para os que asis
tan a Riveira, a saida dirixirase a 
Ortega!. Ademáis da práctica, os 
ensinantes poden aprender a de
senvolver un itinerário cos re
cursos á sua disposición. 

Cara Jm salto cualitativo 

Rematar ou modificar cun mode
lo escolá.r que deixa ao lado a cri
tica e a reflexión é o obxectivo 
dos encontros da AS-PO, que . 
xunto con outras escalas de ve
rán, levan ~inte anos desenvol
véndose . . Os contidos transversais, 
como no caso da igualdade do ho
me e a muller, e a integración na 
escola de rnatérias tradicional
mente abandoadas como a músi-

ca, a oralidade, o méio ambiente 
ou o teatro é outro dos obxecti
vos. Os asistentes a e5tes xomadas 
valórannas como un xeito de en
riq uecemen to e de intercámbio 
de ideas ainda que a asisténcia ás 
mesmas non é a que caberia dese
xar nun proceso de ruptura con 
moitas inércias do pasado. De cal
quer xeito, cada anQ son máis os 
profesores que viven estas sema
nas de formación. A nec·esidade 
de vontade choca con frecuéncia 
coa auséncia de méios básicos nas 
escolas para levar a cabó as pro
postas pero sinten a necesidade de 
rematar co inmobilismo das insti
tucións. A busca dunha idéntida
de galega para a escola e a premisa 
de que esta xa non ten que rexei
tar o entreteñemento como ca
racterística própria son tamén 

' princípios destes encontros. + 

r ... 
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Enredar coas ·cores para coñecer a pintura 
Obradoiro _de artes plásticas para rapaces na Casa ·das Artes ·de Vigo 

-0: PAULA BERGANTIÑOS 

"Achegar aos pequenos á arte 
contemporánea levando á prác
tica experiéncias sinxelas no ei
do da pintura, a escultura e o 
gravado'" é a finalidade do 
Obradoiro que se desenvolverá 
durante os meses de Agosto e 
Setembro na Casa da Artes de 
Vigo co galio da exposición so
bre últimas adquisicións do mu
seo "Quiñopes de León". A ini
ciativa de Ana Estévez, Puri" Pé
rez, Teresa Xácome e Elisa Pe
reira -colaboradoras do museo 
dende hai case un ano- poderia 
converterse nunha actividade 
didáctica ofertada de forma per
manente no museo municipal. 

"Na primeira parte do obradoiro 
~explica Puri Pérez, presentamos 
catro pinturas, un gravado e unha 
escultura sinxelas pero ao mesmo 
tempo representativas do que se 
oferta na exposición". A visita 
apoiase cunhas fichas didácticas 
que incluen unha pequena sínte, 
se da obra do autor e unha paque, 
na explicación sobre o contido e 
a técnica empregada nos traballos 
escollidos. "Este material inclue , 
explica Ana Estévez, unha série 
de perguntas por médio das cales 
tentamos establecer un diálogo 
cos rapaces. O noso obxectivo e 
conseguir que coñezan e valoren 

O obradoiro incentiva a criativiJade dos máis novos. 

a arte de forma criativa e divertí, 
da e non como se se tratase dun 
templo de culto". 

Misterios do mar, de Urbano Lu, 
gris, é a· pintura seleéionada para 
ach'egar os nenas ao movemento 
surrealista. A construcióp no espá, 
cio e a proxeción dos xogos de li, 

ñas exemplifícase co óleo de Luis 
Caruncho Rectángulo con amare"/o 
e lineas sobre o plano e a técnica 
impresionista coa "pincelada rápi, 
da, curta e fluida" empregada por 
Bello Piñeiro en O Pontigo. Opa, 
seo polo mundo da pintura pécha, 
se coa experiéncia da abstracción 
no traballo de Manuel Mampaso 

O despacho del presidente. Para 
amasar a técnica do gravado escó, 
llese Silvam de Enrique Ortiz 
Alonso e o mundo contémpora, 
neo da escultura descóbre e coa 
p~za de madeira tropical Espacio 
para dous carpos d~ Manuel Coia. 

O cromatismo, as misturas, o tra, 

ANOSA TERRA 

zo, o uso das cores quentes e frias, 
prirnárias e secundárias e todos os 
conceitos explicados durante a vi, 
sita guiada póñense en práctica 
nun taller habilitado no mesma 
Casa das Artes. Segundo Teresa 
Xácome o obxectivo é que "os ra, 
paces non so coñezan a arte a tra, 
vés dunhan explicación teórica. 
Pensarnos que era moi interesante 
que tamén puidesen criar eles 
mesmos". Na actividade plástica 
os pequenos visitantes usan mate, 
riais tan variados como a plastili, 
na, o barro, as témperas, as acuare, 
las, o papel ou o carbonciño. "No 
taller ,conta Elisa Pereira, inclui, 
mos unha explicación moi inxela 
da técnica do gravad . Os nen s 
calcan co carbonciño a reprodu, 
ción dun petroglifo e culpido n 
granito por Maribel Mourill ". 

Para a realización da activida, 
des a promotora puxéron e en 
contacto con coléxio da cidade, 
Ludotecas e asociacións. "A res, 
posta até o de agora foi moi po, 
sitiva ,explirn Ana Estevez, . 
Nos priineiros contactos xa se 
apontaron para participar na 
actividades máis de 500 nenas". 
Nembargantes o pequen 
amantes da arte ainda teñen a 
posibilidade de anotarse en lis, 
ta abertas na Ca a da Artes e 
pasar unha tarde enredando no 
universo das cores.• 

Poio recupera a Buceta, prototipo.de barco de baixura desaparecido 
Ten cinco metros .de ~slora e grande versatilidade a remo e .vela 

-0- G. LUCA 

As Bucetas qué saian do taller 
de Manuel Amado Dios gaña- · 
han nas regatas. Antes que 
chegaran as traíñas e o batel, a 
Buceta.do Ferrol, Muros e Ca, 
riño eran o barco por excelen
cia para pescar a cordel, a vela 
ou remo, pero desapareceron a 
mediados dos 50. Amado, de 
80 anos, fixo unha Buceta, A · 
Boureante, por encarga da 
Asociación de Viciños de Poio. 

"Unha peza única ,di o presi-

Complétase -

a colección 
. ·de A Nosa História Infantil 

de Pepe Carreiro 

dente da Asociación Manuel 
Cao ' . Cando a>.truxemos do 
Freixo, os mariñeiros admirá, 
banse do remate das cademas e 
da liñas de augas. É un moble, 
dician". 

A Asociación houbera de am, 
pliar os ·seus Estatutos para in, 
cluir a_ apr~ndízaxe e a prática 
da vela. Ao mesmo tempo in, 
gresaron na Federación Galega 
pola Cultura Marítima coa que 
partícipan en traballos de recu, 
peración de usos, it)strumentos 
e tradicións da beiramar. 

Anterior á Traiña 

"É un barco seguro para a ini, 
ciación á vela e á remo ,di lsi, 
dro Mariño, fundador e primei, 
.ro director da Escola de Carpin, 
teiria de Ribeira, e animador de -
te proxecto'. Ten a avantaxe 
de que a remo é lixeira e moi 
bogadora. A Buceta é filla do 
Barco Xeiteiro e anterior á trai, 
ña. Comezan a aparecer nas ria 
do Norte a finais do XlX, como 
un ha fórmula depurada polo 
uso para catro tripu lantes pes, 
carena cordel". 

. · · . . Á VENDA OS NÚMEROS 19, OS GALEG<?S DO 36 E 2~, OS GALEGOS DE HOXE. · 

nosas, seria un ir:i.c nrivo im, 
portante para cuidado do 
n¡onte". 

A Boureance .leva unha vela 
gaiteira (asi chamada polo pico 
que cae a ..popa coma un ron, 
eón de gaita), un apare ll o de 
tércio con martelo, de grande 
versatilidade, con tres faixas 
de rizos e manobra segura. As 
vellas Bucetas vestian vela de 
relinga cando mareaban por 
fara das rias. A Asociación ce, 
lebra o éxito do retorno <leste 
barco desaparecido que pode, 
ria competir con avan taxe 
funcional e económica sobre 
os modelos de poliester, coa 
diferéncia pósitiva de que da
ria traballo ás carpinterías de 
ribeira, salvaría da desapari, 
ción unha embarcación autén, 
tica, de fasquia irrepetíbel, e 
formaria rapaces na 8oga. con 
madeira que ten unha inércia · 
da que os barcos de plástico 
carecen.• 



.· 

ANOSA TERRA 
.a· uieirQ': CULTURAL .. 15 DE AGOSTO DE 1996 • N2 739 27 

Arte Lixo, unha ffiostra de realidade r~sidual . 
Criacións artísticas realizadas con basura-nas ruas de ·R-edondela 
-0- MÓNICA CURRAS 

Ferro, madeira, plástico; tea 
ou cartón, nada teria de parti~ 
cular unha exposición de 
obras escultóricas que teñen 
por matéria prima calquera 
destes elementos de non ser 
porque as composicións se 
atopan expostas na rua, ao ar 
libre, e os materiais proceden 
de bolsas e vertedoiros de lixo. 

Desde o 9 de Agosto e ~te o 25, 
permanece en Redondela Arte 
Lixo 96, a singular exposición 
que, por segundo ano consecuti
vo, toma as ruas da vila, esta vez 
baix a organización do Cine 
Clube Claqueta e a FundasiónJo-
efa. este último colectivo, e 

como unha mostra máis da cul
tura alternativa que oferece ao 
município, partira a idea do pri
m iro pr xecto. Agora, de novo, 
trárn e de proporcionar a toda 
per oa que queira a posibilidade 
de criar arte con imaxinación e 
inxénio. O único requisito é que 
o material sexa lixo. 

mo pola xente". De feito, como 
compraban os organizadores, "a 
exposición leva só uns dias e xa 
se empez(l a tirar coas obras". 

Desde_ a ilkta do Xulgado até a 
Praza de 'Santiago, pasando pola _ 

· Praza Figueroa ou a 
. da Constitución, as 
.. esc~lturas-lixo - dis-
tribúense ao longo 
da vila propiciando 

, forzosos itinerários 
prefixados nas xén
tes que vagan polas 
ruas. Entre aqueles 
que as contemplan 
por vez primeira o 
asombro e a admi
ración son as sensa
c ións máis repeti
das . Sen embargo 

· non faltan as crítí
cas, sobre todo para 
aquelas obps máis 
atrevidas. E o caso 
do inmenso falo 

que frota nas augas do rio Alve
dosa ou a peza. do sanitário que 
baixq o nome de "Enquisa pplí
tica" se expón na -Praza da Al
fóndiga, <liante da sede do. PS
deG-PSOE. Os redondeláns de 
maior idade amósanse, tamén, 
especialmente reacios coas 
obras máis abstractas que reco
rren ao lixo apai:entemente 
má-is inútil, tales coma as cha-

accións de todo tipo. Ainda 
que son os <menos, seg_undo_ 
Fon, focli.¡so hai xente que dí 
"poñen o lixo pola rua e p. ver 
qué van dicer os turistas". Pero, 
ad~máis da preocupa~ión pola 
arre·, i?O é .. precisamente o que 
se busca: "-a provocación e que 
::i. xente fale". · 

· O portavoz de Josefa adara que 
· a eleición da matéria arfística · 

non se fi;xo áo chou, senón. que 
responde precisamente aos pro
blemas que Redondela ten co li
xo e a actual ubicación do seu 
vertedoiro. Redundando este ca
rácter reivindicativo, a rolda de 
prensa que o dia 9· presentou 
Arte Lixo celebrouse no. verte
doiro "mália o mal recibimento 
por parte dos xornalistas". 

Entre p.s mostras ciscadas pola 
vila destacan as duas grandes fi, · 
guras de ferro~ e chapa de Xosé 
Guillerme, situadas fronte ao 
palco de música da. alameda. 
Como artista convidado na edi
ción d~ste ano, o pintor vigués 
encargouse da leitura dun "ma
nifesto do lixo" no que a aso
ciación Josefá facia pública a te
oria,_ que xustificaba erguer ."es
culturas libertárias que son ba
rrikadas e dexeneran nun océa
no de miséria" 

O portavoz de Josefa, aoque to
dos coñecen por "Fon", destaca a 
elevada participación lograda na 
actual edición. "Foi sorprenden
te a resposta que obtivo a convo
catória", lembra. "O ano pasado 
presentáronse 14 obras e todas 
de xente de Redondela e este 
ano hai 33, con xente de Moa
ña, Vigo e mesmo A Coruña". 

Enquiso política e Nós tampouco somos sumisas, duas das obras expostas. 
· pas e as latas do "Monstro da 
merda" e o "Sensasións ll" ou os 
retortas ferros e cables do "Ví
deo xogo, vídeo merda". 

Ademáis das figuras das ruas, Ar
te Lixo 96 conta cunha exposi
ción permanente da obra en pe- · 
queno· formato dentro do Audi
tório Xose Figueroa, local que ce
deu o concello de Redondela co
mo colaborador da iniciativa. • 

T amén mellorou o nivel do cer
tame en canto a calidade, pero 
isto, a xuizo dos organizadores, 

non é o importante. Non ha4 
prémio algún para as mellares 
composicións, só se trata de que 
expresen o que lles suxira o con-

cepto "arte lixo". Segundo Fon, 
"a xente que vai colocar ~abe 
desde o princípio que a rua é 
moi dura, tanto pola chúvia co~ 

OPtNIÓN . 

Os organizadores son conscen
tes d~ que a mostra provoca re-

CARLOS NÚÑEZ E MILLADOIRO 
B nquerid Carlos: O Domingo, no auditório 
de Castrelo , volviches facer alusión á túa falli, 
da actuación en Moaña. O Luns 'fun ver o con
certo de Milladoiro no mesmo lugar. Tocaron a 
uite rquestral la.cobus Magnus e lembrei o ve

rán de 1993 en Moaña, porque nese Festival In
tercéltico soaba esta peza por segunda vez en 
Galiza. Desprazaran a Moaña máis de 20 músi
cos para un espectáculo que -ate onde eu en
tendo- resultou histórico. A organización pre
vera que tocarades vós (daquela Matto Con
grio) antes de Milladoiro. Non puido ser porque 
ti negácheste a compartir cartel con Milladoiro. 
Por iso, cando a história se volve repetir, agora 
con Berrogüetto, perdoa que non crea que vós 
(transcribo da prensa) "non facedes nada ver
balmente" "nos enteramos de que Carlos actua
ba en Moaña cuando vimos los carteles" ... Se lo 
dirás a todas, que dirían no cine, pero son des
culpas de mal pagador. 

A explicación pertence á cara oculta das estfe
las. Sen entrar polo miúdo en misérias,· a xente 
debe saber que, confirmada a actuación de Mo~ 
aña nun prezo, primeiro negocias tes (e acadas
tes) un máis alto caché. Despois fo¡ que se .o ta
maño da letra nos carteis non era o mesmo para 
vós que para Celtas Cortos, logo, parole, parole, 
parole ... un estilo de management a base de men
tiras piadosas para ir colocando o listón cada 
vez máis alto e rematar -cando era imposíbel o 
cámbio-:-con que non queriades que tocase 
convosco Berrogüetto: argumento de fondo, co
erel),te pensando na túa vella posición de rexei
tar actuar con Millad9iro. 

Milladoiro e Carlos Núñez semellan hoxe doús 

MANuEL P. RuA 

'Semella que 
no teu uní verso 
só caben estrelas 
de moito lustre" 

xeitos antitéticos de entender o folk de ·Galiza. 

En case 20 anos de carreira, Milladoiro é a máis 
importante divisa musical en Galiza e fóra. Ve
ñen de facer unha xira por Xapón, outras veces 
estiveron por USA, acadaron prémios relevan
tes en todo o mundo, pero é un caso de discre
ción absolµta. Este Luns, día laboral, cun espec
táculo que rem~tou ás 2. da mañá, o auditório de 
Castrelos estaba abarrotado. Pero non chaman 
á prensa, fan o traballo' e marchan .. 

Carlos Núñez é -ao dicir de todos- un 'gran
dísimo gaitei:ro, un excelente músico. Pero ta
mén unha intensa mercadotécnia na que prima 
a propaganda: foto con The Chieftains, foto 
con Sinnead O'Connor, foto con Bob Dylan, 
etc., ate completar o álbum de estrelas ... Chape
au para a campaña de publicidade que foi quen 
de entrar nas grandes áreas dé difusión de El Pa
ís, a SER ou·a TVQ, que pautizaron mediati-' 
camente o rtacemento da ~nova estrela'. 

· Lamento, Cadas Núñez, que a túa cali.daél~· per:
soal non ·vaia p¡:i.ralela á musical, e moitQ máis 
que teñas embarcado co engano a algúns xoma
listas. Será o tempo o que _poña a cadaquén no 
seu luga_r. O' que si che aseguro é que Milladoi
ro, en todos éstes anos, non se botou ao lombo 
a cuarta ·parte dos mortos que ti vas deixando 
polo ca.miño entre. os profesionais, nen ó des
prestíxie> entre os programadores. Hai proble
mas que se resolven con ser persoas e ter estilo, 
e infelizmente non se aprenden na universida
de, nen no conservatório. 

Probabelmente os teus conselleiros ou a túa mo-

cidade fan que te perdas no aroma das moquetas 
e o frufrú dos veludos erguéndote sobre os de
mais músicos na túa alfombra das vanidades, 

_ voando tan alto que xa escolles os teus compa
ñeiros de cartel estelar en función dun selectivo 
pedigrí.. Pero semella que, quen coma ti andou 
polo mundo pediñdo unha foto aquí e outra 
acolá para facer o currículum, non ten moita le
xitimidade Pª-ra andar argumentando esa éspé- · 
cie d_e limpeza étnic(l nos concei.-tos. 

Semella que no ~eu universo . só caben estrelas 
· de moito lustre . . E a vella história de quen v.ai, 
pouco a pouco esquecendo o angazo, narcotiza
do co 'glamour' dos meios de comunicación. 
Bye, benquerido Carlos, goza da túa entrada no 
ceo da música folk e que che vai moi ben. Mes
túranos a música galega coa da, Habana ou Por
tugal e volve _ traer contigo a Galiza esa troupe 
de excelentes músicos que che están .botando 
· unha man. A ver se a luz de tanta estrela e tan
to fl.ash te afasta desa negra sombra~ coa que vas 
cangado, non vaia ser qué despois de tanta fo, 

·guetería de moito estralo, fique só o fume. 

Faite bó e sube a~S·.escenários ·~~p proxectar e~e 
certo recendo·a JA.SP.-aoteu paso. A vella saga 
dos gaiteiros de Galiza -merece outra cousa. E · 
nunca máis descargúes a culpabilidade contán
dolle _ao póblico (en Vigo) que a Moaña non vi-

_ñeches por problemas de -organización, que co
mo di aquel, seremos pob,r~s, pero non parvo~. 

Cordialmente. • 

MANUEL P. R.UA é técnico de animación cultural no 
concello de Moaña 
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MANUEL RIVAS 

Unbadalo de xelo .no silencio 
De George Steiner·· quedoume 
na cabeza esta cita hebraica: 
"Deus invento~ ao home para 
escoitarlle contar contos". Sem, 
pre peQ.so nela asociada á'litera, 
tura de Juan Rulfo. Non só polo 
seu célebre Pedro Páramo senón, 
e _sqbre todo, pelos relatos de El 
llano en llamas. O o.utro día, nun 
deses pasatempos de . verán nos 
que ás vece·s se d~n~ as verdades 
do inverno, Mario .Benedetti 
volveu chamar a atendón sobre 
ese libro. Ten toda a razón. É 
unha obra b(blica. Un feixe de 
tremendas parábolas curativas 
do desacougo humano. 

Un pode fartarse de todo, 
máis aínda das cousas doces, 
pero, ¿que teñeñ. estes· con, 

tos. que non cansan, que engaio, 

A fartura é unha dama de volu, 
minosos peitos, de anchas ca, 
deiras, de seo acolledor, de bra, 
zos abertos e pernas fortes e gor, 
das como robustas columnas 
que todo o sustentan. 

Pero tamén pode ser, por 
un igual, tanto un anaco 
de pan como un caldeiro 

cheo de sobras de comida. Ela 
era o sentimento daquelas mu, 
lleres que nos anos corenta ían , 
andando -a Augas Santas, desde 
máis de sesenta quilómetros á 
redonda, para mercar unha sa·, 
queta de millo co -que darlle es, 

· pesura a un caldo hmpo; oú a -
impresión que acadan uns pes, 
cos que volven de séis meses de 
marea coas adegas a m;edio en, 
cher, despois -de eludir día tras 
día, a persecución dunha patru, 
lleira nas augas xurisdiccionais 
de países que_· se din a!Tiigos e 
comunitarios: A fartura, máis 
que un feíto é un sentimento, 
porque, por esas cousas· da desi, 
gualdade económica, o que para 
uns é escaso, para· outros é 
abundancia. 

lan e impresionañ cadá vez máis? 

ando algo está realmente 
ben escrito, decía Heming, 
way, nón importa cantas 

veces o leas: non podes saber co, 
mo está feito .. Iso é o que ·ocorre 
cos relatos de Rulfo. Parécen for, -
mar parte da memoria do mun, 
do, dun libro soterrado coas fo, 
llas feitas do coiro da xente. Ao 
escritor mexicano preguntáronlle 
unha vez que sentiu depois de es, 
cribir o que escribiu, eses dous 
breves libros que naceron xa sen, 
do clásicos. El, despoois de facer 
soar o badalo de xelo na campá · 
de whisky, respondeu: "Sentín 
remordimentos". 

Son historias tan ben escritas 
que en realidade parecen non 

ter sido creadas senón mecanp, 
g~afiadas ~o di~t-~do dunh.a ·voz 
lexendaria. Para chegar a es, 
coitar esa' voz, o neno Juanito· 
Rulfo tivo que vestirse de no~. 
me e lógo espirse completa, 

·mente como quen volve a na, 
cer. Viu a marte e escoitou o 
que decía: "¡Cago na vida!" · 
Soubo axiña que a palabra auga 
significaba en realidade falta de 
auga e· a palabra pan, era fcime 

-de pan. E que os ollos ·podían 
servir para cheirar as cousas e o 
olfato para oilas. "Cheiraba a 
sombra requencida polo sol" . 
Os seus cantos, como quería 
Rafael Dieste, son como esa 
pompa de xabrón que cando 
estala ilumina todo o anterior. 
Para min o relato No oyes la
drar los perros roza o límite da 

A fartura 

baron o bo patrón de pesca que bo e a figura dun peixe carnu, 

8entimento de, f~rtura .tívé, 
rao o mesm1s1mo Zeus, 
deus todopoderoso e señor 

do universu, · c'ando · fora 
amamantado pola cabuxa 
Amaltea, da que ficou tan agra, 
decido que puxo a súa figura no 
ceo coa forma dunha constela, 
ción que, neste mes de Agosto, 
podemos ver ó sur, sobre o hori, 
zonte. Tan grande debeu ser o 
sentimento de fartura que esta 
cabuxa· deixou nel que, .anos 
máis tarde, en pago duns favo, 
res, donoulle ás fillas de Meliseo 
un dos comos da súa amamanta, 
dora, como quen dá b remedio 
contra a Jame ou a cha ve da 
opulencia. E daí que a fartura se 
represente agora como un como 
cheo de froitos e flores. 

.. era _Xesús, .ao dicirlles -que bota, do na cabeza, entrelazandQ 

A fartura fo¡ o que engaiolou a 
San Pedro e aos seus compañei, 
ros de tripulación cando compro, 

, sen' as redes nun determinado si, nun só elemento os temas da 
tio no que os expertos pescos, abundancia de dúas relixións 
pouco antes, non colleran nada, e dúas culturas tan antigas e 
e agora, con grande. asombro, ví, -r.•'. distinta~, -.P~.réceme a mellar 
an como se enchían as adegas ' maneirfi qe ·_slg-mar á porta 
nu:n só lance. Fartura tamén,de, · dunha casa: . .E":~omo se ao pe, 
beron sentir os cinco mil mani, · _- tar con .el se ·~stivese invocan, 
festantes que asistiron atónitos á do á abundahda, algo que de 
·milagrosa multiplicación dos sempre . se .desexou para un e 
pans e dos peixes cosque, tamén para os demais, _porque os 
Xesús, lle deu de comer a un xen, con frades · des ta déµsa bona, 
tío engaiolado coas súas palabras. chona e régordeirit -sempre se 

. A' fartura ten que ser, pois, 
. unha deusa benfeitora, po, 

la que todos degoiramos a 
cotío sen poñerlle cotas nin lí, "' 
mites; porque, ¿quen non quer · 
vivir na cheura, sen ter que pa, 
decer por un anaco de pan? 

Por iso, este petador coas for, 
mas do corno da fartura nora, 

amasan solidarios, non son 
acaparadores ·nrn a varen tos. A 
fartura é par-a· repartir, porque 
se non se-reparte xa non é tal. 
O farturento non é cutre, nin 
ruín, é, máis ·ben, espléndido 
e 8.lgunhas veces peca de pre, 
tensioso; e se non véxanse 
esas festas modernas con re, 
miniscenc~a da opulencia, as 
empanadas de dous mil me, 

emoción nunha obra escrita. 

Non me extraña que Juan 
·Rulfo non volvera escribir 
ningun libro. Un pode 

imaxinar que a alma ten paisa, 
x·e. Ver dentro de nós un solpor 
de piñeiros, area branca, un es, 
pello mariño de bermello e azul. 
Mais é unha ilusión. ¿Non será 
a verdadedira paisaxe da alma 
ese llano en llamas, esa chaira 
que arde? De volta desa viaxe, 
Juan Rulfo non puido facer ou, 
tra causa que dar un paso 
adiante e calar. 

D ara saber se estaba vivo 
ou non, facía soar o bada, 
lo de xelo do vaso de 

malta escocesa. Bendito sexa 
para sempre. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

tros,· os cinco mil quilos de 
pementos ou a tortilla de tres, 
centas tonelada$. 

O que non sei é se este petador 
está posto como amuleto ofre, 
ciclo para que quen o acariñe 
sen ta o bo anhelo ou para que ' 
quen con el golpea converta 

. ese golpe nun esconxuró con, 
tra os . males d·a carencta · nesa 
casa. 

L embro, agora que o tema me 
leva a iso, a un amigo que 
sempre tomaba os viños nun 

local onde servía unha 'moza de 
amplos e voluminosos peitos, á 
que el 'Saudaba sempre coa mes'.. 
ma frase: "Canta fame remedia, 
rías se quixeras, muller". 

·Este amigo acabou casando 
con ela .e teñen unha abundan, 
te prole.•-

ANOSA TERRA 

Xoán Babarro 
'Fan falta roáis revistas 
adicadas aos nenas' 

Que libros recomenda? 

Para pequenos O estanque dos pa
rrulos probes de Fina Ca alderrey 
(Edebé), un libro moi tenro n 
que o mundo é vi to por unha ne, 
na pequena e pode ervir tamén 
para maiores, porque e tá moi b n 
caracterizada a psicoloxia da rapa, 
za. Cartas de Inverno de Agu tin 
F. Paz (Prémio Rañolas) e O peri
go vexetal de Ramón Caride para 
un público xuvenil, ambos en Xe, 
rais . Gutros dou erian Sorrir en 
Frades de Siro López (Ca als) e 
·polo seu valor literário Náufragos 
en terra de Xosé Manuel Martínez 
Oca (Xerai ) . 

Que libros está a ler? 

Estou cun ensaio de Xulio Cobas, 
Acción madurativa e integradora do 
folclore infantil, un estudo sobre a 
literatura tradicional; Los mejores 
cuentos de Michael Ende (Círculo 
de Lectores) e dou traballo da co, 
lección Lo molinar (literatura po, 
pular catalana de Mararranya i 
Mequinensa), dua comarca da 
fabla catalana de Aragón. De can
do en vez leo poema de Cosca da 
Marte Blues (Xerais). 

Que papel cumple a literatura in, 
fantil na normalización do galego? 

É fu~dament l, non xa p rqu 
n c ntacto a nen de fala 

lán co galeg , tamén por u 
fai sentir mái o idioma. Cr qu 
se le m ita narrativa infantil, ca e 
sempre pr m vida p r ampaña 
de leitura e dos coléxios. Queixá, 
monos d que neno n n len 
pero lese mais ca n utros temp s, 
hai moitas máis reedicións que nos 
libros de maiores, e iso é un bon 
síntoma. Pode' depender do mundo 
escolar en gran medida pero cóm, 
prana os pais e tamén é o clásico 
libro que se agasalla pensando en 
nenas. Ademais véncese o obstá, 
culo de que non sempre se promo, 
ciona igual a literatura galega nas 
librarias. 

Que lagoas hai na edición para os 
máis pequenos? Edítase todo o 
que se produce ou hai moitas ide, 
as .que non teñen editorial? 

Hoxe está bastante coberto o pa, 
norama, se un olla os catálogos. 
Pode que o 'libro de divulgación 
científica ainda teña certas carén, 
cias. O tebeo, por exemplo, perdeu 
moito pola TV pero é xeral a ou, 
tros idiomas. Faltan revisttls perió, 
dicas adicadas especialmente aos 
nenos e malamente se cobre cqas 
revistas de tipo escolar.• 
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Catoláns na 
história 

marítima de 
Galiza é o 
tema que 

tratará 
Xoan 

Carmona 

O Festival 
Antiencoro 

do Úmia, en 
Cuntis, canta 

coa 
participación 

de Miírdor, 
na foto da 

direita, 
Barón Ro¡o, 
Los Motores 

Kalean, 
Boikote 

Cro:zy 
Cabuxa. 

O Sábado 
31 

O Trinque 
Vellas velas de liño no mar de Bueu 

Domingo 18, a dorna, a 
buceta, a lancha de relin
ga e -outras embarcacións 
tradicionais farán a trave
s ia do peirao de Bueu á 

Pedra Branca. Na casa da 
Cultura está aberta toda a
semana unha exposi_ción 
sobre os barcos e as artes 
da mar da Gal iza.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA e 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A mil 
• GASTRONOMIA 

FESTA DO PORQUIÑO 
A BRASA 

A sétima edición desra fesra 
ten lugar o Domingo 25 na 
parróq u ia morañesa de 
Amil. As reservas pódense 
facer antes do 22 de Agosto 
en calquer Caixa ou Banco 
de Morafia_ O prezo do lote 
para dcz persoas é de 16.000 
pea., o de vime val 30.000. 

Bueu 
• ENCONTRO 

EMBARCAC!ONS 
TRADICIONAi 

O pasado Lun 12 inaugu
rouse na Casa do Mar o En
con tro de Embarcacións 
Tradicionais, que ainda na 
oferecer o Sábado 1? nas 
auga de Bueu, unna con
centración de cnalanas, ba
res e dornas, enrre oucras 
variedad do património de 
nbetra. Outros engados do 
encomro son a charla Caw
lá.ns na história marítima de 
Galiza que oferece Xo~n 
Carmona (Venres 16 ás 9 
da nmce na Casa da Cultu
ra), ou as mostras aberras na 
Casa da Culrura e na Casa 
do Mar que abranxen até o 
Domingo l , dia de remate 
do encontros cunha T rave-
ia que parte do Peirao de 

Bueu e fai camiño a Pedra 
Blanca e lila do Santo. Para 
calqu r información pódese _ 
chamar ao Concello de 
Bueu: (986) 32 34 17. 

Cambre 
•TEATRO 

A VO E DOMAR 

O Quinquilláns ani man 
za a ruas de 
ábado 17. 

Can as 
• EXPOSICIÓNS 

EMILIO FERNANDEZ 
R ODAL 

Máis de 50 retratos feitos 
polo pintor Emílio Femán
dez Rodal (Cangas 1912-Vi
go 1972), recollidos de co
leccións privadas pola famí-
1 i a , xúntanse na Casa da 
Cultura durante este mes. 

•MÚSICA 

SAJAMOS 
DA PREHISTO,RlA 

Def Con Dos, Dixebra 
(·A stúries), Shooglenifty 
( EsqScia) e Kaos ocupan un 
o primeiro Concerto Anti
militarista Galega que orga
niza a Asemblea Nacional 
de Obxección de Conscién
cia, para Xoves 15 ás nove 
da noite. As entradas van a 
1.500 pta. antecipadas, e a 
1.800 na billeteira.' 

TRADICION E 
MOCEDAD E 

Venres 23 e Sábado 24 ás 
10,30 da noite. no Eirado 
do Señal; ten lugar o pri-

Carteleir~ · C.X.L,_Q~EZ-~AZOS 

Irilf'_ ESPIA COMO POIDAS. O de festa e tole,ráncia., Unha. bo~ ops:ión 
protagonista de Aterriza como poUlas ., para,estes tempos de rodó o contrário '. . Ben 

presenta aqu~ unha paródia do axent~ 007 os actores e sobre . todo ·· F~hny Ardant. 
que P?ucas vece.s chega a ser brillante: -- (. ;g:c • • 

~ ANTÓN1A. Filme h dlandes 
que acadou este ano o Óscar á me-' 

llor película estranxeira. Como é bon 
castígannos rnarxinándoa das carteleiras. 
Formidábel epopeia, feminista e tinxida 
de saber facer con pouco diñeiro e un es
pléndido guión c ine de alta calidade. 
Actrices espléndidas, emoción e unh.a le
ción de vida. ~ 

fJ?, CANDO A NOITE CAE. 
Como sempre as boas películas tar

dan meses e case anos en chegar ás nasas 
carteleiras. Unha história de amor entre 
duas mulleres, que serve para reflexar os 
conflitos morais dunha relación proibida. 
Apesar dunnas pingas melodramáticas, a 
directora resolve con bon pulso e magnífi
ca interpretación a situaciónn. Numero
sos prémios en diversos festivais. 

~TODOS ESTÁl'l' TOLAS. Filme 
francés que contáxia sirnpatia, gañas 

~ OS AMORES DUNHA MU
f.Re· LLER FRANCESA. O prezo de ; 
casar cun home que quere: ser heroi. Q 
prezo de ser muller e rqmarse a 1iberdade 
pola man. Falta prafuw;!izar nas persoa
xes e unha actriz que o fixese mellar que 
Emmanuelle Be~rt. 

~MISIÓN IMPOSÍBEL. Versión 
cinematográfica da vella série tele

visiva. A nostalxa axiña se dilue coas ce
nas aburridas que qued~ por baixo de 
calqueira filme da série Bond, Cruise: · 
guapo cando sorri ; como actor fáltalle 
moito ainda. 

~ AS DUAS CARAS DA VER
DADE. Richard Gere é o ganchó 

comercial desea pe.llcula que ten como en-
. gado o peculiar funcionamento do sistema 
xudicial amerlcano. Xogando coa parado
xa da culpabilidade dun adolescente, un 
arcebispo voyeur asasiñado e un advogado 
que se sinte chamado· a redimirse do seu 
valeiro afán de protagonismo. + 

unha escolma de cadros do 
artista dadá francés Francis 
Pi ¿abia · (18 7 8~1953), . 
Comprende 5 2 cadros do 
tempo que vai de 1902 a · 
1950, abertos ao público 

-até o 25 de Agosto. 

•MÚSICA 

FORMULA V, 
Los DlABLOS E 
o Duo DINAM1co· 

O Venres 16 na Praia de 
Riazor. 

STATUSQuo 

Shooglenilty, na foto, Del con dos, Dbcebra e Kaos partici· 
pan no concerto antimilitarista do Xoves 15 en Cangas. 

O Coruña Pop-Rock, ofe
rece a actuación de Status 
Quo, o Sábado 17 ás 10 da 
no ite n a Praia de Riazor. 

meiro Encentro Musical 
Tradición e M cedade. O 
cartel anuncia a actuación 
d grupos de mú ica tradi
cional Xabega, Tebras, Se
menteira, O Abaladoiro , 
Lembranzas da Ria e lr
mandade Fusquenlla. 

Carril 
• GASTRONOMIA 

FESTA DA AMEIXA 

O Domingo 18 na Alame
da, con racións a 600 pta. 

Cee 
•TEATRO 

Os QuLNQUILLANS 

Animación de rua con As 
voces do mar. Mércores 21. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

Ü SOÑO ESPAÑOL 

O Kiosko Afonso acolle 

BANDA MUNICIPAL 

Acrua o Venres 16 ás 8 do 
serán na Praza do Cine. 

Citntis 
•MÚSICA 

FESTIVAL , 
ANTIENCDRO 00 ÜMIA 

A área recriativa da Ponte
nova, acollerá o Sábado 31 
un festival · heavy-1}letal 
contra o encaro do Umia. 
A entrada de 500 pta. dá 
direito a parte dos mil li-

· eros de calimocho prepara
dos polos organizadores e a 
éscoit~r · en directo unha 
escolla na que figuran Ba
rón Rojo, Los motores; 
Kalean, Boikot, Mordor e 
Cr.azy Cabuxa. Entradas á 
venda eh Cuntis ( cervexa· 
ria A-24), Caldas (pub Si- · 
garpa), A Estrada (cafete
,ria A Farola), Pontevedra 
(O Porrón) , Santiago (pub 
La Estación e Discos Fans) 
e en Yigo (tend~ Virgin) _ 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

TALLER TEXTIL 

T ecidos manuais e tapices 
na obra máis recente de 
Ramón Álvarez, exposta 
na galeria Sargadelos até o 

· 23 de Agosto, os dias Labo, 
rábeis de 10 a 2 na mañá, e 
de 6 a 10 na tarde. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE BLUES 

_Os dias 15 e 16 de Agosto 
no parque Raiña Sofia. O 
prime iro d ia actua n Old 

, Niggers e Charles Brown, e 
no segundo a Vargas Blues 
Band e Larry McCray. 

BA You EssAMBLE 

Jazz n a Praza das Angus
tias, o XQves 2 2. 

Lug_o ___ _ 
• .EXPOSICIÓNS 

CONTACTO 
COA AMAZONIA 

A vida e os costumes do 
Alto Xingu, durante os 
meses de Agosto e Setem-' 
bro no Museu Provincial. 

Mal pica 
•MÚSICA 

BANDA DE MUSICA 
DE ÜRTIGUEIRA 

En Malpica o Domingo 25. 

•TEATRO 

A BUSQUEDA 
DOTESOURO 

Teatro para cativo.§ da man 
de Teatro Cachirulo, polas 
ruas de ·Malpica o Venres 
1 7 ás 8 d9 serán. 

•FESTA 

ROMARlA DE BRON LLE 

O Mércores 21 ten lugar a 
romaria popular na Carba
lleira de · Bronlle coa actua
ción dos grupos de música 
tradicional Luada e Arroás, 
xunto ao humorista Farruco. 
Pódense reservar racións de 
quneiro ao espeto, que pre
parará un experto vido de 
Mora.fía, para o que é preciso 
abonar parte do importe na 
canta 11857 da sucursal de 
Caixavigo en Meira. Infor
mación no Concello de Mo
aña: (986) 31 42 00/31 43 
46/310100/313600. 

•MÚSICA 

Fb!IVAL lRMANDIÑO 

No Castelo de Moeche, os 
dias 16 e 17, da man da 
Asociadón Cultural do 
Castelo, celebran o VVII 

-Fes tival Irmandiño. O 
.- Venres comprende a actua

ción do Grupo de Metais 
Santa Cecaia e a represen 
tazón Os lrmandiños de 
Daniel Cortezón polo Co
lectivo O Castelo. A xor
nada do Domingo comeza 

_ás 12 ·do med iodia con 
mostra de etnografia, arte
sania e pintura na beira do 
Castelo, e oferece o engado 
principal ás 8 do ser á n 
cunha sardiñada e un con
certo pan-galaif.O no que 
actuan Alxibeira, Rapari
gos, Papaqueixos, Na Lua, 
Faubourg de Boignard e 
Cempés. Ao redor de me
dianoite terá lugar o tradi- , 
c ional Asalto ao Castelo. 

Mondariz B. 
•MÚSICA 

INTERNACIONAL 
DE FOLK 

O fin de semana do Sábado 
17 e Domingo 18, a Aso
ciación xuvenil Sadoire or
g~iza o VI festival folk in
temac ional de Mondariz 
Balneario. O Sábado a par
tir das 9 · da noite, nas rui
nas do Gran Hotel, actuan 
a Banda de Gaitas de Man
zaneda, Dhais, Paco Díez y 
la Bazanca de Valladolid, e 
a portuguesa Briga<l? Víc
tor Jara. O Domingo ás 12 
do mediodia, a -cantante 
Uxia lerá o -pregón, e de se
guido inauguran a primeira 
Mostra de artesáns de ins
trumentos tradiciónais, 
onde se pode ver traballar 
aps artesáns de gaitas Xosé 
Manuel Xil (Ponteareas), 
Olímpio Xiráldez (Redori- . 
dela), Xaime Rivas (Vigo), 
fabricante de zanfonas e re
quintas, ou entre outros, a 
Xuan Carlos Collazo (Re
dondel a) adicado -aos intru
mentos de· percusión. Para 
as 7 ,30 do serán , haberá pa
sarruas a cargo de 400 gai
teiros, e ás 8 no recinto do 
Hotel Internacional Cemar 
comeza o primeiro Festival 
de Bandas de Gaitas Sa
doiro , onde concorren 
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Papaqueixos 
no Festival 
lrmandiño 
de Moeche 
os días 
16 e 17 

-• 



En 
COMBAR RO 

celebran o 
Domingo 25 
a Mostra de 
· Ranchos e 

Bandas 
galaico 

portuguesas. 
Na fotO Os 

vilacondeses 

ANOSATERRA 

···~·····················~················································· 
Xunqueira de Espadañedo, 
A Follateira, Celanova, Os 
Blancos, Nova Fronteira, 
Ch;uamuscas, Airiños de 
San Xulián, A Cañiza, Le
dicia e Flór de Toxo. Todo 

Convocatórias 

FINlSTERRAE. 
Ü MAR NA HISTORIA 

resume das tendénc ias da formac ión. 
Maior infonnación no (988) 40 .44 04. 

ENCONTROS PEDAGOXICOS 

o festiva l vai adi~ado a:o 
gHi¡:e ir_o maior de t\1ondariz 
Balfleario Juan Alvare~ ' 

1 

Os Curs.os Complementários do Oúto
no da Uriiversídade de Vigo, compren
den o adicado aos vencellos entre o 
tnar. e a histq~ia do. país que terá lugar 
e.n Cangas do 23.acf 26 de Outubro, 
baixo a cooraenacion .ae Anselmo Ló~ 
pez Carreira ... e coa presenza de histo
riadores de váriGs países. O primeiro 
encontrü O Mm:,e,a hiscória va~ reunir 
na Casa· da Cultura as charlas de Anxo 
Acuña Piñeiro ("Arqueoloxia do Mo
IT!3-zo: primeirsis povoadores"), Francis
co Al ves ("Unha ·embatcación do sé
culo XV") e Xosé Armas Castro ("Vi
vencia e consttÜcióhs profisionais mari
ñeiras da Idade Média: o exemplo de 
Pontevedra"). Tamén esq1rán presen- · 
tes Staffan Mbrling ("Embarcacións 
tradicionais do Morrazo"), Dionisio 
Pereira t"Actividades marítimas na 
Galiza contemporánea"), o próprio co
ordenador ("A perda do mar na histó
ria de Galiza") e Fernando Alonso 
Romero (A navegación atlántica na 
antigüedade"). A xomad<! ae clausura . 
conta con Elisa Ferreira Priegue ("O 
comércio marítimo medieval"), Xoán 
Carmona ("Cen anos de indústria con-

iserveira") e Xosé Filgueir~ · Valverde 
(Poetas medievais d.o mar de' Vigo"). 
Un amplo programa que tamén abran
xe os relarórios das comunicacións 
apresentadas sobre . arqueoloxia, antro
poloxia r história. Para matricularse . 
(7.000 pta. ou a metáde se se é e tu
dant~, ·par.ado, 

0

~ubilado ou persoal 'da 
m:iiversidade) hai que pagar antes do 1 
de 0.1:1tubto e c;ubr.ir unha ficha no rei
torado da universidade, na Secretaria 
dos-<rnrsos complementáriQs.: Ru:i 
Oporto," l. Pódese peder máis informa
ción no Ca1npus de Ourense, (988) 25 · 
11 11; · ña Fáculdade de Belas Artes de 

lNVESTlGACION HISTORICA 

A Asociación Cultural do Castelo de 
Moeche convoca un prémio (100.000 
pta) de. investigación histórica, socio
lóxica ou etnográfica de Galiza. Os 
traballos teñen que.andar entre as 10 e 
50 páxinas, e chegar antes do 20 de 
Novembro a senretaria da Asociación 
Cultural ·castelo de Moeche: Castelo 
de Moeche. Lavandeira. Labacéngos. 
15564 Moéche. 

Artellados po1a Asociación Sócio-Pe
dagóxica Galega (AS-PG), decorren 
por várias vilas do país durante o mes 
de Setembro. En Lugo do 9 ao 13; en 
Pontevedra do 16 ao 21, en V rin do 
24 ao 26, en Santiago do 23 ao 27, Foz 
do 24 ao 26, e Ribeira do 23 ao 26. Fe
rro! ns acolle do 16 ao 21 e Vigo do 23 
ao 28. A inscrición pódese formalizar 
até o 8 de Setembro na AS-PG: Lara
cha, 9-baixo . A Coruña. Tel 'fono 
(981) 27 82 59. 

· Go,r\~ález, F;nrr~da libre. 

~eiradeR. 
. • M"SICA 

FESflV AL DE: S.· EsT-EVO 
DE R1v AS DO SIL . 

• ºf, •• 

O segundo Cbncerto. do fes
tival celta de Nogueira de · 
Ra muin,· .P_. primeiro xa ' 
aconteceu o .pasado bo
ming_o .1 r, ten· lugar:. o Do
mingo 18 a partir das 8 do 
serán no claustro do Mos
teiro de Sani:o ·Esrevo co 
grupo Raparigos de Ferro! 
e Uxia (Pontevedra), que 
actuan xunto Primera No
ta (Barcelona) e Martin 
O'Connor (Eire). O con
certo ten entrada libre. 

Oleiros 
•TEATRO 

As VOCES DO MAR 

Teatro de rua, o Martes 20 
cos Quinquilláns, e o Xo
ves 22 co mesmo grupo pe
ro coa mon~axe As viaxes 
fantásticas. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

ÜNOVO PAPEL 
DAARTE . 

O papel reciclado é o so
porte empregado nesta 
mostra colectiva que abre 
no Café Isaac. · 

RIVERSI'CE 
ARTISTS GROUP 

O Museu Municipal acolle 
unbta escolma de obrais, 
pinturas e esculturas, do 
grupo lol)dinense. 

Poi o 
• GASrRONOMIA 

FESTA DA AMElXA 

O Sábado 25 celebran a fes
t~ d~ · ameixa en Campelo. 

•MÚSICA 

FOLCLORE GALAICO
PORTUGUÉS 
EN COMBARRO 

os grupos das Casás do Po
vo de Santa Cruz do Bispo 
de Matosinhos e de Fer
mentoes, e Os Berberechi
ños de Combarro. 

ÓRGÁNO NO MOSTEIRO 

O Mosteiro de Poio acolle o 
Sábado l 7 a partir das 8;30 
do serán, un concerto de ór
gano da man de Domingo 
Losada, Mestre organista do 
convento de San Manuel e 
San Bieto de Madrid. 

Ponteareas 
•MÚSICA 

GALICIA 
DENTRO E FO_RA 

O Sábado 17 ás 9,30 da 
noite no Parque da Concór-
· dia, c01ñeza este festival fol~ 
clórico que contc¡ coa pre
senza do coro, a banda de 
gaitas e o gropo de baile dq 
Centro Galego de Nurem
berg, amais dos conxuntos 
Airiños da Ceña, a Coral 
C.A. Sportivo e a Bar¡da 
de Gaitas de Arnoia. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE GALEGA DO 
XVI Aü XVIII 

O Edifício Sarmiento do 
Museu de Pontevedra garda 
unha cole~ción dé arte ga
lega que abranxe do século 
XVI ao XVlll. Táboas anó.
nitnas, óleos de Gre.gório 
Ferro Requeixo, António 
de Puga ou Isidoro López, 
xunto a esculturas de José 
Ferreiro e Francisco Aritó
nio Rodeiro, forinan parte 
da oferta do Museu. O mes
mo edifício· acolle unha no
va S<; adicada ao azlilexo. 

lS,AAC DIAZ PARDO 

O nomeado artista e em
presário expón baixo o títu
lo Un experimento sobre o 
cartel de cego, escolma dus 
seus traballos <leste tipo re
al izados nas últimas tres dé
cadas xunto unha recopila
ción documental gráfico
bibliográfica sobre os_ante
cedentes do cartel de cego 
realizada por Guillermo Es
cribas. Amostra tamén ofe
rece un catálogo cun estu-

O Domingo 25 ás .6 datar
de na chaira da· Chousa, 
comeza con pasarrua a ter
ceira mostra de ·ranchos e 
bandas galaico-portttguesas 
de Combarro. No certame 
estarán presentes grupos C:e 
música e baile da Rua, Vi
la Nova de Sande (Gui
maraes), Ganfei (Valen\'.a .. 
do Minho), Souto (Gui
maraes), . Os pescadores de_ 
Vilachá (Vila de Conde), 
T romp?s os pes de Mar in, . do introdutório reali zado 

. .Ponteve,dr.a, (.986) 80 18 00; ou ~,n Vi
go no Reitqrad~~ (986) 8136 26. 

CONCURSO DE POP-ROCK 

· Vorns Pf.RA .os PRÉM1os 
ÜURENSE.DE BANDA DESEÑADA 

GALICJA EN FOCO 

· O Clube de Prensa de Ferro! convoca 
o éptimo certame de fotografia Gali
cia en foco, aberto a fptoxornali tas 
que r sidan ou traballen habitualmen·· 
te na_. Galiza. Cada participante pod 
enviar un máximo de tres foros (bran
ca e negro ou cor) en formato 13xl8 
ou diapositiva, feitas ntre o 1 d Xu
llo de 1995 o 30 de Xuño de 1996. 
As obras han de chegar ao antes do 
15 de Setembro ao CLube de Pr n a 
de Ferrol (Apartado de Correos 283). 
Maior información na Concellalia de 
Cultura de Ferro!: (981) 33 67 OO.• 

O dia 30 de Agosto na esplanada da 
Compañia, celébrase en Monforte o 
prime ira co.ncurso ·para bandas pop

~rock promovido polo concello. A ins
crición está aberra até o 28 de Agosto, 
para ·grupos non profisionais. O primei
ro prémio- consiste na gravación dun 

· coinpacto, e ·o segundo e terceiro van 
doragos de 100.000 e 50.000 pta. Para 
apocarse hai que ir á Casa da Cultura de 
Monforte cunha pequena maqueta e un 

A Casa da Xuventude de Ourense 
convoca os Prémios de Banda Deseña
da de 1995, un par.a o mellar autor 
ou autora, e outro para a personali 
dade .ou entidade máis relevante ná 
banda deseñada galega. Para elexir 
este último piden aos afeizoados qu 
envien un cupón con tres voto por 
arde de preferéncia. Ten que ser an
tes do 15 de Setembro na Casa da 
Xuventude: Celso Emflio Ferreiro, 
27-. 32004 Ourense. 

polo próprio Isaac Díaz Par
do. Abre até o 1 de Setem
bro na sá de Caja Madrid, 
de Luns a Sábado de 12 a 
14 e de 19 a- 22 h. Domin
.gos e festivos de 12 a 14 h. 

A BIENAL 

A XXIV Bienal de Arte de 

Ceime. Os polacos e os es
coceses voltan actuar na 
Ferreria, o Venres 16 ás 
12,30 do mediodia. 

THE TRA VELI;1NG BAND 

Protagonizan -a F. esta Beatle 
do Venres 16 ás 10,30 da 
noite na Praza da Ferreria. 

Pontevedra, promovida po-
Ia Depu.!_ación de Ponteve- ~ GÓLDEN APPLE 
dra, expón obra en catro .· QUARTET 
sás da vila até o 8 de Se
tembro. A AntolÓxica do 
escultor Camilo Nogueira, 
a berta no Teatro Principal, -

O Sábado 17 ás 10,30 da 
!10ite na ·Praza da Ferreria. 

comparte o edifício coa .es- FESTIVAL DA 
colla das criacións aprése_n- CANC!ON MARIÑEIRA 
tadas ao certame Novos 
valores. Reenéontro c.on -O Domingo 18 ás 10,30 da 
Leopoldo Nóvoa: auséncia noite rÍa Praza da Ferreria. 
e cinzas con obra do artista Conta co Coro Lembranza 
pontevedrés afincado en de_Marin, a Coral do -Clu-

. Paris, ocupa o último anelar _ · be Náutico de Vigo, Bella 
do Pazo Provincial. Taníén ' Helenes de Pontevedra e 
na-bienal a mostra Obras Ni fu ni fa de Cangas . . 
construtivistas con 36 per , . 
zas de Joaquín Torres.· 6ar~ Porto do son 
cía (1874-1949) aberta rto 
Edifício Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra; e Maté
rias, memórias, dez artistas 

• EXPOSICIÓNS 

de Amé.rica Latina tarnén - ARTESAÑIA POR UN 
resi:dentes en Paris, acollida . MUNDO MAJS XUSTO 
no primeiro andar do Pazo 
Provincial. O paseo de Eu
clides xunta obra de vários 
artistas do Estado na· Facul
dade de Belas Artes e na 
EScola de Restauración. 

ARTEsANAL 

'Esta feira de artesaí1ia abre 
na Praza da Pedreira até o 
D?1ningo 18. · 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

A feira do libro en catálo
go abre na Alameda do 1 7 
ao 25 de Agosto. 

. •MÚSICA 

FESTIW AL FüLCLORICO 

O X oves 15 a partir das 1 O 
da noite na Praza da Fe
rreria, cos grupos de danza 
e música Krakowiacy Zie
m i Brzezkiej ( Brzesko. 
Polónia), Dunedin Dan
cers (Edimburgo), Danzas 
do Reino de Castilla (Pa
léncia), Raíces de 
Aragón, Grupo Folclóri
co de · Vilaverde (Minho. 
Portugal) e os conxuntos 
pontevedres es Coros e 
Danzas G a ndaina e 
Agrupación Folclóri_ca 

Do 17 ao 25 de Agosto na 
Casa da Cultura de Porto 
do Son, p6dese visitar a 
mostra-venda organizada 
por lntermon, sobre artesa
nias de países do terceiro 
mu~do. Abre de 11 a 13 e 
de 17 a 21 h . 

• FEIRA 

MóBLE ANTIGO E VELLO 

A Feira do Moble Antigo e 
Vello abre ho Polideportivo 
de Santa Irene, até o 18 de 
Agosto, de 12 a 9 da noite. · 

•MÁXIA 

. · Ü MAGO ANTON 

O ~speáácular mage leva a 
sua montaxe ao Porto do 
Son, o Sábado 17. 

Portomarin 
• ·MÚSICA 

Ü CARBALLO DE 
TABOADA E OS 
PELEIRIÑOS DE SARRIA. 

Música tradicional -para o 
serán do Domingo 18, den
tro.dos Domingos Folclóri
cos de Portomarin. · 

Redondela 
• EXPOSICIÓNS 

ARTELIXO 

Refugallos, material de des
feita e lixo en xeral son os 
materiais escollidos para ~ 

- pezas , esculturas e compo
sicións sobre tea, que se ex
poñen polas prazas e ruas 
·de Redonde la duran te o 
mes de Agosto.~O Artelixo 
chega á sua segunda edi
ción da man da organiza
ción da agrupación Josefá 
e o cine clube Claqueta. 

Rianxo 
•TEATRO 

SEMANA DE TEATRO 

A XV edición comezou o 
pasado Marte 13, coas ac
tuacións na Praza do Caste
lo ás 10,30 da noite, de Te
atro do Morcego e Kuka . 
A semana ainda conta con 
duas actuacións, o Venres 
16 Game Over de Catra

0

bu
cha Teatro , e Sábado 17 
Rezagados unha reflexión 
de Talia Teatro sobre a ca
rreira da vida e arredor do 
esforzo duns ciclistas. 

Ribeira 
•MÚSICA 

MUS!CA TRADICIONAL 

Os encontros comezaron o 
pasado Martes 13 cunha 
série de obradoiros sobre 
instrumentos históricos, re
presentados nunha mostra 
preparada pira a ocasión. 
Pechan o Sábado 17, co 
conce~to do gaiteiro Xaime 

· Estévez que interpretará a 
Suice para car:ro mulleres. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS · 

TRES NO MUSEU 
DO Pavo GALEGO 

Tres mostras durante o mes 
de Agosto no Museu do Po
vo Galega. A etn.ográfica 
Galida. Nas orixes dunha 
cultura, a comemorativa 
dos 25 anos de · traballos ar
queo!óxicos no Ca·str,o de -
Viladonga, m1 a de pezas de 

Prata sobre pedra. O horá
rio: de 1 O a 13 e de 16 a 20 
h. de Luns a Sábado. 

MENDIETA, 
LAMAZARES, 
VITO ACCONCI E 
A COLECCION ARCO 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea mantén 
abertas carro mostras. A adi
cada á obra da pintora cuba
na finada na década dos 80, 
Ana Mendieta; Gracias do 
lugar de Antón Lamazares, 
unha montaxe asentada na 
pintura; a retrsopectiva do 
artista norteamericano Vito 
Acconci, só até o 25 de 
Agosto; e a segunda entrega 
do depósjro da colección da 
Fundación ARCO. Abre de 
Martes a Sábado de 11 a 20 
h., Domingm e festivo de 
llal4h. 

A MATÉRIA E 
O TEMPO 

Obra de Gerardo Rueda , 
até o 25 de Agosto no Au
ditório de Galiza. 

•MÚSICA 

FAUBOURG 
DE BOIGNARD 

O ciclo Raíces musicais eu
ropeas oferede o coticerto 
do Faubourg d€ Boign.ard , 
o Venres 16 na Praza do 
Tora l. Pára o Xoves se
guinte, o 22, contan co 
conxunto portugués Ronda 
dos Quatro Caminhos. 

Silleda 
•FESTA 

EMPANADA E MUSICA 
- NA CARBALLEIRA 

DA SILVA 

O S<ibadí~ 17 de Agosto na 

Raíces 
Musicais 
Europeas 
continua no 
Praza do 
Toral de 
SANTIAGO 
co grupo 
francés 
Faubourg de 
Boignard. 
Venres 16 



Até o 30 de 
Setembro 

continuará 
aberta na 
Casa das 
Artes de 
VIGO a 

exposición 
adicada aos 
gravados de 

Laxeiro 

A arte 
contemporá· 
nea a través 

da obra 
gráfica 

acolle obra, 
entre outros, 

de Luís 
Seoane e de 

Maruxa 
Mallo, de 

quen 
podemos 

ollar, á 
direita, '0 
canto das 

espigas' 

ANOSATERRA 
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Anúncios de balde 
• Grupo de novas músicas, con 
ei<periéncia, precisa baixlsta e per
cusionista . Teléfono (986) 28 03 16. 

• Oferécese director de bandas de 
música popular. Teléfono (986} 41 
34 96. Sr. Baños. Vigo. 

• Copyright (leía-se "sopirrait") é 
urna publica<;áo electrónica náo-co
mercial de pensamento, crítica e 
crla9ao em galego-portugués . O 
seu endere<;o na Internet é: 
http://www.udc.es/dep/lx/cac/sopi· 
rrait . Nascida em 17 de Maio de 
1996 e originada na Corunha, Copy
rlg ht já leva dez números. Visita 
Copyright e colabora. 

• Gralha N2 12. Especial Bóveda. 
60 anos da guerra. Noticias. Envio 
gratuito . Apartado dos Correios 678. 

• 32080 

• Se acreditas no Reintegracionis
mo e moras en Ponte-Vedra ou arre
dores, pom-te en contacto coa As
sembleia Reintegracionista Ene Agá , 
através de carta no Apartado dos Co
rreios 266 de Ponte-Vedra, ou por tele
fone nos números (986) 84 47 29 (Hen
rique) ou (986) 85 94 58 (Ramom) . 
Qualquer colabora<;om é Bem-vinda! 

• Mercedes 300 Turbo Diesel im
pecábel. Con todas as extras. 90.000 
Km. reais. Aforre 3.000.000. Prezo de 
ocasión por ausentarse só 4.000.000 
pta. Máis informes : (986) 37 0€ 53. 

• Urxe vender 100 accións de A 

Nosa Terra, a 4.000 pta. Teléfono 
(986) 47 21 87. 

• A Asembleia reitengracionista 
Ene Agá de Ponte-Vedra pom a 
venda camisolas grises ilustradas 
com 28 personages históricas da 
Galiza ao pre<;o de 1.000 pta. unidá
de. Pedimentos nos teletones (986) 
84 47 29 (Henrique) ou (986) 85 94 
58 (Ramom). 

• Alúgase piso amoblado, moi cén
trico, na Guarda. Tamén se vende fin
ca de 1470 metros cadrados na entra
da da Guarda. Teléfono (986) 61 15 60. 

•O colectivo antimilitarista Corneta 
Objecta (ANOC) vai editar um cuader
nilho (formato compact disk) com con
tos, poesias, debuxos e qualquer tra
ballo que faga referéncia ao antimilitris
mo. 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 tele
fónicas . Apart. 32.004 28048 Madrid. 

• Vendo selos novos, usados, so
bres primeiro aia, lotaria . Apart. 
32.004 28048 Madrid. 
• Alúgase piso en Cangas. Todo o 
ano ou na temporada de verán. Exte
rior , amoblado e ben comunicado. 

· Chamar ao (986) 30 19 14. 

• Falcatruada. Fanzine con músi
ca, artigos de opinión, criación lite-

Carballeira de Silva, cele
bran a XXII Festa da Em
panada de Bandeira. Na 
me ma carballeira ás 11 da 
n ite, celebran un p queno 
festival ~ lk cunha coidada 
e ·colma: Rumbadeira, Be
rrogüeto e Martín O'Con
nor. Entrada é libre. 

Vi o 

Caixavigo esca mostra 
con obra de máis de 40 
artistas esenciais deste sé
culo, algun deles: Maruxa 
Mallo, Dali, Miró, Luis 
Seoane, Miguel Barceló 
ou Picasso, Rafael Cano
ga r, Tapies ou Chillida. 
Abre até o 24 de Agosto, 
de Luns a Venres de 
18,30 a 21,30 h., e Sába
d del2al4,30ede 
18,30 a 21,30 h. 

rária ... No Nº O, entrevistas a Ruin 
Bois, Brams, Nivel 30, Zenzar, Trasto 
e máis ... Se queres conquerilo man
da un selo de 20 pesos a: Ramiro Vi
da! Alvarinho. Rua do Viouteiro, 5. 
15179 Lians. A Corunha. 

• Lume contra Espanha, mensa
gem que atoparás nos isqueiros que 
vem de editar a Assembleia da Mo
cidade Independentista. Por só 42 
pesos cada um. Enviade em selos a 
Gaixa dos Correios 561. 36080 Pon
tevedra. Ou ingresar a mesma 
quantia na conta 2091-0500-10-
3000087782 de Caixa Galicia. 

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

• Se queres un canciño pequerre
cho chama ao (986) 36 73 91, e per
gunta l?ºr Lois. 

• Regálase un gatiño . Atende por 
Tomi. 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 cas
settes. Preguntar polo sr. Baños, 
tefl. (988) 21 05 85. · · 

• Extraviouse "Diccionario marí- ' 
timo y de construcción naval", bi
lingüe inglés-español , o 26 de Xuño 
no Auditório do García Barbón. Urxe 
recuperación pois é edición única 
esgotada. Telf. (986) 43 65 84 e 22 
22 72 .I . 

• EXPOSICIÓNS 

GRAVAOO 00 90 
DE LAXElRO 

Tralo recente pasamento 
<l grandre pintor, a Casa 
da Arces mantén aberra a 
mosrra dos seus gravados 
desea década . Abre até o 
30 de Setembro, de Luns a 
Venrcs de 11 a 14 e de 17 a 
21 h . Sábados á tarde e 
Domingos á mañá. 

DE PLCASSO A BARCELO 

'A arte española contem
poránea a través da obra 
gráfica' subtitula o centro 

ADQULSLClONS DO 
MUSEU QUJÑONE 
DE LEON 

A Casa das Artes ac Lle 
até o 29 de Setembro, as 
obras adquiridas polo Mu
seu Municipal de Vigo des
de 1990. Horário: de Luns 
a Venresde 11 a 14ede 17 
a 21 h. Sábados á tarde e 
Domingos á mañá. 

•MÚSICA 

REVOL TALLO DE 
MUSICA EMERXENTE 

pozos. A Asociación Xun
tanza Xuvenil, comezou o 
Sábado 10 o terce iro re
volrallo de música emer
xente. O festival ocupa o 
Monte dos Pozos na parró
q u i a de Valadares até o 
Domingo 18, co Xoves 15 
reservado para as tendén
cias Hip-hop, e a fin de 
semana para o concurso de 
bandas dividido en Músi
cas di stintas (Ven res 16), 
Pop-rock (Sábado ) e Me
tal-Punk (Domingo). A ti 
que te importa (Ourense), 
Fundation Cru (Santia-

cartel do Xoves. Noutra 
banda o concurso acollerá 
alguns grupos invitados 
Salterium, com¡'lleta a 
oferta de Músicas distin
tas; No hay manera e Ma
tines o apartado Pop-rock, 
e The Feixons o Metal
pimk. Todas os concertos 
comezan a partir das 10 da 
noite. Maior información 
no Centro cultural e vici
ñal de Valadares: Estrada 
de Valadares 233. Teléfo
no (986) 46 86 84 .. 

Tui 
O teu gozo no monte dos 

• go) e Fank-T (Madrid), 
entre outros, enchen o 

•MÚSICA 

RocK CoNCERTO SouL 

O Ventes 16 ás 10,30 da 
noite no Parque do Pene
do, -coa actuación de Cool 
Jerks (Madr id) e La Pa
t~ulla (Salamanca). Entra- • 
das 800 pta., 600 pta. an 
tecipadas. 

•TEATRO 

VLAXES FANTASTICAS. 

Pola cornpañia de teatro de 
rua, Os Quinquilláns, en 
Tui o Venres 16.+ 

Encrucillada XOAN COSTA 

HORIZONTAIS: 
l. Símbolo do sodio. 3. Gado vacun 6. Nome de multer 

8. Luz, con seseo 10. Cría da cabra 11. Dilatados 12. 
Cada unha das pezas do esqueleto 13. Concello próxi ~ 
mo a Ferrol 14. Ao revés, interxección designativa de 
dor 15. Corrente natural de auga que desemboca noutra, 
nun lago ou no mar 17. A nai do pai ou da nai 19. Aca
bada, consumada. 20. Río que pasa por Padrón 22. Des
prazábase a un lugar. 23. Egua de tamaño mediano 25. 
Da tua propiedade 27. Escampa, para de chover 29. 
Prefixo designativo· de negación 30. Bestas 31. Acordo 
entre <lúas ou máis persoas 33. Amarre 34. Arteria que 
leva o sangue desde o lado esquerdo do corazón 35. Pe
queno aro que se pon nos dedos 36. Ao revés, que non 
ten compañía 

VERTICAIS: 
l. No plural , .unha muller para os seus fiUos 2. Planta 

leñosa, elevada e que a partir de certa altura se divide 
en pólas con follas 3. Percibe pola vista 4. Que está 
limp-a e transparente 5. Vía de circulación rápida 6. 
Úsase nunha expresión que significa ao azar 7. Con
tracción do pronome persoal 9. Ganas de durmir 11. 
Pelo da ovella e doutros animais. 13. Advertir, reparar. 
14 . .Grupo organizado e ármado 16. En números roma
nos, tres 18. Instrumento con que se abana 19. Instru
mento musical de vento 21. Líquido incoloro , sen sabor 
nin olor, formado por hodróxeno e osíxeno 23. Metal 
de símbolo químico fe 24. Mención -26. Pasan para fóra 
28. Suxeito con cordas 32.' Axudante ténico sanitario 
34. Ao revés , nota musical 

Caldo de letras 

o B Ñ F p s K E B A M Q 
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L p R L L T L R s N B Q 
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Once no mes de nación europeas. sen estado . . 
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Presentouse en Pontevedra, no aniversário do Consello de Guerra que o condenou 

Sae Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, 
. I 

a emocionante biografía escrita por Alvarez Gallego 
*PAULA BERGANTIÑOS 

"Nos móitos c~miterios de 
Galiza, durmen os derradei
ros mártires da Libertade, en 
número incontable. A miña 
imaxinación veu un ha foguei- . 
ra en- cada cemitério, como 
outros tantos clamores de 
xustiza. Pero no de Ponteve
d ra veu unh~ labarada que· 
chegaba até o ceo. Era o lume 
do esprito de Bóveda que non 
figura na Santa Compaña dos 
inmortaes, porque non perte
nece á História senón á tradi
ción en arume de lenda. Bó
veda terá de .ser nun mañán 
prósimo ou lonxano, a ban
deira da nasa Redención". 

Ninguén millor que o seu com
pañeifo Castelao para selar con 
estas verbas do Sempre en Ga
liza as páxinas que recollen o te
souro da Vida, paixón e morte 
de Alexandre Bóveda revelado 
polo xornalista Xerardo Álvarez 
Gallego. Edicións-A Nosa Terra 
quixo escoller, 60 anos despois 
do comezo do Consello de Gue
rra a Bóveda, o 13 de Agosto 
como data para apresentar a re
edición desta biografia publicada 
agora com.o o segundo número 
da colección o Fardel da memó
ria .. A sua família e a Fundación 
Alexandre Bóveda asistiron á 
apresentación como ~envidados 
principais. No acto apresentado 
por Alfonso Eiré, director de -A 
Nosa Terra', interviron Alfonso 
Álvarez Cámaco, prologuista 
desta edición, Xosé Castro Ra
tón , secretário da Fundación 
Alexandre Bóveda e Bautista 
Álvarez, deputado do BNG no 
Parlamento Galego. 

As verbas de Alfonso Álvarez 
Cácamo describiron con sinxele
za o valor que para a memoria 
colectiva de Galiza ten a obra 
que, publicada por primeira vez 
en Bos Aires pola editorial Nós 
reedita agora A Nosa T erra. "Es
tes feito,s novelados ao xeito que 
só os grandes · biógrafos son ca
paces de escribir, teñen a saben-

como persoa 
fundamental pa
ra dar volta ao 
ambiente discre
pante qué provo
caban algunhas 
voces dentro da 
asemblea. Pero 
tamén é o mo
mento no que ao 
tempo que con
seg ue o seu 
maior trunfo per
soal se convirte 
en enemigo a 
batir e labra o 
seu próprio ca
daleito". O que 
supuxo o seu fir
me compromiso 
para o espertar 
da conciéncia 
nacional fixo de 
Bóveda o elixido 

Xosé Castro Ratón, Bautista Álvarez, Alfonso Á. Cáccamo e Alfon· 
so Eiré, de direitO a esquerda, presentaron en Pontevedra a nova 
edición ~e Vfdo, poixón e morte de Alexondre Bóveda. 

_ para, no marco 
da represión, 
simbolizar co 

seu .fado a máis brutal agresión 
ao nacionalismo galega . 

za da Jeitura amena sen prescin
dir do rigor histórico. Espertan-no 
leitor a conciéncia de que a mor
te de Bóveda non foi inútil e que . 
o qus el construiu está vivo. Ao 
pé do piñeiro-da Caeira no_ que 
as balas asesinas racharon o seu 
noble pleito naceron tantas flores 
que é imposíbel que poidan me
drar nunca as malas herbas". 

"Acúsannos de querer remover 
o pasado os que sempre o tive
ron secuestrado -explicou Alfon
so Eiré: Ternos unha clase diri
xente económica, mediática, ad
ministrativa e política, cipa:ia e 
restrinxida, que sempre apostou 
por unha foto fixa da história, 
cun final feliz que consagra a 
condición de vencedores e rele
ga ao faiado aos vencidos. Eles 

non sé quedaron co negativo 
desta foto senón que a manipu- · 
lan ao seu antollo apropriándose 
de figuras sobranceiras de Gali
za:-Na boca de Fraga estan de
tu rpaqos ·castelao, Rosalia e 
Curros. Pero non está Bóveda. 
Non poden facelo porque a Bó
veda matárono eles" 

Motor do gqleguismo 

lnexcusábel seria non recoller 
na no~a colección o legado de 
Bóveda como persoa clave e 
constructor colectivo do na
cionalismo galego republicán. 
Como ben recolle Xerardo 
Álvarez Gallego foi o propio 
Castelao o que falou de Bóve
da como autor da "milagre da 
·unanimidade e do fervor a pral 
do Estatuto de Autonomia"; 

"Na terceira e derradeira asem
blea a prol do Estatuto -recordou 
Xosé Castro Ratón recuperando 
as letras do autor da biografia-, 
de.spois d!.!nha intervención de 
máis de catro horas, Bóveda 
consolídase como motor de ex
plosión do Partido Galegúista e 

Alexandre Bóv~da, lembrou Cas
tro Ratón, " é o símbolo que 
abandeira a nobre causa do no
so povo e os ideais patrióticos de 
xustiza e redención que naque! 
momento aniñaban no máis fon
do dos seus corazóns ( ... ) Asumi
mos o que dixo Castelao con vi
sión certeira, desde as estampas 
de Galiza Mártir, Non enterran 
cadáveres, enterran sementes". 

Alfonso Álvarez Cácamo anún
cia no prólogo da nova edición 
de Vida, paixón e morte de Ale
xandre Bóveda . "Algun dia os 
nomes de todos e todas os no
sos mártires serán coñecidos, 
os seus infames xuizos reconsi
derados, e por todos e todas os 
que morreron no anonimato 
das noites negras ou que pade
ce.ron unha vida porque non 
puideron esquencer a traxédia 
própria e os sofrimentos dos 
seus seres que~idos, rende.re
mos a máis fermosa homenaxe 
moldeada na arxila duriha Terra 
nova dona do seu destino".+ 
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Guía turístico 
XELIS DE TORO 

A gora entrando en Noia, 
despois da cw-va, ¿ves esa 
igrexiña alí no baixo? No 

tempo da guerra pasaba o meu 
avó de noite, cando estaban quei
mando unhas imaxes, e dixéron
lle: eh Falapaso -así se chamaba o · 
meu avó- vente quentar ao lume 
dos santos. E como era un home 
moi respetuo o coa relixión, díxo
lles: non vou non, a Vl • éravos 
mellar estar nas vasas ca .?S. 

Nesa praciña alf á dereita, a lado 
do concello, <liante do convento 
do frade ; alf estaba vendend 
unhas mazás a miña tía, cand vi
ñeron os da Falanxe e leváronna 
pre a e ¿a qué non sabes por qué?, 
semellC! que levaba un ve tido co
as cores da bandeira r publicana, 
e a pobr da muller n abelo, 
menos mal que outra miña tía ti
ña un m zo que estaba a ben c 
da Falanxe e d ixáronna marchar. 

¿ áb nch b n t 
E tán ben preparad 
ca r xentouna un grand e cri
tor de p i d cruzar o charco d 
volta; entre outro lihro e ribiu 
un qu eu 11 teño m ir aprecio 
q u 11 chaman Ot'a crónica das 
Indias, qu alguén, algún día, dc-
enterrará do caixt'ln ·curo on

de e tá escondido. O hom L.ha
mábase Avilés e e crinr é 
Avilé de Taramanco , e Tara
mancos é un lugar que xa te i
nalarei de poi , qu queda á d -
reita na estrada cara a on. 

De de a esrrada non se ve, pero 
alá no alto e taban a mina de 
wolfram, onde a CNT tiña o seu 
feudo, e ao e talar a guerra alí os 
ves marchando para Coruña con 
carruchas de dinamita nas mans. 

Alí naquela outra curva, ¿non ves 
unha ponte pequena?, isto é Cans, 
da parroquia de Nebra e aí houbo 
uns rnortos pola Garda Civil, di to 
xa hai, e non creo que quede un 
só vello aoque lle po1d · acar un
has palabras; disparo · c ntra mu
lleres con fouciñ , e á dereita d 
ponte houbo unha comuna de hip
pies onde entraba o L D para toJa 
Galicia, i-to fo¡ n oitenta. 

Este m nte que ve· <1 esquerdn ; n 
Iroite, foi un monte agra<lu celta 
<lisqu , haiche moiro entemunen
t que nt'l ll chamam 1s m<1mo
a , pero moitas 1 las est<1n e ·tra
ga las, a xcntiña en bus a Je tc-
our e m:i porque a lax ' · cr<m 

boa para facer marco . A4uí ta
mén ha fa ata n n hai m )Ít 
tempo lobos que baix · an á · 
praia n invem . Ag r·1 pux r n 
alí e es dou gl b s qu é unha 
base Je radar, disque da OTAN. 

Algunha cousa hame quedar na 
cabeza por contar, per agora 
¿por qué non lle irnos pegar un
has brazadas?+ 

·v OLVER AO REGO 

N o veran aproveitan as 
parellas para facer o 
amor na praia, a a l

gunha ama de casa alcánzalle 
o tempo libre.para lembrar que 
un dia quixo ser pintora ·e el, 
de volta á aldea, planta mazai
ras no éampo abandonado que 
fo i do pai. 

No veran o p0der, en cámbio, 




