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Abe/ Caballero pon en cuestión
o goverño de Cangas

Raimundo Garcia
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Denúncian atentados á liberdade de expresión
dos concellos de Vigo e Santiago

"O xornalismo actual
~ máis redundante
que brillante"
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Os racistas de Valencia son os mesmos que
orgaizaron a manifestaci ó~ anticatalana

Borobó:

0rtigueira e La/in
inauguran a ruta dos festivais
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.Centos de miles de persoas seguiron achamada de todos os meios de comunicación amobilizarse Beiras prepara
un discurso
'presidencial1 para
o Dia da Pátria

Contra ETA

O de Miguel Ángel Blanco non foi un asesinato máis. Será lembrado dentro de moitos anos. O pasado
Sábado dia 12, centos de miles de persoas, através do máis espectacular despregue informativo visto no
Estado español, viviron como se dun familiar se tratase a marte do concelleiro popular de Ermua. ETA
perdeu unha importante batalla política, ainda que non se vexa por agora o final dos seus atentados.

O BNG presentará publicamente
o próximo 25 de Xullo os seus
candidatos ás eleicións autónomicas, pero o máis destacado será
o discurso de tono presidencial
que ten previsto realizar Xosé M.
Beiras e que se define, segundo
fontes da organización, como "válido para todos os ~alegas ". Comezará tamén simbolicamente
nese momento a distribución masiva do programa de governo. O
BNG mestura asi claramente a
reivindicación do Día da Pátria
coa precampaña eleitoral. fPáx. S)

Fraga, un censor de
Franco metido a dar
clase de xornalismo
Contrastar dados é a abriga primeira do xornalista, desandar a
enxurrada da información e mirar na braña espellada da que
nace a notícia: o próprio gabinete de Comunicación da Xunta
expectora este consello enérxico
e profesora! a propósito dunha
lembranza sobre Carlos Martinez-Barbeito publicada nestas
páxinas o día 26 de Xuño. "Seguro que non acertas quen chamaba. Era o Ministro". "Que ministro?" "Quen vai ser: Fraga".
Naqueles días Fraga era coñeci~ do coma o ministro de informa8 ció.n de si mismo porque non
. : ~ perdoaba foto nen telexornal. Do
~ repaso da biografia de Fraga
""'"""oL..JO<=----'- que naquil día escoitei completa
na voz de Carlos Martinez-Barb~ito, lembro os intentos desesperados do actual presidente da
Xunta por adoptar un continente
militar que lle abrise as portas da ·
xerarq~ia franquista.
(Páx. 25)

GUÍA DE FESTAS POPUIARES DE GALICIA
Xosé M. González Reboredo
Vítor Vaqueiro.
Festas do ciclo anual, patronais,
laicas, romarías ...
Unha guía completa e actualizada,
con máis de 200 fotografías
a toda cor, cadros informativos,
mapas e índices

25 de Xullo, Dia da Liberdade

~

O 25 de Xullo é o dia da liberdade. Se os indivíduos teñen dereitos,
as comunidades nas que os indivíduos se agrupan por vonrade própria tamén os teñen. O dereito á liberdade do pavo galego é algo
que o nacionalismo reivindica desde hai ben anos o Diada Pátria.
O dereito a que nasa língua non desapareza, o dereito a ter voz própria en Madrid ou en Bruxelas, foros nos que se discute o naso fu- ·
turo, o dereito a qu!X outros non decidan sen tan sequer consultarnos sobre obxetivos que nos son vitais.

Xosé Manuel Budiño,
o gaiteiro
do monte Paralaia ·

Polo de agora, Xosé Manuel Budiño vén senda o último grilón
Os galegos e galegas veften responden do, cada ano en maior nú dun incesante panorama musimero, a este chamado. E de supoñer que este ano a afluéncia será
cal, que está convertendo á música folk galega en protagonista
excepcional. O povo ga lego está a acadar cotas de madurez nunsobranceira dentro do contexto
ca vistas, cando menos en tempos recentes. A importáncia de
que na especie contempla a
manifestarse estase a ver estes dias. Todos deberiamos pen.sar que
t;impla penlnsula Ibérica. Nen· se saen cen mil persoas á rua a pedir que o noso sector naval ou
gun pal? ou comunidade deste
leiteiro non se esfareje, en Madrid nón terán máis remédio que
diverso mosaico cultural supeescoitamos. O 25 de Xullo é a mellar data para comprobar queh
ra en cantidade e calidade
defende os dereitos democráticos de G aliza. +
enorme nómina. que surte a
'-------------'-----------·----~ _ oferta ~olki ~rnt~ctona. {Pá~ • .27)
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Cinco cadeas de televisión etodos as c~nles de rádio ampararon as mobilizacións
máis grandes da história contra ETA
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A Coruña, Santiago e Vigo coñeceron as manifestacións máis
numerosas. Na cabeza, portando a pancarta, ian os líderes de
todas as forzas políticas. Tamén
hout;>o paros nos centros de trabal lo convocados polos sindicatos. As expresións de emoción
foron frecuentes ao coñecerse o
final do secuestro que adema!s
foi tema de conversación permanente durante tres dias entre
todos os cidadán~, de todas as·
capas sociais.

Dé esquerda a direi~, Carios Principe (PSOE), Manuel Pérez (PP) e Lois Castrillo (BNG) na cabeza da manifestación de Vigo. A. ÍGLESIAS

nas de inmigrantes de Biscaia,
nas que o PNV poderia verse
desprazado.

bo en Gipuzkoa, dada a implantación abertzale, sobre todo nos
concellos de mediano e pequeno tamaño. Ante a presión emanada desde Madrid para aillar a
Herri Batasuna, o próprio presidente Ardan'tza puxo de manifesto que el tamén tiña "persoas
moi ·próximas militando nesta
forza política". Méios bascas
cuesfionan por esta razón as
medidas solicitadas, pois a sua
execución levaria á ruptura non
só da maioria das tradicionais
cuadrillas de amigos, senón de

Chamada
ªº enfrentamento social

famílias eríteiras, podendo abrirse o camiño dun enfrentamento
social irreversíbel.
O cámbio máis notábel destes
dias en Euskadi ven dado precisamente pola postura activa e
pública tomada na própria rua e
de forma masiva polos contrários a ET A, o que aponta a un
importante incremento da tensión. Herri Batasuna mantivo
abertos os seus bares e mesmo
convocou contramanifestacións.

A- consigna impartida desde todos os meios foi a de aillar a
Herri Batasuna, extendéndose a
No resto do Estado español a · solicitude de que os seus membros, simpatizantes· e votantes
participación resultou ainda maior
que en Galiza. -En Madrid e Bar- fosen boicoteados social e politicelona 'os actos foron dos máls ~amente . Esta medida será especialmente difícil de le~ar a caconcurridos que se lembran. En
Pasa á páxJna seguinte
Madrid un cento de militantes de
extrema dereita, con bandeiras
españolas nqn constitucionai~ víronse abrigados a retirarse, rexeitados con dureza polos manifestantes. "Bascas si, ETA non", foi
a consigna máis reiterada polos
asistentes que nalguns casos
permaneceron horas enteiras en
manifestación ou na concentraOs partidos do Pacto de Madrid
ción da Porta.do Sol.
sen apoio pleno á actual polítia sua pre!ensión de extender o
-todos menos HB- acordaron
ca antiterrorista. Os mesmos
máximo tempo posíbel as moo pasado Martes
grupos desbotabilizacións. Várias das forzas
Bilbao coñeceu o acto máis signa capital de Esron tamén a ininificativo, presidido polos presipresentes puxeron de manifesciativa ministerial
paña tornar as
dentes do governo basca e do
to os riscos de descontrol e engoverno non de modificar o frentamento social que conleva
decisións polítigÓverno español. En Ermua, o
cas, tanto nos
código penal paesta práctica. T amén foi criticapríncipe de España e as demais
conseguiu
concellos bascas
ra incluir a figura
da · a actitude dos meios de inautoridades foron coreados pola
1
,.
• ,
delitiva de amea- . formación públicos de promocomo no parla- i que a opos1c1on
multitude. Para ninguén pasou
z as. As fc:irza.s
ver a convocatória de actos,
desapercibido, .este feito toda
mento, que connacionalistas,
esquecendo en moitos casos o
tribtJian ao aillavez que a audiéncia tanto do PP
ápoiase a sua
bascas, catala-· papel de informadores.:
merito social do ·
como da.monarquia non era até
pretensión de
nas e galegas,
brazo político de
agora moi notábel no Pais Bas-·
amasaron
as
ETA . Tamén se
En liñas xerais,' o Pacto de Maco. Os conservadores ven xa a
~xtender o
suas reticéncias
decidiu escoller
drid ratificouse nos pontos xa
posibilidade de incrementar as
pediron que o
ao ministro Máaprobados do Pacto de Ajuria .
suas posibilidades eleitorais e
máximo tempo eproxecto
de reEnea. O PP mostrou, en todo .
yor Oreja como
un periódico afin, o El Correo
forma fose enportavoz, no remomento, unha atitude de dureEspañol, El Pueblo Vasco deposíbel as
viado ao parlalacionado cos ·
za e deixou entrever a ·sua conmandou xa o pasado Martes dia
mobilizacións.
mento para o defeitos dos últifianza en que .mobilización
15 eleicións anticipadas na cobate.
mos dias. Foi resocial despertada estes dias temunidade, unha vez coñecidos
_..... -.:
xeitada en cámña unha resp_Qsta por· ·parte de
os dados dun inquérito realizado
· ·
· : . ··o governo tam- ETA e HB que 'perm_ita a ilegqlibio a proposta
por teléfono. Este efeito deixapouco conseguíu sacar adiante
riase sentir sobre todo nas zozación esta forza política. +
de que o~ -~rup~~ polí~ic~_s , de-

OPacto de Madrid·
rexeita a modificación do código penal
O
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Ven da páxina anterior

VoéeS de intelectuais
ronlpefon ouniformismo·ofiCial

A Ertzainza 1ivo que intervir en
vários casos para protexer locais de HB dos manifestantes
anti-ETA. En Ermua chegaron
tarde e o local foi arrasado polo
lume. En Donostia os membros
da policia basca que protexian
unha sé abertzale desprendéronse voluntariamente dos seus
pasamontañas o que provocou
unha emotiva salva de aplausos
dos manifestantes que aproveitaron para berrar: "Os que vos
queren matar están aí dentro" e,
dirixíndose ao interior da própria
sede: "os que matadas son os
que vos protexen".
Mália as chamadas expresas de
autoridades, meios de comunicación e cidadáns, as desercións
no seo de HB non foron estimábeis, polo de agora. Algunhas
fontes indican que a actitude da
base etarra á outra banda da
fronteira é inamobíbel e que existe a permanente disposición a
pasar ao outro lado para cometer
atentados. Trátase en moitos casos de persoas próximas aos cincuenta anos, con familiares directos no cárcere ou falecidos e que

01 galegos non deixaron de mobilizarse a prol _clas suas reivindicacións Estes viciños de
Carballo peclen unha ponte seguro sobre a autovía. Na pancarta incluiron un lazo azul.

viven unha situación desesperada, conscentes de que os últimos
vinte anos non serviron para obter nengunha vitória política. No
ámbito de Herri Batasuna xúlgase que esta é unha batalla máis e
que os atentados van continuar,
se cabe con maior viruléncia.

Desde o oútro extremo, o governo trata de manter a disciplina nas forzas de seguridade, recordando o que sucedeu
noutras ocasións, cando a unha brutalidade etarra sucedeu
un acto parapolicial descontrolado.•
-.

No fragor informativo dos últimos dias, marcado polo dramatismo do asesinato, houbo tamén quen ofereceu dados contextualizadores do ocurrido. Asi
Fernando López Agudin, responsábel de prensa no seu dia
do ministro de Xustiza e Interior
Juan Alberto Belloch e' autor
dun libro sobre a sua etapa no
ministério, escrebia o pasado
dia 14 en -El Mundo que "se os
violentos poden volver a deses, tabilizar emocionalmente a ~so
ciedade española débese, precisamente, a qué a sua canteira
social non para de recoller os
froitos xuvenis da colleita sementada por quen cairon na
tentación da,.guerra suxéi'.
"Os que falan de ineficácia policial -di tamén Agu_din- esquecen toda unha traxectória de
tr_es décadas inzada de detencións, desarticulacións e 9peracións con excelentes resultados
(... ): Corí ditadura e sen ela, con
estc;tdos de excep'ción e sen
eles '(...) a .violéncia está onde
estab~. Non avan_
za, pero .r.ion
retrocede. Dias de eufória son
continuados por ·qias ·de loito e
viceversa. ·unha .e· oufra vez se
_ proclama b final _desta angúria,
ünhá 0'" outra vez ós feitos des. minten estes pronósticos".
Agudin conclue afirmando que
"non sei se sobrarán en Euskadi efectivos policiais, 'o que· si
sei é que brila ·pola sua áusén:
cia unha respo~ta política".

Aspecto da moitedume concentrado na praxa coruñesa de Maria Pita. Milleiros de persoas repetiron os xestos e os símbolos .vistos
na televisión.
XURXO S. LOBATO/ Voz.Noticias

· Pola sua parte -Francisco Rico,
catedrático e membro da Real
Académia, escrebia o Venres 11
en El País e réiteraba lago o
Luns i 4 que a única resposta
axeitada ao secuestro teria sido
"atender razonábelmente a demanda dos terroristas e poñer
en marcha sen máis a reagrupación dos etarras". "Nengunha
estratéxia a longo prazo_-engadia:__ por non dicer a defensa de
tal ou cal eventualidade política
nen a miséria· chulesca de man-

ter o tipo, ten ·a consisténcia nen
a viabilidade necesárias para
poñer en perigo certo a vida dun
.hcime. Comécese, poi$, o envio
dos presos ás cárceres bascas.
Ocasión haberá, se conviñera,
de seguir ou non co proceso".

"As ínanifestacións, minutos de ·
siléncio, lazos azuis (... )-afirma
ta.mén este intelectual, autor
dunha das máis importantes
histórias da literatura españolason sen dúbida tranquilizadores
para-quen os protagonizan ou
exiben, pero, salvo, se cadra,
cando ocurren en Euskadi,
constituen un apoio, non buscado _pero irremediábel á banda
crimina!'. "ETA -engade- FlOn é
capaz de entendelas senón como a proba palpábel de que
controla por enteiro a situación!'.
Francisco. Ricp xulga que "as
manifestacións e os outros actos análogos están a ser en boa
parte promovidos polo Governo
e favorecidos pala oposición
que aspira a selo. Aparte compartir a vifeza eleitoralista. Governo e oposición están intentando implicar así a toda a cidadania na decisión discutíbel;
revocábel, puramente accidental de non cederá chantaxe" .
Pola sua parte Vázquez Montal bán sinalaba, no mesmo
méio, que cómpre "un alto no
toma e daca da loita no País
Basca para facer balance público da verdade e nada máis
que da verdade da desputa". O
escritor afirma que esta verdade "non é tan sinxela corno para reducila á puerilidade autosatisfactória de que unha máfia
xustifica o seu modus vivendi
matando". Montalbán finaliza
perguntándose por que algo
que afecta a todos segue a ser
"materia reservada de -Estado"
e pide que "o protagonismo popular acadado o Sábado" se
complete co "pleno recoñecemento dos dereitos do consumidor de terror".+

Asesinos de,pistola e apr~ndices de Oruxo.
O primeiro dereito humªno é o d~reito á vida. Logo
saia á rua, senón _que. é de lqubar qu_e se faga dono
veñen o dereito a 9pinar e a e~pr.esarse en liberdade,
dos seus déstinos. A.esqüerda e~·.nacionalismo nunca
a un traballo ~ a unha vivenda digna. Miguel Angel
temeron esta participación. Foron outros, en todo
Blanco Garrido non só perdeu 6 seu dereito
caso, os encarregados moitas veces ao longo da
fundamental, senón que foi condeado con saña a unha . história de reprimila.
morte a prazo fixo . lsto é o que diferéncia o asesinato
de Ermua de atentados anteriores e o que elevotJ
Pero non todo semella pq§itjvo neste cadro. O
governo, ben é certo que con _sutileza·argumental por
definitivamente o tono da indignación social. Na
parte do ministro, pero con boas doses de
particular cadea da violéncia non mudou moito máis
irracionalidade-.mediática, quentou_o forno até
(lembremos Hipercor, Zaragoza, Madrid), non sendo,
que unha morte acumúlase a outras e, como o peto
"
extremos perigosos, tendo eri canta .que os
partidários de Herri Batas!Jna son máis de 200 mil é
que picotea na pola da árbore, hai unha vez q~e a
. galla rompe. Pero B no terreo da opinión pública qnde _ .que aí ternos a nosa própria história para mostrar
exemplos de enfrentamento civil cuxos efectos
se conseguen as vitórias. Os norteamericanos
perviviron durante moitas. décadas. Un governo ten
aprenderon·en Vietnam que se podían gañar todas as
ante todo ·a obriga da responsabilidade. Neste caso
batallas militares e perder a guerra.
-e é oprigación decilo_a pesar do drama- parecería
que pesou máis o interese eleitoralista por parte do
- O governo usou os méios de comunicación como
PP que os deberes aos que abriga ostentar a
,,.
arma, ás veces máis propensa a provocar a
representación .de todos 9s cidadáns e non só dos_ emotividade que a oferecer información, e mobilizou a
próprios votantes: A premura por facerse coa maioria
sociedade como non se vira desde hai duas décadas.
absoluta, desfacéndose dos sócios nacionalistas
Os partidos sumárorise en pleno ao chamado
semella estar neste momento .no cerne do
humanitário exentes de ben, de todas as idades e
pensamento de governantes, d,e sobras coñecldos
clases sociais, reivindicaron o dereito ávida e á
polo seu sesgo ideolóxico, como Alvarez Cascos.
liberdade. As m;;íis importantes, polo seu significado,
foron as ,mobilizacións de Euskadi.
En Galiza non pasaron desaperci,~_idos exemplos que
tamén poden ser interpretados en clave eleitoral: A
A participación das mpsas na' política debe ser sempre
televisión galega poucas vece_s deu voz e imaxe ás
ben vist~ Non só non hai que ter medo á que o pavo ,
1

condeas do BNG; hai exemplos como o de Cambados .
-pero non só- nos que cinco concelleir:os nacionalistas
foron sospeitosamente es~uecidos dunha convocatória
en solidaridade cori Miguel Angel. Outro tanto fixeron
CCOO e UGT coa central nacionalista CIG. Os
nacionalistas deixaron sempre ben patente de todos
modos a sua repulsa polo crime.
A marte de Miguel Angel ten, por outra parte, uns
responsábeis directos. Pero a sua condea rotunda non
quita que moitas persoas de boa fe botasen de menos
un xesto por parte de Mayor Oreja, como reclamou a
família. Un governo que fai da inflexibilidade virtude,
contra toda norma política e dando mostras de clara
!nexperiéncia, _tam.ér pon en perigo a convivéncia.
As ameazas pm parte dalgunha emisora contra o
bispo Setién, acusado entre outras cousas de ter
estado só oito minutos no hospital de Nasa Señora de
Aranzazu, os libelos que un diário madrileño verteu
contra o PNV e as peticións desde algunha seción
editorial de que non se permita a entrada en
comércios, nen $e tale nas prazas públicas ou nos
b,ares con persoas que votan a HB ou que gardan
siléncio ante estes temas,-son outros tantos sinais de
alarma e un exemplo de que entre os defensores da
liberdade tamén hai aprendices de bruxo e intereses
políti~os concreto$.+
ANOSA TERRA

Os movimentos alternativos, coma os insubmisos, san os máis afectados pola política de represión informativa. Na fotó, acto comem0 rativo do encarceramento, hai un ano, do insubmisa Manuel Cañde o pasado dia 15 en Vigo.

Várias organizacións denuncian represión selectiva
dos concellos de Vigo eSantiago
.

Proibido fixar carteis
-e>-

MIGUEL LÓPEZ CALZADA

Si a Enrique Iglesias, non á
insubmisión. Esta é a imaxe
que dan as n~as de Compostela e Vigo. As autoridades
locais de ambas as cidades
impiden a pegada de carteis
cun contido político diver·xente ao das corporacións.
Pola contra, Azúcar Moreno, a
Zona Franca ou calquerá discoteca teñen á súa disposición
os muros e valados destas
duas cidades galegas. Asi o .
veñen de denunciar diversos
colectivos políticos e cidadáns.
Luísa González é unha rapaza
nacionalista que reside en Sar:itiago. Hai pouco, chegot.ílle á casa unha multa por valor d~ 5.000
pesetas. O seu delito, pegar carteis do noveno congreso da
Unión da Mocidade Galega
nunha casa abandonada da zona
vella compostelana . O mesmo
lles sucedeu aos seús compañeiros Xabier Campos e Beatriz Lij9.
En Vigo, na Porta do Sol, unha
noite de pegada de carteis dunha
festa nacionalista rematou r;iunha
persecución "á americana", en
palabr8:S de Xosé Gontá, membro de Galiza Nova. Un coche celular perseguiu, parou e identificou aos infractores. Xosé Gontá
cavila. "Viñeron moi rápido. Tívoos que avisar alguén. Teñen que
estar informados das pegadas".
Estes dous poden ser bos exemplos da política que seguen os
concellos vigués e compostelano a respeito da pegada de carte is nos espazos públicos. Segundo as asociacións afectadas,
ambas corporacións municipais
encárganlle á Policía Local que
impida a pegada de cartaces
con contidos como a insubmisión, o nacionalismo, o anarquismo, o reagrupamento de presos
e cutras ideoloxías subversivas.
Ademais, se non consiguen impedir a colocación destes carta-

ces, as brigadas de limpeza de
ambos concellos encárganse de
arrincalos ou tapalos con pintura, ás veces mesmo dun dia para outro. Pola contra, amó.sanse
moi permisivos perante oufro ti- ·
po de carteis máis inócuos:,léa.se propaganda comercial ou
concertos non reivindicativos.

branca riun muro gris, di Manolo.
O que acorre é que o concello
favorece aos capitalistas que poden pagar valados publicitários e
marquesinas, gue afean moito
máis o entorno, ·e atácanos a
nós que non ternos outro modo
de difundir as .nosas ideas máis
ca con cartaces".

Património histórico

Plataforma de acción

A autoridade. competente dá unha visión diferente do asunto. Os
Carpos de Policía Local de Vigo
e Santiago aseguran defender,
exclusivamente, a limpeza das
cidades e o património artístico
· das mesmas. Tamén negan cal_ quera tipo de discriminación ou
manía persecutória cara ninguén
e de feíto, dende a Policía Local
de Santiago afirmase que non só
der:iúncian a grupos políticos, senón tamén a discotecas, por
exemplo. A actuación dos axentes está amparada por un bando
do alcalde, no caso de Santiago,
e por unha ordenanza municipal,
no caso de Vigo. En ambas as
duas cidades hai que solicitar un
permiso ao ConGello para colocar cartaces. Na Policía Local de
Santiago faise especial fincapé
na defensa do património: "Todo
o que se move na zona vella de
Santiago ten que ter unha autorización do Concello. Dende pegar
carteis ata tocar a frauta-na rúa".
Para as asociacións afectadas,
a defensa dos bens artísticos
non pode ser empregada coma
excusa. Segundo Martiño Santos, secretario xeral de Galiza
Nova, esta organización nunca
pega carteis nos edifícios históric::os. "Estamos ante unha clara
vontade política de silenciar voces políticas diverxentes", afirma
o dirixente nacionalista. Con esta opinión coincide o membro vigués da Asociación Nacional de
Obxección de Conciéncia, Manolo "Pipas". "A cidade queda
moito máis impreseFltábel se os
de Limpeza pintan os carteis de

Asi as causas, vários colectivos
de Vigo decidiron agruparse na
chamada· Pla.taforma pola Liber. dade de Expresión, que reúne a
vinte ascociacións de todo tipo:
políticas, sindicalistas, feministas,
antimilitaristas, culturais e de solidariedade. O obxectivo é defender o dereito á libre expresión
fronte a devandita ordenanza municipal aprobada no ano 94. Galiza Nova desmareouse parcialmente da iniciativa, pois nun primeiro comunicado, a Plataforma
acusaba .ao governo tripartito que
rexía o concel!o de Vigo naquelas
datas -PSOE, BNG e Unidade

Galega-, de ser quen aprobara a
ordenanza. En realidade foron os
votos do PP e máis do PSOE os
que a sacaron adiante.
A Plataforma recoñeceu este erro
e pide disculpas por acusar inxustamente o BNG pero en todo
caso, a mencionada ordenanza
non se empezou a aplicar até a
chegada do PP ao governo municipal e con especial dureza dende o mes de Febreiro deste ano.
Os integrantes da Plaaforma de'núncian a inconstitucionalidade
desta normativa, pois , segundo
eles, vulnera o dereito á liberdade de expresión. Ademais de afir. mar que a estética cidadá é algo
subxectivo e non se pode regular,
a Plataforma pregúntase como
pode o Concello tapar ou arrincar
carteis situados en paredes que
non son da sua propiedade.
A este respeito, a Policía Local
de Vigo afirma que ten a potestade de actuar de oficio, sen que
médie denuncia dos propietários

A. EIRÉ

O macarthismo español
Éncheselles a boca afirmando que a deJllocrácia se caracteriza precisamente porque "todas as ideas, sen exclusión, se po_den de- fender coa' palabra en absoluta liberdade". Son discursos. Na prác,
tica, PP e PSOE, empregan o anatema contra todo aquel que é capaz de vencer a presión mediático-ambiental e de desviarse do
pensamento único. Non só esixen unanimidade na condena terrorista, senón leis ' que agrilloen aos desidentes por delitos de opi,
nión, ·e§quecendo que durante o franquismo non se podía falar en
libertade pero ETA mataba e que tampouco valeron de nada a Lei
Antiterrorista, nen a Lei de Defensa da Constitución, nen sequer a LOAPA, nascid~ da capitulación do 23-F. A aplic::i.ción destas leis represivas unicamente serviu para recortar as liberdades dos cidadáns
en xeral. Conseguida a condena unánime dos atentados de ETA, ·o
que agora pretenden os partidos españois é, nunha espécie de novo
r,nacarthismo, impedir todo discurso ou análise a respeito da situa,
ción no País Basco e do xeito de porlle remate. Coutar, en suma, a
política (confrontación de ideas) de todas as fo rzas nacionalistas,
nunha rnostra de que o terrorismo, nun e~tad o de dereito, non .só
forta lece o aparato represivo, senón tamén o ideolóxico do estado. +

do edificio empapelado. A voceira do grupo municipal do BNG
no Concello de Santiago, Encarna Otero, di que isto non é así.
De feíto, a concelleira nacionalista afirma que o Concello ten solicitado dos propietarios de vários
edificios composteláns que denúncien a aqueles que pegan
cartaces nas fachadas e que
moitos destes veciños negáronse. "Se realmente é delito pegar
cartaces, que denúncien aos
centros comerciais " -propón a
concelleira nacionalista. O BNG
apresentou no concello de Santiago unha iniciativa de protesta
contra esta represión selectiva,
na que tamén se solicitaban al ternativas como ubicar nas rúas
postes fixos onde pegar os carteis , de xeito semellante ao que
se fai nas campañas eleitorais.
A fronte nacionalista ten inten ción de presentar unha iniciativa
semellante no Concello de Vigo.
Encarna Otero pide unha política
sen discriminacións, "estes días
atrás Compostela estaba inzada
de carteis chamando á solidariedade con Miguel Ángel Blanco.
lso é algo que nós apoiamos e
que nos parece lóxico e necesario, aínda que seguramente non
se contaba con nengunha autorización do Concello. Pero queremos que ese mesmo dereito se
nos recoñeza a nós, por exemplo
para pegar os carteis do Dia da
Pátria". Xosé Gontá, de Galiza
Nova en Vigo di que, ante a pegada do 25 de Xullo, "irnos estar
moi atentos a ver o que fan".
En calquera caso; todas as organizacións afectadas coinciden
en subliñar que as políticas !_evadas adiante polos concellos de
Vigo e Santiago, lembran prácticas anteriores á democrácia.
Quizais a frase que ~ncabezaba
o primeiro manifesto da Plataforma pola Liberdade de Expresión
de Vigo, sexa a que mellar resuma a situación: "As paredes mudas coma na ditadura". +

ANOSATERRA

O Carballiño acollerá as IX Xornadas de
Verqn organizadas por Galiza. Nova

17 DE XULLO DE 1997

"O naso esforzo: O futuro de Galiza" foi o lema escollido
por Galiza Nova para dar á coñecer o programa das Xornadas de Vérán da Mocidade Galega que se celebrarán
entre os dias 17 e 20 de. Xullo no concello do Carballiño.
A análise da história do movimento nacionalista,· concretamente da traxectória da Federación de Mocidades Ga- ,
leguistas (FMG) e dos Estudantes Revolucionários Galegas- (ERGA), será a protagonista das mesas redondas
programadas. Nembargantes, e como en citas anteriores,
o debate deixará espazo para a música, os talleres e o
senderismo, nesta ocasión, poJas beiras do rio Arenteiro. +

, OBNG pretende mostrar oapoio popülar á-sua alternativa de governo

Xosé M. Beiras apresentarase
o Dia da Pátria 'como
un presidente para todos os galegOs'
*A. EíRÉ

O BNG presentará publicamente o próximo 25 de
Xullo os seus candidatos ás eleicións autónomicas, pero o máis destacado será o discurso de
tono presidencial que ten previsto realizar Xosé

5

Mil perguntas á Xunta ficaron ·sen resposta
por escrito nos dous últimos anos
Os deputados do Parlamento galego víronse· na obriga de
reformular, de xeito oral, máis de un milleiro de perguntas
á Xunta nos dous últimos anos. A Administración autonómica incumpriu a sua abriga de respostar a esas mesmas
interpelacións cando lle foron apresentadas por escrito:
O presidente da Cámara galega, Vilorino Núñez,
confirmou este dado durante o balance que realizou da
_ pres~nte lexislattJra, que remata a finais de Agosto.+

M. Beiras e que se define, segundo fonte.s da organización, como "válido para todos os galegos". Comezará tamén simbolicamente nese momento a distribuéión masiva do programa de governo. O BNG mestura asi claramente a reivindicación do Dia da Pátria coa precampaña eleitoral.

Embargan o património
dunha rama dos Charlin
'O xulz da Audiéncia Nacional, Baltasar Garzón, acordou
embargar os bens pertencentes a Xosé Luis Charlin, que
está condenado a 35 anos de prisión, e á sua esposa, Rosa Martínez Vidal. A decisión xudicial emárcase dentro da
estratéxiá ·da fiscalia contra o tráfego de drogas. Xosé
Luis Charlin, integrante do clan do patriarca Manuel Cha.rlín Gama, está implicado en vários sumários por naicotráfego, é titular de unha dúcia de cantas bancárias dé várias
socíedadés que están a ser investigadas por delitos de
contrabando de drogas e proprietário de várias empresas.
' A Fesultas da orde de embargo, Xosé _Luis Charlin, ademais de non poder empregar os saldos nas coRtas intervidas, carece- de capacidaqe para dispar da:s suas participacións nas·sociedades Feseta; SL e Cadena Plaza, SL. +

OGoverno xustifica
unha brutal carga contra insubmisos_
Xose Manuel Beira no Dia da Pátria do ano pasado.

O Día da Pátria ven sendo xeralmente o marco no que o nacionalismo aponta as metas para o seguinte curso político .
Nos últimos anos, o BNG , despois de lanzar a idea do Proxecto Común, foi desprendendo
o seu discurso da cárrega partidária para tratar de abranguer
coa sua mensaxe a cada vez
máis sectores cidadáns. Sectores que tamén ano a ano se
van incorporando á organización frentista . Ao mesmo tempo, as mensaxes tradicionais
da celebración, autodeterminación e soberanía nacional, íanse comp~etando con matices
que, cada data, segundo a temperatura política, sustentaban a
.
forza das alocucións.
Nesta ocasión, Xosé Manuel
Beiras dirixirase non sé á militáncia, "senón a toda a cidadanía", na sua calidade de candi- .
dato que pretende1ser "presidente de todos os galegas". O
eixo fundamental do seu discurso será, segundo a respons ábe I de comunicación do
BNG, Encarna Otero, "parte do
limiar do programa do governo,
enriquecido coa visión persoal~
do candidato". Encarna Otero
enfatiza que "este programa é
asumíbel por máis do 95% da
povoación galega, pois trátase
de propostas de reconstrución
nacional que implican e poden
beneficiar a todos os sector~s". o lema escollido nesta
ocasión será o de A forza de
'todo un póvo.

A mobili:zación seguirá
a rematar na Quintana
O BNG pretende superar o seu
teito participativo "como mostra do
amplo apoio que ten a nosa alternativa". A comisión permanente
da frente nacionalista estudou a
posibilidade de mudar o lugar final
do acto. "A Quintana xa hai moitos anos que se queda pequena e
hai persoas que non acuden á
manifestación e agardan na Quintana e, outras, que fan o percorrido e non poden entrar na praza,
pero a outra alternativa, o Obradoiro, que tamén se nos podía:
quedar cativa, nori é posíbel usala, pola coincidéncia horária cos
actos litúrxicos", afirma Encarna
Otero, que tamén é concelleira do
BNG en Compostela.
A campaña prévia do Día da Pátria estivo xa este ano para o
BNG mesturada coa precampaña eleitoral. O seu eixo básico foi
a apresentación dos programas
eleito.rais, tanto por localidades
como por sectores. Encarna Ote~
ro destaca "non só o alto grado
de participación nos centos de
actos ·realizados, senón a aceitación das liñas programáticas centrais pola totalidade dos concurrentes, moitos deles até de agora alonxados partidáriamente e
ideolóxicamente das nasas posición s". A voceira nacionalista
afirma que "pésie a negativa do
PSOE e PP a debatir o programa
e mália ao silenciamento social
que nos queren impoñer, con
descalificacións simplistas, a ci- ·

O feíto de concentrarse máis de 20 persoas diante dos xulgados de Vigo o 30 de Maio, non comunicar a
manifestación, ocupar a rampa de aceso-ao-edifício e os berros son o argumento empregado polo Governo para xustificar unha brutal carga policial ·contra un grupo de obxectores de consciéncia que realizaban unha concentración nos
xulgados de Vigo coincidindo coa vista contra un insubmiso. A resposta guvernamental viña ao caso pola pergunta
formulada por Guillerme Vázquez (BNG) no Congreso, que
amosou a sua preocupación porque da intervención -policial
derivouse que vários manifestantes foron agredidos.
Segundo o Governo, a policia disolveu o acto a petición do
xuiz decano de Vigo e non houbo feridos, +

A. IGLESIAS

dadanía esta e enxergar que é a
única alternativa a actual situación na que vive Galiza". ·
Encarna Otero afirma que o BNG
vai tratar de convencer aos cidadáns, tanto este 25 de Xullo como na campaña eleitoral, de que
a "Galiza lle chegou a sua hora: e
ten todas as posibilidades , por
vez primeira na história moderna,
de comezar a facerse dona do
seu destiño". O Bloque comezará
o Día da Pátria a difusión masiva
das liñas básicas do seu programa de governo, en 30 ou 40 páxinas de resume "para que chegue
ao maior número de persoa~".
O acto do BNG da Quintana será apreseritado pola parlamentária Olaia Fernández Davila. A
primeira fila estará ocupada polos candidatos autonómicos,
"xunto coa representación internacional má[s importante e numerosa de toda a história do nacionalismo". -

Outras celebracións
Para o 25 de Xullo tamén teñen
anunciado celebracións outras
organizacións políticas como a
Assembleia Independentista Galega, Frente Popular Galega e
Esquerda Unida-Esquerda Galega (esta última sen o PSOE)·, en
manifestacións cuxo percorrido
e hora ainda non está totalmente ultimado. Socialistas e populares realizarán oferendas frorais e declaracions institucionais
nalguns concellos. +· •

Apresentan case 1.500 alegacións·
contra a incinetadora de Cerceda·

~

A organización ecoloxista Greenpeace apresentou case
1 .500 alegacións contra o estudo de impacto ambiental para
a construción da incineradora que prevé instalar en Cerceda
a Lei de Resíduos Sólidos Urbanos que aprobou a Xunta. A
alternativa que apresenta Greenpeace, ao igual que a Federación Ecoloxista Gaiega,. é
a substitución de plano de
· resíduos da Xunta por un
que contemple a redución
na produción de lixo, a reutilización, a recollida selectiva e a reci_claxe. As alega-·
cións máis impo_rtantes
apresentadas por Greenpeace son as relativas á planta de elaboración do combustíbel, que mistura matéria orgánica con inorgánica,
imposibilitando a separao Secretário de Adega, Manuel Soto, é ción e a reciclaxe; ao sisteretido pola Policia na inaugura.ción ma incinerador, polo CUSte
das obras da incineradora de Cerceda. ambiental; e ao destino das
cinzas unha vez producida
a incineración. Por. outra banda, un ha auditoria da Dirección .
Xeral de Meio Ambiente da Comisión Europea, dada a coñecer o Mércores i 6 de Xullo, confirma que os custes ambientais e económicos da incineración son moi elevados. O mesmo estudo indica que as políticas de resíduos na Unión Europea deben basarse na redución en orixe e na reciclaxe. +
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OPtNIÓN
DIFICIL É A REFLÉXIÓN. ANTE AS CIRCUNSTÁNCIAS QUE
ESTAMOS PADECENOO NO NOSO PAÍS NESTES. DIAS. DIFICIL PERO NECESÁRIA. INCLINÉMONOS, ANTE toDo,

1- DIANTE

.

DA DOR DUNHA FAMÍJ-JA QUE VIU SEGADA A
VIDA D:i.JN XOVEN POLA ACCION QEMENTJ: ~E ASASINA
DUN FANATISMO VIOLENTO: PERO REFLEXIONEMOS.

. PORTUGUES
M.D.L.

REFLEXIÓNS NUN TEMPO AMARGO

Perante a imposibilidci-de de estudar portugues na Escola Oficial de· Idi()mas de
Qurense, manifestamos gue se "o pbrtugues é o galega nacionalizado e modernizado" segundo o fundador das Irmandades da Fala, A. Vilar Ponte, o pavo
galega deve ter direito a estudar portugues como língua nacional da Galiza. De
resto, a defesa da unidade do galego-portugues é indissociável do pensamento
galego desde sernpre. Assim podemos salientar o próprio Castelao, que escreveu
que "a nossa língua está viva e floresce
em Portugal", ou J. Vicente Viqueira
que já em 1919 afirmara que "v~ver no
port~gues é viver no mundo. E viver
senda nós mesmos". Nesta linha de pensamento acham-se desde Pondal a Murguia no século XIX, até o conjunto dos
vultos do nacionalismo galega do século
XX, entre os que há que incluir o galega
de Anadia, Rodrigues Lapa.

X. F. PÉREZ ÜIA

Lembremos o enxordecedor martelar mediático ao que fumos sometidos dia tras dia
subsecuentes á liberación de Ortega Lara e
Cosme Desclaux. Nove dias pasaron entre
o inane triunfalismo duns meios de difusión de masas cada vez máis sometidos aos
<litados do Estado e a nova brutal resposta
duns violentos aditos a unha dialéctica sen
saída. Nove días perdidos. Desde unh~ posición de vitoria parcial; parcial pois un dos
reféns pagou cun rescate a sua liberación,
teria sido <loado iniciar un xesto desde o
poder achegando alguns detidos á sua terra.
Tal xesto non poderia ser interpretado 'por
ninguén no seu sano xuízo como unha
mostra de debilidade ante os violentos. Teria sido unha acción intelixente que desacred itaria por anticipado aos asasinos de
onte e de hoxe ante a sua base de apoio.
Non se fixo.
A nosa direita que abarca a virtual totali~
dade do Parlamento eré máis que nada na
forza, no "pau e tente teso". De casta venlles, como aos nasos conciudadáns, a ten~éncia á amnésia que lles fai esquecer que
o hoxe máis popular dos populares ministros, o de interior, proclamara aos catro
ventos, ao comentar unha explosión duns
petardos en Barajas, a sua clarividente opinión de que "a ETA xa só lle queda o poder de poñer petardiños". Despois correu o
sangue. N inguén se lembra hoxe do primeiro. Supresión, censura freudiana.

A unidade linguística galega-portuguesa
foi defendida além das nossas fronteiras
por todos os filólogos/as e linguistas, como
o recentemente finado Joan Coromines.

vese pasto a ET A sobre as cordas anunciando unha política de achegamento dos
· reclusos á sua terra modulada en función da
resposta non violenta dos adversários.'
Acheguemos, poñamos por caso, 20 o 30
reclusos cada semana sen sangue nen reféns. Hai, por desgracia, reclusos abondo
para pensar que unha decisión como ista
iniciaría un virtuoso círculo espiral de pacificación que ao durar e extenderse nas
conciéncias "deslixitimaria" calquer acción
unilateral tendente -a
romper este proceso.

Pero, qµe non falte, na sociedade do espectáculo a publicidade reina. Exibiúsenos ao
enfraquecido e patético Ortega Lara e non
se lembrou, nrn por
alusión fugaz, a Lasa e
Zaoala. Deixemos aos
pafaaines de 'ETA o lúgubre ·chiste de dicer
proble!lla do País
que os _seus compañeiros estaban nos osos. ·
Basca, lamentabelmente,
De certas augas proceden certas lamas.
non mellorar.á porque un

'O

A filosofía política do
autoritarismo non pode
dar cabida a tales iniciativas e a sua inflexibilidad e (que preten'Sr.
de
Badajoz,
Murcia
ou
É máis fácil fomentar a
den que confundamos
h.istéria colectiva que a Póntevedra asista a tal ou con firmeza) permite
"serena actitude" á que
que ETA presente ante
hipocritamente se nos
ca espontanea
as suas bases a acción
insta. Quert se atrevecriminal como o l~
manifestación"
ría no clima que hoxe
mentábel recurso a
se respira a proclamar a
· meios que poden ser os
evidéncia de que sobre
únicos eficaces para o
certos ciudadáns que se
logro dos seus obxetipasean libremente pola .
vos. Lembren neste
rua pesan graves sosponto os nosos incapa¡:ieitas de ter torturado,
ces dirixentes que a reivindicación de acheasasinado, e ter sido membros de organizágamento de reclusos a Euskadi desborda con
cións t~rrorist.as financiadas desde o poder?
moito o círculo dos que simpatizan con ETfi-·
Un destes, enterámonos pala prensa, rendiu recentemente un acendr~do homenaxe
O probiema do País Basco lamentabelmenao anterior Xefe do Estado na sua tumba.
te non mellorará porque un Sr. de Badajoz,
Podernos crer que vivirn9s no tal cacarexaMurcia ou Pontevedra asista a tal ou cal
do "Estado de Direito"? E que acaso a CIA
"espontánea" manifestación; ETA só desae organizacións afins corno o vello NKDV
parecerá cando perda sua base social de
forman parte, corno nos queren facer crer
apoio. As unilaterais políticas de represión
entre outros o Sr. González e os sucesivos
que propugnan dirixentes políticos tan deSerras (Narcis e Eduardo) de institucións
mostradamente ineptos como González ou
constitutivas da eséncia da dernocrácia?
Aznar, como por exemplo ilegalizar a HB,
só poden <;:onducir a enconar un vello proEstarnos sumidos nun círculo vicioso de reblema e a facer trunfar a lamentábel e amtroaccións sanguiñentas entre a inflexibilibigua posición de IU. Sr. Anguita: se o Sr.
dade dun poder autoritário car~nte de imaGonzález é realmente o ·Sr.' "X" teria vostexinación e un fanatismo inane cuios simpade o deber ético de exibirse cunha pancarta
tizantes .se sustentan en vellos e ás veces
esixindo castigo para os asasinos de Blanco, .
xustificadas xenreiras que a impunidade
pero á vez para os que desde o poder foamplia até o paroxismo. Reflexionemos:
mentaron o terrorismo impune do Estado.
A sospeita, que ben quixera o que esto esQue poderia suceder ~e desde o poder se ti-

1'

,

'

crebe que fose infundada, de que poda existir unha vara de medir diferente para calificar un crime segundo onde proceda é o
que alimenta a ETA.
Castiguemos a todos os culpabeis sen discriminación coa venda da xustiza sobre os
ollos. Só un.ha lúcida cegueira nos pode
axudar a romper o obsesivo círculo do sangue, a violéncia e o crime.
En contra do que se escribía no Maio do 68
a imaxinación non pode acceder ao poder,
pasto que o poder supón a destrución da
imaxinación ao ser a sua esencial. antítese.
Podemos, non. obstante, intentar desde unha ciudadania autónoma e activa tratar de
abrigar ao sempre obtuso poder a tomar decisións máis xustas e racionais ante a presión da nosa sanción nas fumas e a opinión
non mediatizada totalm~nte. Convoquemos aos nosos conciudadáns a este labor
crítico, lúcido e fecundo.•
XosÉ FERNANDO PÉREZ ÜIA é economista.
Foi xefe da Sección do Sul de Europa na Comisión
Econqmica para Europa (CEPE) da ONU.

Também afirmarnos que se, pelo contrário, o portugues é urna língua estrangeira
como sustentam as autoridades políticas
e académicas espanholas na Galiza, resulta sintomático que nos p~oíba o seu
estudo, nomeadamente quando se trata
de urna língua falada e escrita por duzentos milhoes de pessoas e de maior exteñsao geográfica e do que idiomas corno
o frances, o alemao e o italiano, estudados nas E.0.1. Será, porventura, que o
poder lhe está a dar a razao, sem querer,
a movimenta\:ªº lusofónica da Galiza?
O ensino do portugues é proibido do
mesmo modo nos diferentes níveis do
sistema educativo espanhol na Galiza.
Julgam9s que, sem urna forte pressao acial, os espanhóis nao vao permitir o seu
estudo no ensino secundário, apesar das
possibilidades teóricas que oferece a refomi.a educativa.
Nao querem tolerar que os galegas e galegas aprendamos portugues. Nem com
língua nacional nem como lfngua estrangeira. Por que será?
Exigimos, em qualquer das hipóteses, a
implanta~ao dos estudos de portugues na
E.0 .1. de Ourense para ano lectivo
1997/1998.•
O MDL é o Movimento Defesa da Língua

Xosé Lois
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De momento oproxecto gal ego non ten diferéncias substanciais con outms do resto.do Estado

Ofinanciamento dos concellos, base do Pacto LocGI
*

MIGUEL LOPEZ CALZADA

A Federación Ecoloxista
Galega e a Federación Galega
de Pesca veñen de manter
unha reunión co conselleiro de
Presidéncia Dosi~o
Rodríguez na que ·
dem,mciaron a preocupante
situación na que se atopan os
rios galegas e na que fixeron
entrega ao conselleiro dun
documento no que se recollen
diferentes propostas
destinadas á sua restauración
e conservación .

Unha Comisión Técnica da
Federación Galega de Municípios e Províncias está a elaborar unha proposta ·s obre o
Pacto Local de Galiza. Os
concellos queren asumir todas as competéncias que lles
corresponden com·o entidades administrativas máis
achegadas aos cidadáns. Pero
tamén peden que as transferéncias veñan acompañadas
dunha autonomia financéira.
A Constitución española, o Estatuto de Autonomia de Galiza e
a Lei de Bases de Réxime Local
constituen a lexislación básica
que está a estudar a Comisión
Técnica para elaborar a sua
proposta . Os obxectivos son ,
entre outros , decidir que matérias deben ser transferidas aos
municípios, se é posible legalm8nte , cal seria o custo da
transferéncia e que dotación
económica precisarían os concellos para afrontar o traspaso.
Unha proposta que ainda está en
periodo de elaboración e que estará rematada entre os meses de
Setembro e Outubro. Será entón
cando os técnicos entreguen os
seus dados aos órganos consultivos da Federación Galega de
Municipios e Provincias (FEGAM P), que lle dará á proposta
técnica unha dimensión política.
Unha das prioridades da FEGAMP é acadar un amplo consenso entre todas as forzas políticas e entre todos os concellos .
Cando o proxecto sexa definitivo
comezarán as negociacións coas
diferentes administracións, estatal
e autonómica. Segundo o secretario xeral da FEGAMP e membro
da Comisión, Xosé Manuel Piñeiro, hai que "rematar a ordeación
territorial do Estado, unha vez
consolidado o Estado das Autonomías co Pacto Autonómico".
As negociacións coa Administración Central realizaranse através
da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) .
Precisamente, o presidente da
FEGAMP , Xúlio Alvarez , acusou á FEMP· de querer centralizar o Pacto Local, negociando
todo c;iende Madrid. Segundo
Xúlio Alvarez, "é o Governo central quen debe marcar o teito
competencia! dos concellos", pero as negociacións faranse coa
Administración .central ou autonómica, segundo as competencias que se vaian transferir.
En Galiza,· a FEGAMP quer negociar directamente coa Xunta
nas matérias que sexan campe- .
tencia do Governo autonómico. Pero a mesa de negociación
non se constituirá até que se
forme un .novo governo saido
das eleicións gale.gas de Outubro. Segundo Xosé Manuel Pi-'
ñeiro, secretário xeral da FEGAMP, as conversas entre os
concellos e a Xunta non come-_
zarán até Decembr.o deste ano
ou Xaneiro do próximo.
O Pacto Local ten tres aspiracións básicas. Primeiro, que os
concellos asuman as competéncias factibles desde o ponto de
vista local· e cun financi'amento
adecuado. En segundo lugar, au-

Dositeo Rodriguezrecoñece que
a Lei de Pesca
non mellorou
a situación dos rios

O proxedo da Comisión Técnica será debatido pola Federación Galega de Municipios e Provincias.

mentar a capacidade financeira
dos concellos para poder garantir
os servizos en matérias xa transferidas. Por último, que as competéncias delegadas por outras
administracións nos concellos
mediante convénios ou subvencións se transfiran definitivamente, se realmente son asumibles.

Galiza non é diferente

tos de equilibrar os ingresos entre os concellos grandes e pequenos. "Non se trata tanto de
que os grandes reciban menos,
como de que os pequenos ingresen máis ", di Xosé Antón
Ja~dón, unha afirmación que corrobora· Xosé Manuel Piñeiro,
secretario xeral da FEGAMP:
"Se tratas de equilibrar ingresos
roubándolle a_carteira ao outro,
o outro cabréase". Este equilibrio entre concellos grandes-e
pequenos respostaria ao carácter peculiar dos concellos galegas, con grandes diferéncias de
povoación e con núc_leos moi
dispersos. Nembargantes, os
membros da Com:sión Técnica
da FEGAMP non deron nengunha outra característica diferencial do seu proxecto, en relación
con outros do resto do Estado.

A Comisión estudia tamén xei-

Mais, segundo os membros da

Falando deste último caso, Xosé Antón Jardón , secretario do
concello de Coles e membro da
Comisión Técnica da FEGAMP,
pon o exemplo de educación:
"Esta matéria e competéncia da
Xunta, pero son os concellos os
que teñen que manter os gastos
dos grupos escolares ". Outro
tanto sucede cos centros de saúde de atención primária.

E

Comisión Técnica, a entrada en
vigór do Pacto Local traerá notábeis b~n~"fí~ios para o cidadán.
-Os co·nceffos pretenden ter competencias beri definidas en matéria de urbanismo, servizos sociais, muller, familia , deporte,
cultura, arde públiea, turismo,
transporte e outras. O clarexamento dos límites competenciais
entre as diferentes administracións traería, segundo o secretário xeral da FEGAMP, Xosé Manuel Piñeiro, unha menor burocrácia, máis achegamento da
administración ao cidadán e a
redución do gasto-público. Con
todo,- Piñeiro salientou que naLei de Réxime Local establécense cales son as maté'rias de
competéncia local, "outra causa
é que lago esas matérias as
xestionen mancomunidades ou
mesmo as deputacións, alomenos namentres éstas existan".•

ha festa e repartiu a proxi te toda unha mepaganda. Todos contentos
todo lox i a de comportamento ca ra o
e ata parecia non f;:icer
admini trado. Son cou as
frio. Outro que tal baila é
Homero P. Quintana,._ dide manual. Deixar falar ao
rector xeral de Cultura. O
cidadán e tratar de calmalo
se est.á alporizado, utilizar a
seu trato no despacho é
sua língua de expresión,
exquisito. Recebe de pé
sen ocupar o sillón do cardarlle un trato amál;>el, ofe- ;
recertle colaboración e axugo. Acompaña ata o ascensor. Durante a entreda en todos os trámites, favista ben pode ·dar média
larlle dun determinado or•
•
}
<lucia ae abrazos e palma-·
ganisrrio (sempr~ inaccesí-.. ..
bel e impersoal) como cul- --- -"--_,____ _ _ _ _:.;____ _ _ _ _ _ _ __
das na espalda, os apretóns de mans nen se conpábel dunha hipotética. de- · ,
negación. Se a cousa se poü _.:: __ : ·
tan. Aceita un tuteo familiar e afábel. Remata cun:
moi mal botarlle a culpa a - ._
chamame cando queir~s
un funcionário de vaca..-.
quedo a tua disposición. O carallazo chegará varios
cións; ao DOG ou aos pi:azos -legals.. modificados por
meses mais tarde, acompañado dun caluroso saudo:
- decret0~lei' ñon derrogado das cortes fr;llquistas.
Non existe orzamento, revisarase a sua proposta o
ano que ven, ternos todo invertido no Camiño e o
Hai verdadeiros .artistas nestas-filigranas d~ -quedar
seu caso non ten relación directa, seguro que no
ben sen gastar u·n peso: Xavier Batán, actl=!~l secreXacobeo 99 ...
tario xeral de Familia e-un·d~ses ~specialistas. Cando era director ;xeral de Servicios .Sociais, produciüAlguen do tripartito propuxera montar nas depense unha pequena revolta nun dos balnearios ofertadéncias de San Caetano uns altofalantes de música
dos pola Xunta para as vacacións invemais da terambiental. Como moitas cousas daquel govemo a
ceira idade. O local non tiña calefacción, a comida
propósta foi desbotada· por desconfianza. sobre quen
era mala, as .instalacións non estaban adaptadas papoidera manexar o aparato. Sempre pode aparec@r
rá persoas maiores, etc. 'Os vellos puxéronse en folun incontrolado que pinchara aquelo de: "Y mañaga e ameazaban coa prensa. O intrépido Batán enna a trabajar a unir y a organizar la lucha continua.
cheu o maleteiro do coche oficial de Pelegríns, boY.en medio de la acción y la consigna nos vólverelígrafos, chaveiros e colleu a guitarra de ex-semin13-rños a encontrar amada mia" ... +
rista. Presentouse no lugar do conflito, montou un-

FlO ITlUSlCa

Nesta xuntanza o conselleiro
recoñeceu que as medidas
recollidas na nova Lei de
Pesca non foron suficientes
para millorar o estado actual
da rede fluvial galega. As
duas -organizacións demandan
mudanzas nas políticas
estatais e autonómicas que
inciden negativamente sobre
os rios e a sua fauna. Entres
outras propostas, defenden un
maior esforzo na prevención e
control da contaminación
industrial, urbana, agrária e
das piscifactorias. •

Grande parte do sector
do mar quedará
este verán sen os servizos
que presta o ISM
O Governo central anunciou
o p,asado dia 15 que non vai
autorizar ningún contrato
para sustituir nas vacacións
aos empregados públicos
das Direccións Locais do
Instituto Social da Mariña
(ISM). Segundo denúncia a . CIG-Administración pública
está medida vai supor que
os centros nos que só
traballa un funcionário, como é o caso de Laxe e
Cariño, queden s~n servizo.
Noutras vilas, como por
• exemplo Muxia, Sada,
Cedeira e Espasante,o
centro quedará atendido por
un ordenanza laboral, que
legalmente non pode asumir
as tarefas próprias destes
funcionários, xa que
chegado o momento pode
ser denunciado e sometido
un expediente .•

a

_Galiza é unha das·
comunidades autónomas
con ma1s moc1ons
de cénsura municipais
I t

t I

Das 43 mocións de censura
que se presentaron desde as
últimas eleicións municipais
en todo o Estado, sete
producíronse en Galiza, a cifra
máis alta que t8mén
comparten Cataluña e Castela
León. Segundo os datos
elaborados polo Governo
central o PP foi o partido máis
beneficiado por estos
cambios, obtendo en Galiza
tres novos govenos municipais
e sumando once máis no resto
do Estado.+
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orobó iniciárase como
xornalista nun periódico de
combate.
Nun portavoz que tiña orixe no
batallon Félix Barzana da FETE
(Federación de Traballadores do
Ensino), pertencente a UGT. Na
terceira división de Artilleria publicamos un xornal titulado Estímulo. Ali empregara distintos
seudónimos, entre outro o de
Sarxento Levi, porque deixara a
barba e tiña un aquel de xudeu.
Habia pasar bastante tempo para que volvese escreber, nun
. xornal moi diferente. A miña raíz
periodística ven das miñas leituras; teño unha cultura de prensa, máis que de libros, .porque
comecei a le~cedo. Sobre todo
El Sol, que daquela dician que
era o mellor do mundo, e a Heliófilo na coluna Charlas al Sol.
Galicia e El Pueblo Gallego
pelexaban ·por ese es pazo na
Galiza.
Paz Andrade fara Gorrespondente de El Sol en Vigo e Antón Vilar
Ponte en A Coruña. Castelao e
Bagaria eran os caricaturistas
grandes da prensa da época ·e tíñanse unha admiración enorme.
Na sección Maestros da Historieta colaboraran Mas id e e Torres.

Que significou para o xornalismo o golpe de Estado do 36?
Claudio Rodriguez Fer e Xesús
Alonso Montero teñen contado o
caso de moitos xornal istas de
esquerdas que tiveron que transixir para ir tirando; ou o de grandes xornalistas que foran asasinados: Roberto Blanco Torres,
Lustres Rivas . Lustres era nacionalista pero nen sequer militaba no Partido Galeguista . Eu
considerábao un xornalista de orde : traballaba no Faro de Vigo
que era resoltamente conservador. Avelino Rodríguez Elias que
tivo que marchar ao exílio, era un
home de direitas. Despois, o xornal máis nacionalista que habia
no país era o que facia Cunqueiro en Mondoñedo. Fu xido a Ortigueira despois do golpe do 36, fixera ali un periódico falanxista e
Suevos , que dirixia El Pueblo
Gallego, maravíllase do ben que
escribia e mandouno chamar.

A Ditadura aborrecia dos xornalistas liberais e de esquerdas pero necesitaba deles.
O xornalismo liberal, constituido
principalmente polos colaboradores de Nós, que participaran en
El Pueblo Gallego, buscou por
onde reaparecer pero a sua ocasión chega coa fundación de La
Noche de Compostela por Goñi
Aizpurúa. Este director, que era
carlista, comprende que necesita
bos escritores e incorpora a Xaime llla, Anxel Fole, Carballo Calero, Cunqueiro , Fernández del
Riego, Garcia Bodaño, Méndez
Ferrfn, Beiras ... Despois participou Alonso Montero desde Ma'drid. La Noqhe aparecera o 1 de
Febreiro de 1946. No primeiro de
Xaneiro do 47 incorporeime eu.

As páxinas de· letras foron a
fiestra de cámbios dentro da
prensa despois da vitória dos
aliados.
Moitos franquistas preparáranse
na inminéncia de que dese a volta a tortilla, coa vitória dos Aliados. Nese momento, os intelectuais da Falange convértense nos
liberais do futuro réxime. Ridrue-
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Raimundo Garcia Domíngue1
Borobó
'Alguns periódicos están ricos acosta das subvencións da Xunta'
-*

G. LUCA DE TENA

DESDE A DIRECCIÓN DO DIÁRIO LA NOCHE DE SANTIAGO, A FINAIS DOS ANOS 40, BOROBÓ BUSCOU OS
FIOS PERDIDOS DO XORNALISMO NACIONALISTA E REPUBLICANO. O RESULTADO FOI O RENCONTRO COA
MELLOR TRADICIÓN DA PRENSA DO PAÍS, NUN BRILLANTE EXERCÍCIO DE MAREA_R A'CENSURA, E A
IDENTIFICACIÓN DA NÓMINA DE COLABORADORES POR EL REUNIDA COMO XERACIÓN DE LA NOCHE.
CON 81 ANOS, BOROBÓ, FALA DO XORNALISMO DA POSGUERRA E DO QUE CHEGOU AO FINAL DA DITADURA.

jo, Lain, Tovar, Torrente sitúanse
para os cámbios a vir. Cando
Franco se asentou e a situación
foi a piar, xa tiveron vergoña de
darse outra vez a volta, de darse
a reviriavolta, e ficaron liberais
para sempre. A min paréceme
ben e eles mesmo confesaron as
suas culpas, coma Lain e Ridruejo. Outros quixeron agachalo. Onde estarían eses futuros liberais
se tivese gañado Hitler? Haberia
que velo. Case todos eles eran
homes de Serrano Súñer. Ridruejo foi o que fixo o primeiro
governo de Franco. Asi que interveñen dous factores: o feíto de
pertencer a un seitor da Falange
desprazado coa caída de Serrano e a vitoria dos Aliados.

Excluidos da política resolveron intervir na cultura.

É o mesmo que pensa Ramón
Piñeiro e moitos outros con el.
Unha manifestación clara desta
tendéncia e a constitución do
Padroado Rosalia Castro. Poucos se lembran de Mosquera Pérez, o Vello dos Contos, que xunto con Manuel Beiras interesaron
a Otero , Bauza Brei, Aquilino
Iglesia, lila Cauto na constitución
do Padroado, que é simbólica da
actuación do culturalismo. Piñeiro incorporárase despois como
funcionário a soldo do Padroado,
con 300 pesetas ao mes, en parte enviadas polo Centro Galega
de Buenos Aires. Esta chegada
tivera unha importáncia excepcional, por moito que o traballo
de Piñeiro fose despois tan combatido polos seus próprios discípulos. Gómez Román, Peinador
e del Riego, os tres únicos supervivintes do PG , encomendáranlle a reorganización do partido. Foi un disparate esfarelar o
partido e querer facer vários : social-democrata, socialista, democristiano ... O partido renace agora porque en realidade o BNG
será a cada máis parecido ao
Partido Galeguista e moito máis
importante e maioritário.

Despois da Guerra, recuperar
o fio do xornalismo nacionalista foi máis difícil.
O Parladoiro de Otero reaparecera no 47-48 e-sobre Goñi houbera
unha presión grande de leitoras
que non o comprendían. A lenda
de que morrera o único linotipista,
de El Pueblo Gallego, que comprendía a sua letra, non é certa.
Lembro tamén .artigas en defensa
'da lingua de Ben-Cho-Shei, o home máis entregado ao galeguismo que coñecin. Non se podían
proclemar as ideas nacionalistas,
pero escribiase por aproximación
como ten estudq,do ·Alonso -Man-

tero. O Galiza como Tarefa de
Paz Andrade, que era nacionalismo económico, aparecera en La
Noche. A censura? Despois de
tantos anos xa sabíamos camiñar
por onde non houbese moitos toxos e ainda asi chegaban os expedientes. Nunca deixabas de estar preocupado e non podías expresarte libremente. Con todo,
desconfío dos xornalistas que
máis denuncian a persecución
naqueles anos, porque dase o caso de que, precisamente eles,
eran os mais integrados.

Outro xénero recuperado por
La Noche foi o da caricatura.
Castelao, Maside, Torres, Cebreiro deixaran moi alta a marca. Un caricaturista extraordinário, que tiña condicións para ser
o grande do seu tempo, tora é
Emílio Lavandeira. lncomodárase unha tempada comigo e deixara de colaborar pero estou
convencido de que teria sido o
mellar deste tempo.

Por que desapareceu La Noche?
Sucedéranse vários direc1ores
que nen eran de aquí e os colaboradores que tiñan relación persoal
comigo perderon in1erese. No primeiro ano en que eu fora director
de l:.a Noche, os resul1ados económicos foran bós pero despois
perdianse cartos. El Correo Gallego, que era da mañá pasouse para a tarde e perdeu todo o mercado que tiña en Ferrol. Foi un erro
grande. Parecerá vaidade pala
miña parte, pero coido que o meu
deixar a dirección foi a causa non
imediata pero mediata de que se
perdese La Noche.

A revista Chan continuou esa
idea de axexar a censura, sobre todo desde a información
económica.

periódico semellante na Galiza.

No final da Ditadura anunciabase un xornalismo distinto
que non se deu realizado.
A mesma d,ificuldade de escreber
duran1e a época de Franco, e
precisamente pala censura, dera
gra11des prumas, escrita de cali dade nos xornais. Sobre todo nas
páxinas de letras e na información internacional. Foi o grande
momento dos correspondentes
no extranxeiro que talaban por
alusións da situación política in·terna . Penso por exemp lo nas
crónicas de Assia sobre a recuperación de Alemaña despois da
derrota. Léndoas, podías pensar
que estaba a referirse ao de aquí.
Era coma un espello no que podíamos mirarnos. Lembro tamén
a Luis Calvo, a Corpus Sarga, a
Plá .. Hoxe, nas páxinas de colaboracións, a sucesión de firmas é
continua e falla a continuidade de
columnistas que den a tónica do
diário. Non podo dicer que me
pareza brillante o xornalismo desta época. Hai un columnista empeñado en comentar o que se comenta por si próprio. Esoutro dia,
o caso do boxeador que lle trabou a orella ao seu contrincante,
aparecía descrito en várias crónicas con redundáncia. As fotos xa
mostraban o que pasara.
Baixa~á a calidade, pero nunca os diários foron tan ricos.

Ricos están alguns á canta das
subvencións da Xunta. De todos
xeitos, Feliciano Barrera contaba nunhq. reunión recente con
xornalistas galegas en Madrid
que O Correo Galego perdía
cen millóns por ano.

Como ve as eleicións vindeiras.

Coido que o Partido Popular non
vai ter maioria e para formar govern o o PSOE e o BNG teran
Chan fara periódico literário e
que chegar a un ¡:¡corda. Eu son
económico. Eu era ao mesmo
do PSOE. Militei desde o dia antempo subdirector do primeiro
terior a perder a guerra e seguradiário económico o 3E e había
mente por isa. Ainda non me boproxectos da ecónomia galega
taron ainda que razóns teñen pamoi debatidos, coma o do porto
ra facelo, só fose porque colabode Vilagarcia ,- a autopista, etc.
ro en A Nosa Terra (risas). AgoComo economista incorporárase
ra, pode haber toda clase de deGonzalo Fernández, .que proceclaracións políticas prévias contra
día da 3E . A influéncia de Frana coalición entre PSOE e Bloque
queira e de Ceferino Nogueira
foi grande. Ainda cando a releo - pero é necesária. O novo secretário xeral. Joaquín Almúnia, pagóstame, pero teño que recoñ.erece que participa desta opinión.
cer que foi un fracaso . Lembro
O grande medo que ternos os do
con admiración Destino, de BarPSOE é que o BNG nos adiante
celona, e en especial a Manuel
co que teriamos a Beiras de preBrunet , que asinaba Romano,
sidente. Para min seria un disun home da Lliga que foi o ptigusto como membro do ·PSOE
meiro comentarista político da
pero Lrnha satisfacción porque teépoca, quen mellar sabia canear
ria a un membro da Xeraci6n de
a censura; ao seu lado a Josep
La N.,oefre como pre¡;idente. +
Plá. O meu ideal era facer üñ

o centro
do problema
é a auto.determinación

proclama democrata, dubida
ese direito, por moi):o que nos
doian a algúns as previsíbeis
consecuéncias separatistas da
opción. Agora ben, a
""Constitución impide o
exercício dese direito e pon,
nas mans do exército español!
a fo rza marcial para impedilo.
Oxalá remate axiña o
problema etarra, pero
considero unha auténtica
invidéncia pensar que ese é O
Proble~. Constitúe unha ·
tapadeira: o dia venturoso en
que o sangue deixe de correr,
daquela destaparase a
insolúbel solución do
problema".+

Éxitos de poucos

A economía arxentina
Nun artigo que publica LA
Voz DE GAUCIA, Xosé Chao Claudia Lozano escrebe en
PAGINA 12 que os éxitos da
Rego di que a negación do
macro~economia contrastan
direito á autodeterminación é
co deterioro da calidade de
o que está a producir o
vida dos arxentinos. "As cifras
conflito basca. "Crueis,
din que o nível de actividade
desalmados, asasinos, e todo o
medra por causa" do
que se poida dicer semell?incremento das exportacións;
pouco, os erarras son un
o aur'nenro do consumo e a
problema, pero non
expansión dos Investimento.
constituen O Problema.
Pero.de que están a falar? A
S_upoffendo que axiña
exportación arxentina está
·desaparecesen, e oxalá que
nas mans de poucas empresas,
non físicamente senon por
mais do 70% do exportado
diálogo político, entón
teriamos a fortuna de que non ven do agro, da enerxia e da
pesca; os produtos industriais
houbes.e máis sangue, p_ero
que se exportan son
seguiría o mesmo problema:
dominantemente capital~
un dos pavos que habita no
intensivos e o proceso de
País Basca non se sen te
apertura acentuou a
español e fai
sustitución de provedores
aproximadamente as mesmas
loca is por extranxeiros ( ... )
reivindicacións que a
Baixo estas condicións, o
organización terrorista
-crecemento da economía non
prnpugna. O sangue é a ·
aumenta o emprego, non
diferéncia. E iso hai pouca
mellara os ingresos e non
xente que o admita, incluso
que o ve~a. Mesmo se tende á - pode combater a pobreza. O
modelo vai provocar un novo
satanización de persoas tan
endebedamento, afirma a
moderadas e conservadoras
reprimarización da economia,
coma o bispo Setién ou.nos
finanza o gasto corrente,
apoiamos na relativa
sostén o consumo dos seitores
intemperáncia do político
de altos ingresos e o pago da
Arzalluz para descalificar esa
vella débeda. Unha
imposibel forza nacion alista,
trapallada. A macro~
porque, amais de reclarriar a
economía fundamenta lago a
incorporación do território
reproducción dos axentes
francés, queren incluir unha
máis importantes das
Navarra da que a maioria dos
economias e desenténdese da
habitantes parece que distan
de se sentiren bascas. Hai algo sorte que isto impoña sobre o
conxunto da economía, Por
mais. Os bascos reclaman a
iso os éxitos macro~
autodeterm inación, direito
ec~nómicos hon son éxitos da
político que procede
xente e por riba o pavo ten
directamente da democrácia.
razón e mesmo sabe máis
Se ésta afinna que o povo é
economía que moitos macro~
soberano, non se comprende
economistas''.+
que a xen~e que un dia se
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Beiras regresa dun periplo na emigración americana

Fraga di-en BoS Aires que,o BNG modera a s.ua mensaXe
O presidente da Xunta, xa en
condición de candidato do PP
a un novo mandato, iniciou unha viaxe por América Latina,
que ven de contemplar o paso
de Xosé Manuel Beiras, candidato do BNG ao mesmo posto.
Na sua primeira intervención pública en Buenos Aires; Fraga que
en Galiza se ampara nos inquéritos para talar de reválida no seu
mandato, re.coñeceu que estas
prospeccións da opinión "son
abando .imprecisas ·e dist?ntes
das eleicións ·como para que eu

non me crea en condicións de de- .P'lo por Arxentina ,' Uruguai e
cir máis cousa qae a-segúnea ·for-: , :Hrasil leva11to)J importantes expectativas eritre a comunidade
za política segue seri estar clara".
emigrante, que en moitos casos
entraba por primeira vez~ en con-Segu.ndo o 1íder da de·reita o
tacto coa opinión n.acionalista.
PSOE teria nestes últimos tempos radicalizado a súa posición
Ademais dunha manchea de en"mentres que o BNG moderoucontros con líderes políticos e
se na procura do voto de censindicais, e reu.nións con agrut ro. Xa se "'.erá como lle vai
pacións de militantes nacionalisagora que guer manter alianzas
ta e centros de emigración, Beico PNV".
ras reuniuse en Bahia co escritor Jorge Amado. Ao tempo que se iniciaba esta
viaxe voltaba a Galiza, desde
Nunha conferéncia pronunciaBahia,- H~iras, que no seu ,peri,

........~··

-~:

.

da no Hóspit.al Español de
Bahia, defendel;J .a idea de que
na Galiza "xa prendeu con.. forza a conviccion de que ternos
que utijzar o _autogoverno como ferramenta posta ªº' servi zo da mellara do benés.tar do
noso povo", afirmando que "algo moi profundo está a mudar
hoxe, algo que nos empurra a
maiores cotas de autogoverno ,
porque o nacionalismo é, ante
todo, · ünha forza de progreso
que- busca o ca~iño de lle devolver a digniá~de á cidadania
galég?"·• :·

Xaim~ ·Bello/,
concelleiro do·BNG de Ferrol

'A faltade acorde
no g_
overnodeg rada avida municipal'
Por que a dia de hoxe non
están aprobados os presupostos do 97?
O 2 de Xullo de 1996 o PP e
lndependentes por Ferro! , de
Xan Fernández , asinaron un
pacto presuntamente para estabilizar o governo municipal ,
que estaba condicionado polo
feito do PP governar en minori a. Aquel pacto implicaba
aprobar os presupostos do
1996, que se aprobaron, facer
os do 97 en Setembro do 96 e
elaborar unha relación de postas de traballo. Desde entón ,
houbo diferéncias persoais e
políticas e o PP e IF, en lugar
de conquerir estabilidade neste último ano, parece que tiveron máis sismos dos que hou- ~
bo en Triacastela. Xan Fernández ten a responsabilidade de
Facenda e outro concelleiro do
seu grupo preside a Comisión
de Réxime Interior, que é a
que elabora o catálogo de postes de traballo. Neste sentido,
vários concelleiros do PP téñense queixado de que a relación de postes de traballo que
realiza IF fai que perdan plantel nos seus departamentos.

Que ten que ver o catálogo
dos postos e os presupostos?
IF exixe que estexa aprobada
a relación de postes de traballo para votar a pral dos orzame ntos. Agora parece .que o
PP e IF chegaron a un acorde
e o catálogo foi aprobado en
Comisión Informativa, contra a
opinión dos outros grupos políticos e do comité de persoal.
O que sucede é que agora
aparece un informe da secretaria do concello conforme ao
que a relación non é legal.

Que consecuéncias ten a
falta de acordo no governo
municipal?
Como non están aprobados
os orzamentos, levamos máis
de sesenta modificacións de
empréstitos para trampear a
situación -e no que respeita á
relación de postas de traballo,
ao non habela, ·non se convoca emprego público. e faltan
por cubrir sesenta postos de
traballo. Por este motivo, alguns departamentos e negociados están baixo mínimos,
o que provoca a degradación
, da vida ml!nicipal e da prestación de servizos. Ademals,
detrás desta degradación , hai
unha filosofía privatizadorp. •

'
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Opacto trouxo-apaz social despois de meses de movida

I

,

Abel Caballero pon en cuestión a participación do PSOE
no governo.cUatripartito de Cangas
4*-X.C.

Unhas declaracións insólitas
de Abel Caballero, cuestionando que BNG, PSOE e EU podan
governar cos concelleiros de
Unldade Popular de Cangas,
desestabilizan un pacto municipal que consegulu pacificar a
vlla que vivlra en permanente
convulsión desde o ano 1988.
Caballero descolgouse declarando na rádio que o seu partido
esixiria "que o alcalde de Cangas exclua do governo municipal aos dous concelleirios da
UP, por non ter condenado o
asesinato de Miguel Blanco" .
Sen embargo o pleno municipal
fqi convocado dias atrás e pronuncio u se por unanimidade
contra o atentado, ainda que os
concelleiros de UP non estiveron presentes na decisión.

Pola sua banda Mariano Abalo
declina pronunciarse "até os próximos dias en que emitiremos un
comunicado tanto sobre a siuación municipal como global" .
Xosé Manuel Pazos , que ademais de formar parte do governo
municipal de Cangas por EU, será deputado na cámara autonó-

Eulóxio López o dia

d~

sua proclamación como A{calde de Cc:"'9as.

riodo· grave -na vila -"sobr~ o mica nas listas que encabezará
Caballero, declarou publtcamen-: · que coido quta debemos levar
ao olvidó"-, só faria enturbiar a
te que non creia que se debera
relacionar unha causa coa outra. _convivéncia. "Lembro que cando
"Unidade Popular é unha coali- na campaña polas eréiéións eución que vai ás municipais e está
ropeas Jon ldigoras visitou Canformada por máis colectivos que
gas, o que foi_alcalde. Chapela
Seijo, hoxe -senador do PP, recia FPG. Coido que deben condear o asesinato de Migel Blanco,
biu no afectuosamente", acrespero non creo qe se deba romcentou Pazós."
per o governo municipal , que
En pleno conflito da contribución
funciona razoabelmente ben".
en 1989, Chapela Seixo chegou
a facer declaracións públicas
Xosé Manuel Pazos referiuse a
nas que dicia preferir darlle a
que ésa extrapolación dun pe-

AUniversidade da Coruña convida ao debate sobre a reciclaxe

- ,; A Subdelegación do
Governo en Pontevedra
abriu 221 expedentes
contra 59 viciños de Vilaboa
.. -f ~ por participar en actos
contra a instalación da
A. IGLESIAS
.empacadora, segundo
recoñeceu o Governo ao
_ man a ldígoras antes que á xen- .
deputado do BNG no
te do PSOE en Cangas.
Congreso, Guillerme
·
Vázquez. De momento só
O alcalde do BNG, Eul.oxio Lóhai -sete sancións firmes,
· péz; -tonvoc·ou liriha xunta· de
que ascenden a 150.000
portavoces para_q_ Xoves 17 ae
pesetas cada unha. Os
Xullo, e está á espera dos posiexpedentes restantes teñen
cionamentos dos distintos partipropostas de sanción que
do? no governo, pero laméntase ·
obscilan entre as 50.000
que Caballero non teña en canpesetas e o millón. De
ta "que o governo municipal
todos os expedentes
cuatripatito ten funcionado até
sancionadores por
agora con mútua lealdade e
alteración
da orde pública,
trouxo , p·or f.i1\ a normalidáde'
35 toron postos en
democrática á vila" .•
coñciménto do xulgado; o
resto1 .unha grande parte,
están en fase de
reclamación e de
apresehtación de pregos de
descargo.+

O Pláno de Sogama duplicará
a tarifa do lixo segundo expertOs reunidos etl Oleiros ..
Xosé Antonio González, responterá que ser modificado para
sábel dos proxectos de xestiórt
atinxir os obxectivos da r-ecente
Lei de Envases" .
de resíduos no Morrazo e nos
Vários dos directores das planconcellos do Barbanza- incretas de reciclaxe que están funmentará nun cen por cena tarifa
Na distribución de orzamentos
cionando actualmente no ·Estado
prevista polo Plano .de Sogama
que paga actualmente un cidae diferentes especialstas na mámáis do 90 por cento do investidán pala recollida e o tratan:ient er i a déronse cita durante os
m en to adícase á recolrida,
dias 1Oe11 en Oleiros para par- - to de basura''.. Pola contra aqueles concellos que desenvolban · transporte e tratamento do lixo
· Uoipar nas Xornadas Científico
sistemas próprios de reciclaxe. por incin~ración, discrimin_ándoTécnicas sobre o Tratámento de
se asi as opcións de prevención
sofririan un incremento do 40 ou
Resíduos ·Sólidos Urbanos, or·e reciclaxe .. Segundo Adega .o
60 por cento menor: ·
ganizadas polo Departamento
plano "non contempla a recollida
de Química Fundamental e InPero para organizacións 'como_a_ selectiva da matéria orgánica dustrial da Universidade da Co50 por cento do · 1ix~ nen dos
Asociación pola Defensa de Garuña. Durante os debates tiveron
elem~ntos· tóxrcos e perigosos,
1iza (Adega) o Plano de
cabida os planos de recollida senen sequer se menciona a recoSogama, aprobado cos votos en
lectiva e reciclaxe que se están
llida de pilas e baterías".
contra do PSOE e do BNG e
elaborando na Mancomunidade
analisado no transcurso das
do Morrazo e da Coruña e en
Oposición popular
Xornadas, é un fraude para a
-concellos do Barbanza. A inausociedade. Segundo afirma esta
guración destas xornada coinciao Plano de Sogama
asociación basta con considerar
diu no tempo coa aprovación por
a distribución das inversións·· Neste sentido e e con motivo do
parte , do PP no Parlamento da
debate o dia 1O no Parlamento
previstas no seu orzamento patei de Residuos Urbános, coñeda proposición de Lei dé Resira poder afirmar "que a prqposta
cida como Plano .de "Sogama.
duos Sólidos Urbanos, a comide tratamento de resíáuos sólisión promotora da Iniciativa ledos urbanos plantexada polo
"Os muriicípios que ·opten polo
xislativa popular contra a incineExecutivo ·non ten nada de plaPlan Sogáma -explicou duranración e pola xestión· adecuada
no de reciclaxe e que mesmo
te o transcurso destas xornadas
'*PAULA BERGANTIÑOS

_ A concesión dun empréstito
do concello de Ferrol por valor
60 millóns, condicionado a
que a Xunta aporte outra
axuda de 370 millóns, poderia
permitir o fin da crise da
Cooperativa de Cobas, en
suspensión de p~gamentos
- desde Abril de 1994 pola
existéncia dun burato de 365
millóns provocado por unha
irregular concesión de
créditos. Nas novas .
condicións, o 65% da masa
· acreedora, 1.237 millóns,
poderia ser saldada en dous
anos. Despois desta saida, o
PP conquire dar solución a
unha crise na que estaban
implicados dirixentes
populares.•

Expedentan a 59 viciños
de Vilaboa
por 01>9rse á empacadora

O portavoz do PSOE en Can- ...
gas, César López Freke, non fai
declaracións públicas, e non se
sabe se a agrupación socialista
de Cangas do Morrazo respalda
a posición de ruptura do candidato da presidéncia da Xunta,
que poria en mans do PP a governación municipal.

Acrise da.Cooperativa
de Cobas
en vias de solución

~.uiña :promete rematar

a estrada Lalin·Monforte,
comezada hai dez anos

dos resíduos -formada, entre
oútras orgah,izacións pala CIG,
CCOO, BNG e Adega- protagoO conselleiro Xosé Guiña
nizaba unha concentración dian- .. _prometeu que "en poucos
te do Parlamento. Consideran a
meses" comezará a
prÓposta da Xunta _.totalmente _ _ construción do último treito
contráriá a proposta que o pasape~dente na estrada
do ano era abalada por máis de
Monforte-Lalin: o que vai de
50.000 firmas_e rexeitada polo
Bacelares a Monforte. •
Pártido Popular.
Segundo o conselleiro, o
prazo de execución da
A sua _aprobación provocou taestrada é de 18 meses unha
mén o posicionamento público
vez comece a obra. Guiña só
da organización ecoloxista Greomitiu un dado: que a obra
enpeace . Esta organización
comezara hai dez anos e que
mantén que, baseándose no
se contemplou no Plano de
princípio de protección do méio
Estradas como unha via
ambente e da saude pública, a _
prioritária para o
Xunta non debería de levar
des-envolvimento do interior:
adiante o proxecto de construc·
do país. O deputado do
ción -du;iha incineradora en CerPSOE' Ceferino Díaz acusou
ceda. Greenpeace pon o exema Guiña de eleitoralismo
plo da Entidade MetroP..olitana
"facendo que fai" porque non
de Barcelona que acaba de reindicou cando comezarán as
nunciar a un proxecto similar e
obras e lembrou que os
lembra os graves problemas
prazos para a execución son
ambientais, sanitários, econó- ·
tan breves que constituirían
micos e sociais que ocasiona a
novas marcas na construción
incineración.•
na Galiza.•
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Crime terrürista
MANUELCAO

A democrácia española ~on foi capaz, até agora, de atapar solución definitiva ao problema da violéncia no País Vasco . O
- perigo de enquistamento dunha minoría que adoita a violéncia
como método de actuación política é real. Non é da nosa competéncia pero si do noso interese atopar ~aídas a este problema
que directa ou indirectamente afecta a nosa terra. Estes días o
secuestro ·e asasinato dun fillo de galegos d.a Xunqueira de Espadañedo e da Merca móstranos que tamén nos afecta a violéncia. Con seguridade, esta xente de Ermua víuse abrigada a
emigrar por razóns económicas cara o País Va co e alí fixo a
súa vida e criou o seu fogar como puido. O comportamenta dos
nosos veciños en Euskadi merece todo o noso respeto e consideración. Para nós son só vítimas dun sistema que o condenou
á emigración (en Ermua son maioría os inmigrante ) e agora
son vítimas dun grupo terrorista que os utiliza como m ec;la de
cámbio para negociar co Estado a situación dos presos. E importante que todo galego pola própria condición de tal aiba
.que con taco apoio e axuda das súas institucións e iso ha de er
promovido, sobre todo, polo nacionalismo galeg .

As obras -do gase_oducto seguen a pesares. das decisió~s xudiciais de paralización.

Enagás,·aÍ'roupado pala Xunta, non parou e·dixo _que rematará afin_sde ano

Un tribunal de Madrid autoriza a seguir
as ·obras do gaseoduto de Vilalba a Tui
Mália a intervención xudicial, a
empresa Enagás continuou as
obras de construción do gaseoduto que vai de Vilalba a Tui, que
estaban pendentes dunhá resolución do Tribunal Superior de Madrid, diante do que os afectados .
pala construción da obra interpuxeran un recurso de paralisación.
Enagás escudóuse nun recur_so
de súplica para continuar as
obras e a Xunta e o concello de
Barro ampararon a decisión da
empresa porque o Governo de ·
Fraga quer apresentar a gasi1icación do país ante a proximidade
das eleicións autonómicas.
Vários colectivos de distinos
concellos pontevedreses, entre

os que estaban Barro, Mos e
Valga, apresentaran diante do
Tribunal Superior de Xustiza de
Madrid -Enagás é unha empresa radicada en MadPid e sobre
, ela teñen competéncia os xulgados desta cidade- unha denúncia pedindo a paralisaoió1111 cautelar das obras pmqll!Jle 1e1nte11dian que o trazado fom de1oidido
·sen respeitar os p11ra:z0is de alegación e pOllique a .Xt.i ·ta ad itira unha tramitaoión do p oxecio
de c.onstrnción iir1reg ular ¡p arn
acelerar os pmzos de e>1e c1111ciió111
e poder rematar a g1asific:aiciéilíli
coincidindo coas elli9icióris do
out no próximo.
1

o

O auto de paralisación foi coñe-

Escola Coral
·d e Poesía
e Música
Millán Picouto
n libro p~ra o segundo ci~lo
do Ensino Secundário
Obrigatório pero que t~mén
pode servir de instrumento de traballo
no Ensino Primario, en Escalas de
Música e Conservatorios é en calquer
lugar onde unha agrupación desexe
formarse no canto coral e .na poesía en
lingua galega.

U

"'ª''•=]

cido o 19 de Xuño pasado, pero
o 31 a empresa anunciou a
· continuidade das obras en base
a que o auto .non era firme.
Posteriormente _Enagás apresentou un recurso de súplica ao
que tamén se acolleu para seguir as obras e o_Mércores 16 o
Tribunal Superior de Xustiza de
Madrid fallaba autorizando a
Enagás a seguir coa construción do gaseoduto, pero basándose en que presume que o teir~eo por onde discorre a gaseo,.
duto vai quedar en igual situa1c1iióin na que se .atopaba antes
das obras. A cámbio, sobre o
mesmo non podarán construirse casas nen plantar árbores
que puderan afectarlle. +

Hai uns anos aldeas enteiras cÍa montaña de Lugo e Our n e
viran como os seus fornidos e rexos mozos se convertían en
gardas civís utilizados para reprimir as revoltas antifascistas nas
áreas urbanas do Estado. Velaí famosos apelidos galegas, (Cavas, Fouce, Ferreiro) en guerras que nunca serían as nosas. Tal
parece que voltemos ás levas forzosas para Flandes e outras
guerras do finado império español. Non seria má idea que alguén do páís reflexionase con profundidade e seriedade sobre
destes desgraciados episódios da história do noso povo. Lémbrome, en certa ocasión, da conversa duns avogados ríndase de
como encirraban aos paisanos da aldea para sacarlle os cartas
nos litíxios eternizados a (Josta e sería bon que o povo contase
con representantes que alertasen e informasen sobre estes e outros burdos manexos.

1
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'Triste destino o dos galegas
que marren oµ matan por causa
de ideas e intereses alleos"

A parte do caso do fillo dos nosos paisanos convén especificar
con nitidez a condena máis absoluta ao uso da violéncia como
arma política nos tempos que corren e, en particular, en Espa. ña. O asasinato de Miguel Angel Blanco Garrido é especialmente horroroso, noxento e arrepiante. Foi eliminado a data e .
hora fixa, sen prórroga nen última vontade, tirado de má maneira ás beiras dun regueiro e aínda agonizante; parecido aos
paseos que os falanxistas facían en Galiza para implantar o ré- _
xime de terror nos anos ·da Guerra Civil. Triste destino o dos
galegas que morren ou matan por causa de ideas e intereses
alleos . A sociedade galega sempre repudiará a violéncia con
fins políticos. A Ct.Jltura popular da nosa terra é tolerant~ e
alérxica ás coqvicións extremas, sendo sempre minorías elitistas importadas as, que tentaron levamos polo camiño do enfrentamento e a intoleráncia. Ninguén en nome da defensa do
nos? povo pode erguer a b~ndeira da violéncia.
' Para a família destrozadá e curtida no esforzo e no traballo e para os seus paisanos de Ourense toda a solidariedade e apo.io e
para o País Vasco desexar que se atopen solucións pacíficas para
un conflito que ameaza con con verterse en civil e xeralizado. •

t
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Só un de cada 23
contratos eventuais
se converteu en fixo
Segundo os dados do mes de
Xuño sobre contratación laboral, dados a coñecer polo Mi~
nístro de Traballo e Seguridade Social, hai un 8,48% de
contratos indefinidos frente a
un 4, 1% en igual mes do último ano. Destes, uns 35 mil foron contratos temporai~
·
convertidos en fixos-coa nova
modalidade dun despido máis
barato. Ou sexa, un de cada
23 contratos eventuais converteuse en fixq. Segundo a CIG,
"son uns resultados pobres
tendo en"conta as cuantiosas
subvenciQñs outorgadas.pala
administración", o que virra
cuestionar "o principal
argumento dos asinantes da
-reforma laboral: a eliminación
da precariedade laooral". •

Remo/canosa participa
na adquisición da
· navieira pública E/cano
A. PANARO

Femando Acuña interviu nas Xomados de Traballo do Consello Galego de Relacións Labarais e criticou a reforma iabaral.

CCOO eUGT concordan coa CEG en que oambiente é propício para a~criación~de e.mprego

Fernando Acuña di
que a reforma é un negócio para os empresários
-0- CARME VIDAL

A CIG acusou á nova reforma
laboral de estar a primar o negócio e incentivar o que chamou dumping empresarial de
blanqueo de contratos mentras
non deu un paso adiante contra a precarización do emprego. O secretário xeral da central nacionalista tivo a oportunidade de apresentar por vez
primeira en público os seus
argumentos contra a reforma
laboral diante dos seus mentores na xornada de traballo organizada polo Consello Galego
de Relacións Laborais o venres 11 de Xullo en Compostela.
Fernando Acuña falou do someleis
timento do direito laboral
de mercado botando man dunha
série de casos como a progresiva implantación das Empresas
de Traballo Temporal que doblaron nun ano o número de traballadores e abondan na precarización do emprego -que continua
no 40%, dixo- nun ámbito no
que coexiste o crecemento global, medre da riqueza e da productividade .co progresivo empobrecemento das clases traballadoras. Tamén repasou a temporalidade dos contratos que, ao
seu ver, non van respetar a de
causalidade, e mesmo chamou
ao no\lo contrato estábel nova figura temporal de dous anos que
van durar as subvencións. Neste
sentido Acuña botou man como
exemplo da operación empresarial dunha compañia de seguridade que, mediante o blanqueo
de contratos que antes estaban
en fraude de leí pode conseguir
máis de mil millóns, alertando

ás

sobre o feíto de que a reforma
permite facer do tema dos contratos estábeis un mercado xa
que opta por primar o negócio.

A única voz crítica coa nova
reforma chamou a atención
tamén sobre o desplegue de
médios co que se deu a coñecer o acordo entre os sindicatos estatais e a patronal
rubricado polo governo que
tildou de volta da propaganda mentras a ·precariedade
segue i ncremen t ándose.
Con este fin estanse utilizando , para Acuña, dados macroeconómicos interesados
para falar de resultados cando a creación de emprego
segue os mesmos índices
que o ano anterior e o número de parados segundo cifras
da EPA de 3.400.000 persoas, das que 1 .350.000 nen
M.

sequer están inscritos nas
listas do INEM.
Acuña foi crítit::o tamén coa posición das duas centrais sindicais de ámbito estatal ás que
acusou de seguir o xogo· da patronal que busca. ademais manter o governo de direitas . Denunciou tamén a existéncia dun
acordo expreso para acabar co
sindicalismo nacionalista ampa- rada· na vontade de centralización das negociacións laborais
que se tira do texto do acordo.
Os representantes de CCOO e
UGT concordaron coa CEG nas
expectativas de emprego que
abre o acordo, e a maior estabilidade propiciada polos novo tipo
de contratos indefinidos. Rafael
Sánchez da CEG despois de talar da ímportáncia do acorde axudou para entrar no mercado
VEIGA

Os asesores independentes
Enrique Mandado Pérez, catedrático de electrónica aplicada na
Universidade de Vigo, opina no Faro que "o -político toma as deci,
sións, pero é necesário que esteña -rodeado dtmha série de asesores
independentes, é dicer, non poden estar vinculados directamente
aos intereses comerciais ou grupos de presión que no fondo buscan
conseguir ventaxa". Mandado é director do Instituto de Electrónica
Aplicada Pedro Barrié de la Maza.
,
Os consellos de técnicos asesores, neutrais en apariéncia, están h oxe
entreverados de intereses privados. O s chamados expertos aceitan
cada ano encargo<; millonários que multiplican de forma exponen,
cial os seus ingresos c0rrentemente universitários . A sua crítica aos
.políticos está, polo tanto, moi pouco fundada. +

único, afirmou- recoñeceu o
abaratamento do despido pero sinalou q\Je a reforma non está ainda agota,da xa que, mesmo neste
ponto segue séndo o $egundo
máis caro de Europa. Desde a
patronal debuxarón as principais
liñas políticas polas que ·teñen
que camiñar futuras modificacións como son a separa9ión de
pensións contributivas das que
non o son, xa que para os emp(esários se está a penalizar o emprego cun custe absurdo, reforma
do subsídio do desemprego e
abaratamento do despido: ·
Rafael Sánchez dixo· tamén que
a patronal estaría disposta a debater e aprobar unha política de
reparto de traballo sempre que
se buscase manter a competitividade da empresa.
Tanto Pedro Blanco de UXT como X.M. Castro de CCOO preferiron talar de acordo pala estabilidade do emprego e talaron
dos beneficios que xa estaría a
aportar aos traballadores cun
aumento dun 6% da contratación indefinida no segundo trimestre. Para CCOO seria tamén-- necesária un ha negociacjón no ámbito galega que
conducira a que· os incentivos
de contratacións da Xunta debían ser complementários en relación cos estatais.
Os dous representantes de
· CCOO e UGT talaron da demanda social que conducíu a tomar
· esta decisión e coincidiron coa
patronal en que se criara un clima máís propício para que administración e empresários creen
·
.emprego.+

A empresa galega Remolcadores Nosa Terra S.A. parti- .
. cipa cun 40% na adquisición
da navieira Elcano que
pert~acia á.Sociedade Esta:
- tal de Participacióñs.
lndustriais (SEPI)~ O grupo
vigués Remolcanosa osten- _
tará a presidéncia do consello da nova proprietária GMI,
da que tamén forma parte a
portuguesa Soponata que
aporta o 50% e- a basca Murueta que participa co 10%
restante.

E/cano.que conta con 500
empregados, o 80% deles galegas, foi mercada por 5.770
millóns de pesetas. Caixavigo trnanciou parte da operación. A empresa especializada no transporte marítimo a
- granel, tanto seco como líquido, facturou o pasado ano
16.500 millóns de pesetas, ·
xerando uns benefícios de
1.157 millóns. A sua flota está formada por dous ·
petroleiros e oito
bulkcarriers.
A compra de Elcano, ainda
pendente de aprobación polo
Conséllo de Ministros, extende a actividade do grupo Remo/canosa que xa tiña
preséncia nos sectores
navieiro, hospitalário, de formación de persoal, telecomunicacións, pétróleos, infraestruturas, etc. A portuguesa
Soponata, privatizada en .
1993, é propriedade do grupo
J9se de M~llo e, entre outras
activídades, canaliza máis do
75% das importacións de
cruo do país veciño. •

Os multimédia
darán mái5 emprego
Segundo previsións da
Comisión das Comunidades
Europeas, o sector de
produción de audiovisuais e
multimédia xerará máis de tres
millóns de empregos antes do
ano 2000, en todas as áreas relacionadas: diseñadores gráficos, infografistas, ilustradores,
maquetadores, realizadores de
áudio, vídeo e mu ltimedia, etc. +

.
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Recibe retribucións por vários conceitos mália afectarlle alei de incompatibilidades

Axefe da prensa de Sanidade conver~du en estrela teleViSiva

a

Maria' Grória Ferreiro de momento non ten táboas para a televisión, fáltalle saber enfrentarse á cámara e SU,perar alguns
problemas de dición, pero vai

No p~rama Luar de Xosé Ramón Gaioso,·a quen vemos con Mercedes-Peón, é habitual a presenza de Mario Grória Ferreiro.

en _representación do BNG, Tacamiño do estrelato, ainda que
reixa Navaza.
·
sexa por insisténcia. Do seu plu'!.
riemprego, no Consello de Ad- .
ministración da Rádio e Telévj- ' Nunha reunión do Corisello, Nasión da Galiza non repararon ·vazá interesouse ante o director
da~ Compañia, Francisco Cam até hai ven pouco, pero () ~sun
pos, pala situación de Gróíia Feto vai camiño de ser un novo carreiro. kintegrante do Consello
so Blanco Campaña.
pediu explicacións sobre a parti"Non entro a valorar a sua calicipación da xefa de prensa de
Sanidade en distintos programas
dade profisional, só digo que se
trata dun escándalo porque, ao
da rádio e a televisión e Campos
cobrar da Administración por vámonstrou a sua extrañesa e o
rios ponceitos, incumpre a Lei
seu descoñecimento polos feitos
denunciados. Ante. isto, o Direcda Función Pública'', explica a
membro do Consello de Admitor comprometéuse a levar
nistración da Rádio e Televisión,, adiante unha investigación. A

ción e informou a Antónia quef
desde o 1 de Abril solicitara ao
TERRA
concello de Vigo o peche ca~
ASllALLADA
telar do Foxtrot. Nunca se fixo
efectiva. Antonia Escudero
xurito a sua viciña de po~ta tivo
unha entrevis~a a finais de
Abril co concelletro de Urbanismo, Gil Sotres, que non sabia porque se incumprira esa
medida cautelar. Pero produciuse unha novidade. "Como se
pode entende.r que con denúncias no concello e no xulgado
po.r contaminación acústica,
sen licéncia de apertúra e un
peche cautelar incumprido., o ,
25 de Abril o .concello nos notifique que o Foxtrot ven de solicitar licén.c ia para café-bar e
Esta viciña sinala que a angúria
salón de baile cun . horário de
peche ás once e media da noié moi grande ao non poder durAntónia Escudero é unha vicimir praticamente nunca. "Segue · te ?", pergúntase Antónia Escuña de Vigo que está desesperaaberta ácosta da nosa saude", di.
dero, que está farra da situada desque, hai meses, instalaAs chamadas á policía local
ción, que se complica pola atiron xusto baixo o seu dormitócontinuaron até que tiña que ir
tude dos -donos do local e do
rio unha sala. de baile que abre
porteiro, polo que se sinte "desa buscar aos axentes porque xa
seis días á semana e in¿umpre
protexida".
non acudían. lsto refléxase na
sistematicamente os horários . , colección de partes policÍais que
Inaugurouse o 21 de Decemten s6licitado no concello para
"O primeiro dia que veu a polibro. Ela, que vive no primeiro
cia local a medir contoume que
amasar que as suas denúncias teandar do número 8 da rua Zaviñan de pechar outro local no
ñen fundamento. Cada un deles
mora, é a máis afectada polo
custa L185 pesetas.
que se dera o caso. dunha viciña
local, chamado Foxtrot, que caque abortara pola tensión", canrece de licén cia de apertura.
ta Antónia, quen ere que a úniDespois de denunciar o caso de
"O dia da inaugurac ión <leixei
ca solución é reunir os casos de .
ruídos do n 2 8 da rua Zamora .de
estar a co usa, unha semana
Vigo diante do Valedor do Pacontaminación acústica e premáis tarde charneinos para que
vo, este iniciou unha investigasionar no concelh •

DA

Sen
-dormir
polo.ruído

Telefóoica segue
a deturpar
a toponimia galega
Santa Eugenia de Ribeira,
Jabre, Jubia ou San Jorge de
Rebordaos son algunhas das
formas deturpadas da
.
toponímia donoso país que
segue a usar a compañia
Telefónica, segundo
denunciou a Mesa pola
-Normalización Lingüística. Os
topónimos deturpados figuran
nos enderezas das cartas e
comunicacións remitidas pala
dirección galega da compañia
á sua clientela, incumprindo o
artigo dez da Lei de
Normalización Lingüística, que
di que os topónimos de
lugares situados na Galiza
teñen como única forma oficial
~ galega. Mentres sucede isto,
no Dia de Sant Jordi -dia das
letras de Catalunya- toda a
prensa catalana recollia
planas publicitárias de
Telefónica chamando á
cidadania a usar o idioma
catalán , Por estas razóns, a
Mesa calificou de neglixente a
atitude da Telefónica. •

A xefa de prensa da Conse11 aria de Sani-dade, Maria
Grória Ferreiro Rebolledo, é,
ademais, unha estrela meiáti ca que aparece regularmente en vários programas
da rádio e televisión autonómica. Ferreiro, a maiores, é a
presentadora dalguns e~pec
táculos de Galiza Terra Unica.
Prender a tele, sintonizar a galega para ver o Luar ou o Supermartes é ter posibilidades de
atopar a Maria Grória Ferreiro
Rebolledo demonstrando as
suas dotes como actriz. A tace
de Grória Ferreiro é coñ'ecida
por calquer seguidor de Luar; o
presentador do programa, o popular Xosé Ramón Gaioso, é
parella de Grória no seu esp~o
e esta protagoniza encendidos
tete tete con outra actriz entre
un espectáculo musical e outro.
A meirande parte do público ignora quen é a verdadeira Grória
Ferreiro, pero se trata da xefa
de prensa da Consellaria de Sanidade e Servizos Sociais, unha
muller que percibe anualmente
4.500.000 pesetas por ser a
responsábel deste departamento e que ademais recibe outras
cantidades incortas polas suas
aparicións en pantalla ou através do micro na rádio galega no
programa de Superpiñeiro. Maria Grória completa a nómina
coa apresentación dalguns actos do Galiza1 Terra Unica na
TVG, como ocorreu recentemehte en Ribeira.

f

subiran ao piso para ver como
se escoit_a ba a música. Veu a
· policía local e mediu ás tres da
mañán 56 decibélios, o dobre
do permitido. Os donas do local·continuaron a dicer que ian
arranxar a sitµación", comenta
Antónia. Pero lonxe de arranxarse, neste . local, anunciado
como un salón de bailes pero
que, segundo os viciños, fun·ciona como un ha sala de festas
na que de cando vez se organizan -ceas, os problemas conti nuaron e primeiro Antónia Escudero, en particular, e máis
tarde a comunidade de viciños,
puxeron a primeira denúncia
no concello.

CIG , através do seu secretário
nacional para a Administración
autonómica, Xan Carlos Ansia,
tamén fixo a correspondente denúncia. Ansia pediu que se aclare "que tipo de compensacións
económicas percibe polos seus
-traballos esporádicos para a
TVG ou a RAG, a non ser que
quen pague para que para que
apareza nos meios públicos,
Grória Ferreiro, sexa o conselleiro Hernández Cachón [titular de
Sanidade]. Circunstáncia entón
que tamén debería ser aclarada,
mesmo nos títulos de crédito
dos programas patrocinados"_•

En ciclismo
o importante
,,,
e aparecer
O espectáculo ciclista é o único, dentro dos deportivos, que
se sustenta totalmente nos
meios de comunicación, principalmente na televisión. Confórmano, deste xeito, unhas ca1 racterís.ticas próprias que inciden de rnaneira determinante
. no próprio desenvolvimento
d9- competición deportiva. As
equipas cilistas non receben
pagamento por participar nas
grandes rondas, como é o Tour
de Fráncia. O seu pag~rnento
venlle dado pola publicidade,
quer dicer, pola aparición nos
médios, que consigan os seus
integrantes. As vitórias ou a
clasificación é un xeito de acadar a atención mediática, pero
non o único nen o máis importante. Fabrican con antelación
as estrelas do evento, que s¡guirán acaparando espácios lanto
se acadan vitórias como se fracasan. O éxito da equipa está,
. deste xeito, en relación directa
coa sua mercadotécnia anterior
e a tabela publicitária co~ distintos meios, • ·

Concentración en protesta
pola detención
dos insubmisos
Elias Rozas e Ramiro Paz
Os colectivos Rompanfilas e
Estudantes Antimilitaristas
convocaron o pasado Xoves
11 de Xullo unha
manifestación en
Compostela como xeito de
protesta ante a detención
sen prévio aviso dos
insubmisos auronsáns Elias
Rozas e Ramiro Paz. Tres
dias antes os dous mozos
foran transladados por
efectivos da Garda Civil á
.prisión militar de Alcalá de
Henares, onde deberán
cumprir condena por
negars~ a facer o Servizo
Militar. Por outra banda, o
Martes 15 de Xullo,
membros da Asemblea
Nacional de Obxecclón de
Conciéncia (ANOC)
protagonizaron en Vigo un
engaiolamento público co
que quixeron lembrar esta
detención e o
encadeamento hal un ano
d.o insubmiso ao exército
español Manuel Caride. Esta
organización ten convocado
para o próximo 24 de Xullo
unha manifestación
nacional eil Compostela coa
que dará comezo a unha
nova campaña de
promoción da obxección de
conciéncia e da
insubmisión. Ta_mén estará
presente nos actos
convocados para o Dia da
Pátria co lema "Exército
español, fóra da Galiza.
lnsubmisión". •

PENÍNSULA
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Oseu lider era oxefe de seguridade da manifestación a~ticatalana

Os racistas de Valéncia
unicamente congregaron a 129.p_ersoas
*A.M.

A manifestación convocada
pola Falange Española-FNS
en Russafa, Valéncía, "por un
bárrio valenciano", para protestar contra a preséncia de
emigrantes, só. congregou a
129 persoas, contados un a
un pola Coordinadora d'Entitats Culturals de Russafa.
Unha contramanifestación
reuniu .a perto de mil persoas.
A manifestación racista catalana convocada contra á preséncia de emigrantes estaba liderada por José Luis Roberto ,
que se apresenta como advogado da Falange e que organizou todo o desplegue de ban deiras falanxistas e anticonstitucionais e a marcha palas ruas
do bairro valenciano de Russa. fa . José Luis Roberto , que é
proprietário de Levantina de
Seguridad, e foi presidente do
sindicato ultradereitista Central
Obrera Nacional Sindicalista ,
foi o encarregado de seguridade da manifestación contra a
unidade da língua catalana celebrada en Valéncia o 13 de
Xuño. Aquela manifestación estivo convocada polo Grup d 'Acció Valencianista.
Na manifestación racista, os
organizadores eran os mesmos
que repartian bandeiras falanxista e españolas coa águia
imperial no escudo , os mesmos que , logo , controlaban a
seguridade da manifestación .
Roberto demandaba dos manifestantes , megáfono na man ,
que non proferisen insultos nen
consignas racistas porque, decía, "as í ninguén non poderá
denunciar''. Parte destes fas cistas eran os que protexian
aos parlamentários do PP na
manifestación anticatalana. As
forzas nacionalistas afirman
que existe unha coincidéncia
entre estes dous movimentos ,
o anticatalanista e o fascista .
Naquela manifestación , unha
das consignas máis repetidas
foi a de Pujo/, Pujo/, Pujo! ao
paredón.
Os veciños de Russafa recibían aos 129 manifestantes
con grande rebúmbio de cazolas desde os balcóns, tentando
afogar as suas consignas demandando un "bairro valenciano". A Coordenadora apresento u unha denúncia contra o
Delegado do Governo, Carlos
González Cepeda, por autorizar a manifestación racista, onde apareceron símbolos predemocráticos e a bandeira española coa águia imperial. O
bairro de Russafa é exemplar .
na integración dos emigrados
magrebís.

A censura
da televisión catalana
Os valencianos x_a poden sintonizar· a televisión catalana
despois de 148 días de estar
interfeíindo as emisións· de:
TV3 no território valenciano. A ·_
prime ira i nterferé-ncia apare-

..
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Sáber línguas ~
autonómicas pesará
ná eleición dos xuíces
Os xuices que coñezan as línguas próprias da ,.
comunidades autónomas
terán unha bonificación entre
un e tres anos nos concursos
dentro da carreira xudicial , segundo aqordou o Consello Xe- ral do Poder Xudicial. Unha
disposición sémellante xa fara
aprobada en O!JtÜbro de
1991 , pero foi anulada polo
Tribunal Supremo en Abril de.
1995. A nova norma elaborou- ·
se tendo en canta as
iridicacións daquela senténcia.
Outra das navidades introducidas no proceso de concurso
xudicial é valorar o
cofiecimento do direito civil
especial ou foral, álgo que terá unha-bonificación de dous,
catro ou seis meses, segundo
o caso que se trate.•

IU desbota un modelo
de estado federal

No centro, José Luis. Roberto no manifestación contra a unidade da lingue celebrada o pasadó dio 13 de Xuño en Valéncia. Abaixo,
Roberto liderando a manifestación racista do pasado 30 de X11ño que reuniu a 1 29 falanxistas!

ceu o 25 de Xaneiro para impedir ver o fútbol televisado
que a TV3 trasmite en catalán
e a televisión valenciana, Canal9 , en español. As interferéncias remataron o 21 de Xuñ o cando alguns membros
d' Acció Cultural del Páis Valenciá e da Guardia Civil lopali- ·
zaban a antena parabólica
desde a que os técnicos de
Canal 9, interferían as emisións da sua sócia no FORTA.

O secretário do proxecto federal de Izquierda Unida,
Jaime Pastor, apresentou a
sua renúncia ao cargo des-· pois do Con sello Federal da
coalición rexeitar o modelo
apresentado por el para
construir un Estado federal.
O proxecto rexeitado polo
-Consello Federal tora aprobado unanimemente pola
Presidéncia Federal, algo
que fixo ver Pastor aos responsábeis do seu partido.
Outras fontes quixeron ver
nesta demisión unha
resposta á dirección de IU na sua polémica co Partido
Democrático de la Nueva Izquierda, pero Pastor non ten
relación con este enfrentamento. +
Julio Anguita, Coordenador Xeral de l.U.·

Oeste xeito, confirmase a denúncia que a ACPV realizou o 5 de
Febreiro, cando sobreimpresionou nas interferéncias á televisión catalana un rótulo que decía:
"emisión censurada polo governo
Zaplana, contra o dereito do pavo
valenciá á libre información".+ _

B.

PP e PSO,E negócian

LAXE

un pacto antinacionalista

Entre tanto barullo mediático convertido en lume
de toxo verde, fuxiu p9r entre a fumeira a reunión
do ministro Mariano Rajoy, responsábel das Admi- ·
nistracións Públicas, e o novo secretário de política autonómica do PSOE, Ramón Jauregui .. T entaron de unificar os critérios dos partidos estatais para "frear as esixéncias nacionalistas", e ·1ográrono.
Acordaron compartir critérios a respeito do desen:
volvimento dos estatutos de autonomía de Euskadi
e Catalunya, posicionándose por equiparar ambos
estatutos para frear as rei'vlndicacións, "ciumentas", de PNV e CiU, ao tempo que se opoñen frontalmente a calquer reforma constitucional que impulsen os nacionalistas periféricos. De igual maneira, chegaron ao acordo de impulsar unha nova loapalización , decidindo ambos partidos, pór en marcha o desenvólvimento das dez comunidade.s de via
lenta, reformando os seus estatuas.
OficialÍzase, d~ste xeito, o chamado café para t~dos.

Esta ·política vai en consonáncia coas teses defendidas sempre pola dereita española, até que necesitou de PNY. e CiU para govemar, e tamén mas_di- ·
rectrices aprobadas no último congreso do PSOE.
Ambos partidos falan agora do perigo de -"desmembrarriento da unidade do Estado", e tratan de buscar fórmulas que lles impidan aos nacionalismos ·
periféricos ser determinantes na governabilidade
do Estado. O único problema é que o partido que _
intente a reforma da lei eleitoral ou o regulamento
do Congreso, que é ao que uns e outros lle andan
dando reviravoltas, perderá o apoio parlamentário
basca e catalán. Tanto é asi que a fonnación que
sempre demanda estas injciativas é a que está na
oposición. Mais a ofensiva antinacionalista está de
novo en marcha, navigando co vento en PºR.ª da
treboada popular que, a pé feíto ou sen darse canta, inéha as velas . antinacionalistas, asoteando un
barco unitarista que navega co mesmo pavillón
que o dos Reis Católicos.•

·OAlenteio centra o
debate da·regiónaliza~áo
"Um ou dais Alentejos, eis a
a frase que. resume
o ·problema derivado das po'sturas enfrentadas entre o PS e
o PCP a respeito de como. vai
quedar a división rexional en
Portugal. Os comunistas prefiren unha-rexión e basean a
sua proposta na opinión favorábel dos concellos, ·os socialistas están pola criazón ce
duas rexións presionados polos seus baróns no Alentejo. ·
Por outra banda, a revisión
constitucional poderia ter un
avance definitiv.0; neste sentido, o tres de Setembro poderia
producirse a votación definitiva. Posteriormente, a Constitución deberia ser promulgada
entre o 5 e o 25 de Setembro
para entrar en vigor en 15 días
e dar tempo a avanzar no proceso rexionalizador. •
que.stiáo"~é
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As bombas nos hot~is pretenden.afogar aeconomia da illa
'

.

.

Os saboteadores dos 60·contra·a·canó de zucre
buscan agora danar o tqrismo cubano
O pasado sábado dia catorce,
as once e vintecinco do
mediodía unha bomba estouraba no Hotel Capri de La Habana. O resultado: vidro espa. rexido pola recepción e pánico
entre os traballadores e máis
os turistas. Dez minutos despois, no Hotel Nacional, estoupaba outro artefacto. Desta
vez, entre os cristais no chan,
habia sangue. O ataque directo contra os intereses turísticos cubanos é outra das frontes dos Estados Unidos para
afogaren a economía da illa.
Se funcionou en Alxer[a, por
que noh ía funcionar en Cuba?
O pánico dos turistas é un arma que funciona. O viaxeiro occidental que busca un destino
cómodo e soleado, desde logo
non vai viaxar ao Ulster, e non
só porque chove. O feito de
que en Cuba non haxa conflitos
internos ~ un pequeno detalle
sen importancia. Non é 1difícil
para o governo estadounidense, cos voluntariosos exilados
de Miami , sacar vários actos terroristas da manga.
· Con todo, as duas bombas do
pasado dia catorce, non son a
primeira mostra deste solapado
terrorismo de estado ianqui. No
mes de abril, o dia trece, outro
artefacto explosivo estalou na
discoteca Ache do Hotel Meliá
Cohiba, tamen en La Habana.
Fontes da cadea hoteleira española achacaron a explosión a
unha tuberia de gas. Probablemente, a Meliá tampouco lle faga ningún ben esta campaña
terrorista norteamericana. Pero
outras fontes, españolas e cubanas , asegura.ron que. a explosión foi debida a unha bomba,
semellante a que se atopou o
dia 1 de maio no piso 15 do
mesmo hotel e que non chegou
a estourar.
Está por ver se esta campaña
de desestabilización lles funciona. Moitos dos turistas presen. tes cando estouparon as duas
bombas o pasado sábado, aseguraron que. este feito non ia
adiantar a fin da sua estancia na
illa. De momento. O mais probable é que esta campaña perdure
no tempo, por mais que as autoridades cubanas extremen os xa
de por si rigorosos controis de
seguridade. De seguro que o
prolongamento da actividade terrorista teria graves consecuencias para Cuba, pero tamén para outros paises con. intereses
económicos e turísticos na illa.
É o caso de Galiza, que canta
con várias empresas no sector
de servizos instaladas neste rec,anto do C¡:¡ribe.

· Unha história
de terrorismo
Non é a primeira ve·z que os
Estados Unidos utilizan a sabotaxe terrorista para tentar de
crebar á Revoluéión .cubana,
intervencións militares directas
aparte. Nos anos 60, as sabot~xes contra os· enxeños de ca-

--Portugal
non quer tropas
da China en Macau
Portugal oponse ao
estacionamento de tropas da
China en Macau após do 20
de Decembro de 1999 -data
da devolución da colónia-,
pero a República Popular da
China está decidida a ter
plena soberania no território
sob admiriistración
portuguesa , a semellanza do
que fixo en Hong Kong.
Contado, a situación nunca
poderá ser análoga porque
desde hai tempo a
povoación da colónia amasa
a sua disposición a pral da
reintegración ·á China e este
país indicou que a presenza
será diminuta porque o
território ten dimensións
xeográficas demasiado
exíguas. Hong Kong, pola
contra, está situado nunha
zona na que a importáncia
económica é estratéxica e
abriga a maior presenza
chinesa. •

Derrube da bolsa
do Brasil
O temor a unha eventual
devaluación do real (a
moeda do país) xerou unha
onda de vendas nas bolsas
brasileiras de Sao Paulo e
Rio, con baixas respeitivas
do 8,5% e do 7,77%,
acumulando a primeira
unha caida do 14,7% desde
o pasado Venres 11 de
Xullo.
Nos anos 60, os· Estados Unidos sabotearon os enxeños de zucre. O novo

na de zucre eran contínuos . A
intención daquela era a mesma
ca hoxe, afogar a economía da
nación caribeña. Naque! periodo, o zucre, a cana, era a principal base económica .do país.
Terroristas infiltrados entre os
exilados e turistas introducianse na illa e queimaban prantacións enteiras. Os danos producidos na economía foron
enormes pero políticamente as
s-abotaxes reforzaron ao Governo de La Habana.
A mesma estratéxia é a que
está a ser empregada agora.
Pouco despois da explosión de
Maio no Hotel Meliá-Cohiba, foi
detida unha cidadá cubanoamericana. Aínda que as auto-ridades de Cuba non relaciona-

G.

obx~tivo

é o t.urismQ.

ron á muller coa explosión na
discoteca do hotel , probablemente para non causar alarma,
todas as fontes extroficiais
sinalábana como unha das auto ras ·do atentado. Polo de
agora , non hai ningún detido
polos atentados do sábado,
pero se sabe que as ·bombas
non eran de fabricac ión caseira, isto é viñeron de fara da
illa. Sábese tamén que o autor
ou autores non eran visionarios-integristas-iso/ados-antiFidel. Os hoteis Capri e Nacional, a tres minutos a 'pé o un
do outro, están de cheo no
centro de La Habana , baixo
dunha estricta vixiancia interior
que inclue circuitos pechados
de vídeo , cuxas cintas son revisadas constantemente. Os

LUCA DE TENA

Lei e .arde
O Império Británico condeara á América Latina a endebedar até o
colchón para despois ·venderlle políticas serias ae axuste. Como os
escollidos para se beneficiar dos créditos eran poucos, o normal foi
que nas épocas en que Londres reclamaba os cartas con ameazas, os
governos chamasen aos pobres· a ser solidários. Repártense a fame e
as débedas, non as .riqeuzas. Asi naceron, por exemplo-, as balaseras
de 1886 e 1900 en Bos Aires e Córdoba, con moitas vidas roubadas.
A ONU di que en Honduras o 71 % da povoación vive baixo a liña
da pobreza e un 39% dos rapaces vc:ü con fame á escala; en La Plata e
Ledesma (Arxentina) a policia arremete contra a cidadania farta do
castigo das políticas neoliberais. Recla1nan traballo e comida. Estados
Unidos foi mol xeneroso cos govemos mi.litares e agora cobra a fac,
tura da represión. Como non hai con que pagala, os Estados saldan o
que queda de emprego público e chaman aos gardas para enmer.dar
aos que protestan. Oinque o fan por defender a lei e a o~de . •

terroristas tiveron que contar
cori estructura de apoio.

Múltiples frontes
anticubanas
Pero esta via de acción non é
a única que utilizan os Estados
Unidos para tentar pór de xeonllos ao povo cubano. O Congreso norteamericano aprobou
o pasado seis de maio unha
decea de proxectos encamiñados a endurecer o bloqueo a
Cuba. lsto , unido as xa famosas leis Helms-Burton, Torricelli etc, e as presións dos USA
para que terceiros países acaten a sua lexislación debuxan
un panorama moi difícil para o
territorio cubano.
As pretendidas intencións ·democráticas do governos norteamericano non conseguefl ::igachar as verdadeiras intencións
dos Estados Unidos. A sorprendente coincidencia dos· sucesivos gabinetes ianquis na sua
política con respecto a Cuba ,
deixa ben claro que quen manda na Unión ·son os lobbies
económicos do país, que queren volver a facer de Cuba o
seu casino-burdel, como o era
antes da Revolución . E dá tamén unha pobre impresión da
democrácia norteamericana,
onde só qrndidatos multimillonarios , poden aspirar a ar.rincarlles un un por cen de votos
as maquinarias dos dous partidos dominantes. Unhas maquirn3.rias máis que ben engrasadas polos cartas de poderosas
compañías e empresas, que na
maior parte dos casos, apoian
aos· dous candidatos.•

As sucesivas devaluacións
nalgunhas economías
emerxentes do Suleste de
Ásia, como Tailándia,
provocaron o pánico no
Brasil. As autoridades
brasileiras tamén indicaron
que as bolsas deste país
estaban sometidas a "unha
irracionalidade
exuberante", debido ás
fortes subas rexistadas ao
longo do ano.•

Alxéria
vese na obriga
de liberar ao líder do FIS
O enfrentamento civil
derivado do golpe de estado
levado a cabo en Alxéria en
1991 contra a vitória da
Frente Islámica de Salvación,
provocou unha situación sin
saida que co paso do tempo
colocou ao govenro presidido
Liamin Zerual nun calellón
sen saida.
Debido ás matanzas entre
, islamistas e o exército, os
mortos cóntanse por
milleiros. A imposibilidade
dunha vitória militar obrigou
ao governo a ensaiar unha
solución impulsada polos
islamistas moderados. Neste
marco, hai menos de unha
semana era liberado o
número tres da Frente
Islámica de Salvación,
Abdelkader Hachani. Acto
seguido, o Martes 15 de
Xullo, era liberado o líder da
FIS, Abasi Madani, que
estaba en prisión desde o
golpe.+
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Oambiente ·de persecución axornalistas aumenta

O almirante Massera admite ter arquivos negros da ditadura arxentina .
*PATRICIA GRINBERG ! BUENOS AIRES

O ex-membro da Xunta Militar da ditadura arxentina (19761983), ex-almirante Massera, estaria disposto a aportar información sobre o destino dos trinta mil desaparecidos. Esta revelación interesada coincide no tempo cunha escalada de
ameazas a xornalistas, que comezou a primeiros de ano co
asesinato do fotógrafo Cabezas, en cuxa investigación aparecen
implicados os apa_ratos militares sen desmontar da ditadura.
Segundo revelou o diário Clarín,
o de máis circulación ná Arxentina, Massera estaría "disposto a
dicer o que sabe na Cámara Federal , se o seu aporte se inscribe nun «gran acordo nacional»
para tratar de pechar as feridas
do pasado". Massera foi máxime responsábel do campo de
concentración que funcionou na
Escala de Mecanica da Armada
( ESMA) , e está en liberdade
mercé aos indultos concediso
por Menem .
Sen embargo o súpeto desexo
de Massera para testemuñar e
"pechar feridas", teria máis que
ver co avance das investigacións
promovidas polo xuiz Garzón e a
xudicatura italiana, pala desaparición de cidadáns destas nacionalidades durante a represión.
Ademáis é inminente a condea a
pagar unha forte indemnización
ao único sobrevivinte dunha família desaparecida, primeira vez
que sucede no país.

A causa Tarnopolsky
Massera terá que pagar 38 millóns de pesetas a Daniel Tarnopolsky , un mozo que hoxe vive
en París, en conceito de danos
morais e materiais pola desaparición dos seus país , Hugo Abraham e Blanca, e os seus irmáns
Sergio e Betina (que tiña 15
anos cando foi secuestrada en
xullo de 1976). O mozo Sergio
Tarnopolsky facia a mili na ESMA e, segundo testemuñou o
seu irmán Daniel , dixéralle á família que estaba asustado pola
sensación de que algo sinistro
acorría no lugar, despois que foi
enviado polos seus mandos a
limpar un cuarto luxado de sangue no piso e nas paredes.
A Corte Suprema de Xustiza da
Arxentina decidirá nas próximas
semanas se confirma o fallo
contra Massera , o primeiro que
gaña un familiar de desaparecidos contra os ex-comandantes
indultados. A senténcia prodúcese ademais nun momento en
que o manto de esquecimento
que supxeron as leis de obediéncia debida e os indultos de
Menem parece levantarse coa
reaparición das bandas paramilitares ligadas a axéncias de seguridade privada.
O caso principal destapado é o
. da Axencia Brides, que brinda
custódia ao empresário das telecomunicacións e correos, Alfredo Yabrán, cuxos gardacostas están involucrados no asesinato do fotógrafo ·José Luis Cabezas, que apareceu atado, baleado e incinerado en Xaneiro
de.ste ano.

Presión á prensa
Nestes días na Arxentina vívese
unha onda de actos intimidatórios e atentados anónimos contra _a prensa independente. D~s-

coñecidos deron unha navallada
na man á irmá do xornalista Fernández Llorente, que traballaba
na investigación do crime de Cabezas , e a semana anterior outro grupo anónimo cortoulle o
pelo á irmá do fiscal Pablo Lanusse,· que investiga unha causa
relacionada con millonárias evasións impositivas. Tamén o dia
14 deste mes sofriron agresións
o custódio da família do xefe de
Gabinete, Jorge Rodríguez , co
saldo dunha policía grave e o
xornalista Jorge Lanata ao que
lle deron unha trompada na cara, cando ia pola principal rua de
Buenos Aires no coche acompañado da sua filia pequena.
Para o ex-capitán Adolfo Scilingo , que denunciou publicamente
as atrocidades da ESMA, cando
saian os avións cargados de
presos narcotizados e eran
guindados vivos ao mar, o actual cadro de impunidade no
que se cometen estes atentados ten a ver con que "non se
dixo a verdade e daquela a sociedade non criou os anticorpos
porque non coñece o horror da
ESMA. Na Alemaña cada vez
que se produce un rebrote neonazi , automaticamente a sociedade reacciona porque coñece
a história real ".
O ex-mariño sostivo que se sentí "acougado" ao relatar os espantos nos que participou e que
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As Nais de Maio levan vinte anos reclamando xustiza. Agora os procesos abertos en

Italia e España abren fendas e provocan que os ditadores como Massera, consideren a
posibilidade de abrir os arquivos da represión.
A. IGLESIAS

-

iso axudouno a deixar o alcohol
e os psicofármacos que debía
utilizar para adurmiñar a sua

conciéncia. Considera unha vergonza que a subsecretária de
Dereitos Humanos do governo,
"saia a procurar listas á Suíza",
en referéncia á viaxe da funcionária a Europa para localizar os
"arquivos negros" que terian sido depositados polos militares
nun banco dese país, "o que ten
que,facer -dixo o ex-represor- é
_perguntarlle á Armada arxentina, como institución, que é a
que debe contestar que pasou".
As investigacións que se levan

No verán
tamén chove •.
Merque un chubasqueiro por só 2.000 pesetas
máis 200 de gastos de envio.

Chame ao teléfono (986) 43 38 _30 ou
escreba ao Apartado 1 .371 e
enviarémosllo contra reembolso..

ANOSA TERRA

a cabo én Madrid e ltMia e a
causa polos arquivos na Cámara Federal, súmanse á investigación que realiza o xuiz federal
arxentino Adolfo Bagnasco sobre o destino dos nenas nacidos
en cativério e secuestrados durante a ditadura. A investigación
responde a unha denúncia das
Aboas de Praza de Maio sobre
a "supresión de identidade secuestro" a menores de idade,
delitos que ·non prescreben nen
están cobertos pelas denominadas "leis de impunidade".+.
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Manuel Cao e
Anguita
Estimado compañeiro Manuel
Cao: Hai un par de días lin o teu
artigo titulado "Purga comunista"
en A Nasa Terra e non daba
crédito·o que alí se escribía.

Denantes direiche que non quera que penses: xa está a replicar un comunista, . españolista
A temperatura
de IU. Ainda que non gasto talar
ambiental -unha
de min direiche que son
distinta á do servício de
Vigo e naciona.li,sta e · Acaso os cetitos
meteorolóxicoque por -dequeda .representada
fender o meu de persoas
pais -como
por Gustavo Bueno,
comunistas que
tantos outrosfilósofo e catedrátic9 ~ sufrí n na miña desde o PCG
vida os golpes
loitaron contra a
de ética. En
da ditadura.
~ntrevista publicada · Por certo on- ditadura poden
de andábas ti
por Faro de Vigo
· eses anosT ser insultados
No . que si impunemente.
explic.a: "Ás ratas hai · acertarías
é
que non son
que matalas, pená
comunista ,
de marte para ETA".
pero tampouco anticomunista
como o tufo que das tuas verSobre a fam ília
bas se desprende.

Delclaux, o membro
de Izquierda Unida,
opina: "Esté é un
conflito típico entre a
ética e a moral.
Desde a ética, a
1 família ten que pagar
o rescate, pero,
segundo a mora1 ·e o
dereito, hai que
fusilala". Ou seña
que as próximas
vftimas de ETA, se
' non son asesinadas
pela própria ETA,
serán fusiladaB polos
defensores da lei.

1

f

:-~
1
1

l.·

1
1

.Ermuarras
chamáronlle nunha
_emisora de rádio ao~
de·Ermua. ·Tamén
Erínatarras. ·
Finalmente o nomé.
qüédoü ·en .
Ermuenses que é
m$is castelanamente
correcto.

1-

1 Varg~s Llosa f ala
: dos novelistas
1 hispanos. Gesta de
1 Marsé. En cámbio,
1 de Muñoz Melina
: -elevado
1 últimamente aos
1 altares da 1iteratu ra•,

Tampouco é doado talar de terceiras persoas .coma neste caso é
Julio Anguita xa que -il sabe talar
de por si , pero o que escribiches
fai que calq'uer persoa educada e
progresista ilon fique calada.

te papel de oposición no Congreso dos D,iputados só , ~pare~en os
votos en contra de lU e o BNG
(podes consultar as actas do
Congreso que son públicas).

Pensei que ao cabo dos anos ot_
sectarismo e o dogmatismo no
seo do nacionalismo e da esquerda quedarían aparcados. En ben
do país crin que xa eramos maduros para traballar por il desde a
trincheira que cada quen cor.siderase .adecuada e que entre nós
d.ebía primar ó debate das ideas.
Espero que xente como ti señan
a. exoepción no país.

Cando talas da posición de IU
encel do título VII 1 da Constitución deberías ler os nosos documentos -son públicos- e saberias que ista forza política que
é federal na sua ·estrutura organizativa e das poucas que recoñece o direito de autodeterminación dos pavos do estado españor e que niste proceso defende
un Estado Federal.

No teLJ artigo a falta de argumentos, probas ou anál ise só
hai insultos, demagóxia e desinformación .. Cicáis os cartas de
Palanca e compañía tamen chegan aos teus petos?

Máis a,diante empregas o termo
purgas para talar da separación
de cinco militantes dous seus
cargos na executiva de 1U e a
petición das actas a tres Diputados. Deberías saber que istas
.decisións foron tomadas na .Pre1
Empez-as o artigo faC.e'ndo mensidéncia de IU é lago fQron ratifición a situación de militares do
cadas nó Consello Político Fedepai e avó de Anguita e rematas
ral o c¡;tl está tormado por máis
o mesmo dedndo que os seguide 250 persoas, moitas delas
dores das suas ideas en Galiza
independentes coma no meu cateñen poder e atópanse entre os
sa· e que votamos a favor delas.
herdeiros da ditadura. Só podo · As reglas de xogo en 1U están
sentir vergoña ante tales afirmaclaras: total liberdade de informacións- per-0 non. te preo.cupe_s:
oiQn; debate, ·organización de _coNon ataca quen quere se non- rrentes,· etc.: Pero .os acordos<lbs
quen ten base mor9I para facela.
·nosos~ órgai-ros de diíedóri son
· e ise non é ~ó teu caso.
parci·todos. é aqueies que _
os \fúl~
neran sistemáti'~}JJl)~nte e os ataAcaso alguen che pide a ti querespondas polos actos da tua_
família? Acaso. os centos de
persoas comunistas que desde.
FEDEERHS .
o PCG loitaron contra a ditadura
e seguen a loitar pala transfor~
A semana pasada (número
mación social pq_
qen ser insulta786) publicabamm~ a crítica
dos ·impunemente como:ti o fas.
de libros titulqda Enganado
Aproveitaste de-ter un síti.o privipor un catedráNco, e por un
lexiado nun xornal que perante
erro de confección omitiuse
tantos an"Os costaunos potenciar
a sinatura do _autor, o naso
a tantos galegas/as.
colaborador habitual Xosé
Manuel Eiré. ,.
Cando acusas a Anguita de facerlle o xogo o PP, de qué estás
Por outra parte, na sección
a talar? Tiras a pedra e escondes
O Trinque (Páx. 29) corresa información. Acaso esqueces
pondente,
ao número 785,
que IU está contra a política' de
non se incluiu o título do lidereitas que no governo central
bro que se trataba de cofai hoxe o PP e antes o PSOE.
mentar. Era Camiño de SirOu é que o PSOE está contra a
ga de Jesús-Moneada.+
OTAN , a Reforma- Laboral ou
Maastricht, etc. Por certo que nis-

can sométense aos estatutos
aprobados pala maioria da organización. Non é iso democrácia?
Así Manolo para rematar direiche que Anguita tE1n pontos para
ser criticado e eu o fago polo
miudo xa que non son anguitista
pero non fai falla ser maleducad o, terxiversar as causas e
mentir como ti o fas.

tres ou catro contidos -os castros , os irmandiños ... coma
quen que teñen en canta o naso
e lle dan capital importancia. Xa
nin sequera mandan traducir a
Galiza os contidos , pois seica
xa teñen en Madrid traductores
que llo fano máis axiña posible. ·

E así saen as causas. Para mostra un libro de texto de CC .SS. de
S.M. para Secundaria 2, acabado
de sa ír do trinque e subvencionaCando queiras información ou
do po1a Xunta de Galiza. Nos crédebatir en col de 1U póñome a
ditos leva o nome do asesor lintua disposición.+
güístico, quen debe ser un fiel deXosÉ LOIS NIETO PEREIRA fensor da teima bilingüe de dori
Paco Vázquez
, ( COORDENADOR FEDERA L.
para a nasa toAREA PAZ E SOLIDARJDADE.
p o nimia, pois
I ZQUIERDA UNIDA )
en todos os Algunhas
mapas do Estado Español editoriais non
aparecen as
galegas adaptan
cidades
ou
provincias de apurada mente
La Coruña/A
os textos de
Coruña (e vv.)
e Orense/Ou - historia e
rense (e vv.):
xeografía para
véxanse as
páxs. 17 , 48, Gal iza
65, 85, 95, 97,
meténdolles con
Seica as Ciencias Sociais e al99, entre ougunha ql!e outra materia máis tetras . En tro- calzador tres ou
ñeri que impartirse por lei en galeques , resulta catro contidos.
ga. Pero só o fai quen lle dá a gaque nos mesna, e ·a quen non o fai non lle pamos mapas
sa nada.. pois iso non é obxectivo
Badaxoz
e
prioritario do "bilingüismo harmóGuadalaxara teñen esta única fornico" da Consellería de Educama, a galega, hai que ver. Tamén
ción. Ben que o saben certas edison bilingües (e trilingües ás vetoriais, e sirva de exemplo unha
ces): Gerona/Xerona (95) e Geroradicada ná Coruña que lle dá a
na/Girona (17), e Lérida/Lleida,
· escoller a0/á profesor/a entre a
etc. A "colonización" galega deversión galega e a castelá (marbeu deixar fonda pegada en Nacando cun X). Bilingüismo con . varra -pois aló alá seica hai unha
harmónica. Tampouco pasa nada
cidade chamada .Pohte a Ratña
porque nun libro de texto apare- , (p. 179,)- e en Cast.ela -onde tezan tempos compostos en galega
m os un enxebre Xadraque (p .
(como nun de Filosofía para 1º de
100; por Jadraque)-. En troques,
Bacharelato, que tamén acaba de
en mapas de Galiza aparecen popublicar a Pentaeditorial á que faboacións descoñecidas como Vicíar:nos · mención antes). ¿El será
vianzo, Piedratita, Meiramá e La
isa bilinguismo harmónico: o ga- · Estrada. En fin, que gracias ó lego con sintaxe castelá?
asesor linguístico -é de supor- o
mítico Eldorado que buscaban os ·
Algunhas editoriais non galegas
conquistadores españois vese
adaptan apuradamente os textransformado nu n enxebre .O
tos de historia e xeografía para
Dourado (p. 55), pero o máis reGaliza meténdolles con calzador
chamante ainda vai vir despois: a

"A cruzada dos
niños" do ano 1212
(nun libro de texto
de CC.SS. da,ESO,
editorial S.M.)

o
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Agora que me~lorou a econothia, onde vai ·d e vacacións?

António

Maria

Teresa

Maria do Carmo

Alfonso

Deseñador

Empregada de comércio

Umpadora

Empregada

Comercial

Este ano non vou de vaca,
cións porque traballo todo
o verán. Ademais agora
hai as mesmas condieións
económicas que había an,
tes. Que España vai ben é
algo que di Amar, pero eu
non o creo. A mellora
non consiste en que as
grandes cifras macroeco,
nómicas vaian ben, senón
en que haxa un benestar
neutros aspectos como os
gastos sociais. •

A Camélias 18 que é on,
de vivo, o meu presuposto
non me dá para máis. O
país 1"9ellorou pero a miña
economía é a mesma.
Non teño posíbeis para
investir en bolsa, vivo
dun soldo que só dá para
sair do mes raspadiño. De
sair de .viaxe nada. Hai
quen ten bon soldo e po,
de ir de viaxe, eu non pú'
do porque o meu poder
adquisitivo minguou. •

Non podo ir de vacacións
porque para min, sincera,
mente, non mellorou na,
da a economia do país.
T eño un xenro no paro
hai 4 anos e está na anota,
do na oficina de emprego
pero -non o chaman nun,
ca.. . Vou á praza e atopo
as causas cada dia máis ca,
ras ... A economía vai ben
para o -governo, tiñan que
controlar o pluriemprego e
as horas extras.+

Aqui á Gahza, á miña ca,
sa, porque estou aforrando
para outros proxectos. A
verdad~ é que non notei a
mellora da economía.
Non sei se mellaran os in,
vestimentos na bolsa ...
pero non o noto. -Paréce,
me que hai moita propa,
ganda. Hai moita publici,
dade e poucos feítos. O
mellor é que as causas van
mal para Galiza e ben Pª'
ra o resto do Estado.+

Non teño previsto ir de.
vacacións porque as cir,
cunstáncias económicas
non son as mellores para
min. Parece que en xeral
nótase unha pequena
melloria, os investimen,
tos en bolsa tiran renda,
bilidade, pero para quen
son investidores. Non
creo que o país vaia me,
llor grazas ao novo go,
vemo,· en realidade é só
unha lixeira melloria.·+

cruzada dos niños (¿de xilgaro,
de cuco, de águia?), titular en grosos caracteres na páx. 171 para
referirse a aqueta cruzada medieval dos nenas para conquista-los
Santos Lugares ocupados polos
musulmáns (ano 1212). ¿Como
leva o aval da Consellería de
Educación un libro de texto con
erras deste calibre? ¿Non hai
quen bote unha ollada no tocante
á corrección lingüística? É ben
cert~ que no galega, todo vale.
En fin. Así saen as causas cando
hai tanto apuro por non ,Perder o
mercado galega. Pódese pensar
que algunhas causas son errosinvoluntarios do asesor lingüístico
ao servicio das editoriais capitalinas españolas. Pode ser, pero dá
a casualidade de que o lingüista
responsable é un dos autores
dun inquisitorial "D;cc;onar;o crítico de erros da lingua galega ': no
que se mira con lupa e se xulga
con extremo rigor as contradiccións e os erras lingüísticos doutras persoas. Pois agora xa pode
facer unha nova edición ben ampliada cos erras propios. A ver se
ten a valentía de facer esa lóxica
autocrítica. Non hai moito tempo,
a propia ANT dedicoulle con moita xenerosidade unha páxina enteira a outra nova obra inquisitorial -da que non me acorda o nome- deste lingüista.•

X.I.M.L.
(SANTIAGO)

Propaganda e
violencia
Escrevo esta pequena reflexom
baixo o medo. O medo que me
produzírom os feitos mediáticos
acorridos estes últimos dias. Já
antes, é verdade, tinha lido que
a Guerra de Bósnia tora preparada e mesmo induzida utilizando a televisom. Algo semelhante
ocorreu coa Guerra do Golfo.··
Foi muita a gente que mobilizou

Un estu~o q~e ven
de dar a coñecer o
governo
norteamericano
demostra que, de
cada seis condeados
a morte, un é
inocente. Ou seña
que~ nos últimos dez
anos, nos Estados
Unidos foron
1 fusiladas várias
dúcias de
inocentes.

'

vai ser esmagada pala apisoadora
a televisom e a rádio nestes
catrizem. Depois dum ano de gredos meios de comunicagom. Adedias. Muita a gente que seguiu
ves- de fame, de mobilizac;ons
minuto a minut~ o tr.ág!GO d~?eD: . _ 01.UUitu.dlnárias e mesmo unit$rias . _:mais está O:argumento de .ql;le se
fai polo interess~ do· País.
'
1ace do seqüestro realizado por
polo translado das quase selscenETA. Muita a gente que mesmo
tas pessoas presas; depois de
Algunhas pessoas que coma
chorou nas suas casas e berrou
pronunciamentos da Comissom
mim ternos votado Herri Batasu"hijos de puta"
de Direitos Humanos do Parlacoa maior das
mento Basco, para que se cum- -na nas eleic;ons ao Parlamento
Europeu, ternos reconhecido pufúrias sentidas
prisse a legalidade vigente em
blicamente o nosso erro, na menunca. Nem Nom vai rematar
matéria penitenciária; depois da
dida que vulnerava o principio de
umha soa voz,
fim dos dous seqüestros, o Goverd is c o rd ante, CO problema da
no espantiol, a pesar da solicitude
"Forc;as políticas própias". lsso
nem
umha violenciaem
de partidos como PNV e IU, nom · nom saca de que alcemos a nossa voz no meio deste deserto
soa voz crítica
move nem un milímetro a sua
se filtrou nos Euskadi. Vai-no
postura. Nom querem negociar,
monocorde para apontar outra
série de saídas a_o conflicto que
meios de co- agudizar.
non querem dialogar, querem umnom beneficiem exclusivamente
m u n i c á e; o m .
•
ha rendic;om sem condic;cms, numha luita histórica, na que, nesta úla umha das partes. $obretodo se
Para a imensa
tima etapa, desde os anos sesa parte beneficiada é um estado
maioria os nomas de Rosa Zarra
senta, levam participado dum jeito
que resulta ser o cau~ante dos
ou doutro, vários centos de milhaou de Josu Zabala nom dim muimales do nosso País. E por isso
to. Eu nome-os aqui por pór alres de pessoas. Esta realidade é
que nom alcango a entender a
postura do BNG totalmente pregum dos nomes mais recentes na
conhecida por muita gente coni
lista de martes do outro bando. A
responsabilidades neste País r:iosgado ás directrices desenhadas
so. Algúns já levam tempo desemaioria desconhece a realidade
desde o Ministério do Interior.
de Euskadi. Quantos presos e . jando essa rendic;om, com humil~
A verdade é que havia que actuar
presas há? Quantos deportádos?
haGQm, a poder ser, induída. Oucom rapidez. Ter muita lucidez e
Qual é a última pessoa que motra gente, conhecedora dessa reaaproveitar todo o espago disponírreu num interrogátorio? Por que
lidade, pensa que _
se se posiciovel, tanto social como nos meios
se inventárom os grupos Y e
nam polo diálog~ e a. negociagom
quem o fixo? Por que Portugal e
Bélgica nom concederom 'as extradi~ons? Que propom ETA para
rematar coa violencia na Altemativ a Democrática? ... Moi pouca
gente saberá respostar a estas
preguntas. Mas nom importará,
ao fim som uns "apestados" aos
que há que excluir da sociedade.
Muita gente é mar,iipulável e outra
claramente opositora a todo movimento que proponha umha mudanga. Por isso nom me vou dirigir a ela. Aí está e sempre estivo.

CANTINA
MEXICANA

Quera dedicar a minha reflexom a
todas aquelas pessoas que si
conhecem o conflito vasco. A todas aquelas pessoas que com
responsabilidades políticas e sociais nom alQárom a sua voz para
nom chegar a este 'POnto sem retorno. Precisamente nom é o ponto sem retorno para a fim de ETA,
é o ponto sen:i retorno para -aprofundar mais nas feridas abertas do
Povo ~asco e nom permitir que ci-

1 opina que é un
1 prosista. Algo así
1
1 como dicer dun
1 · poeta que é experto
1 en gramática.
1

Fraga volve dicer en
Sulamérica que o _
BNG se presentou
con HB a unhas
,
eleicións europeas
de hai máis de dez
anos. O dato· é · ··. · ··- -.. ·:
falso, pero o
presidente repite~ A
-1 semana pasada
dixérao o deputado
Casares.

Marx está a ser
_proscrito dos libros
de -texto, dos
_tratados de filosofia,
dos ensaios. Hai
cuarenta.anos os
perseguidos eran
Voltaire e Rousseau.
Os libros en francés

No teu quiosco

RÚA MARTIN CODAX
VIGO
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s~speitosos.

A
revolución francesa
-tardou douscentos
anos en ser
asumida. Con sorte
os nasos netos lerán
a Marx. A lgrexa
tardou máis en
recoñecer. a Galileo.

de comunicagom, para antes de
se consolidar este fenómeno mediático, algar umha voz diferenciada. Umha voz que tivesse como
verdadeiro ·obxectivo salvar a vida
da pessoa seqüestrada e noni,
ganhar umha batalha m9is na-luita antiterrorista. Nesse senso só
os bispos bascas ·e a or§Jani~
zagom pacifista Elkarri oferecé· fom-se como mediadores. Por
qué o BNG nom se ofereceu a
cumprir com esse pap.el? Por que
nom se com~gárom ·contactos diplomáticos para cor:istittiir junto ~fo
Governo p~rtugués umha comissom peninsular que mediasse no
conflito? Claro, havía que actuar
com rapidez e ter a suficiente clarividencia como para constatar
que umha alineagom c'oas teses
e as mobilizagons dirigidas desde
o estado, supunha nom já a condena da pessoa seqüestrada, se- .
nom o afortalecimento da idea de
estado. "Por la libertad, la unidad
y la paz". Essa alineagom coas
torgas chamadas democráticas
vai traer uns custos políticos e humanos gravíssimos.

Piden ? expulsión
1
1
1
1
1
1
1
1

dos concelleiros da
Unidade Popular de
Cangas por non
t.erse presentado ao
pleno no que se
condeaba o último
asesinato de ETA.
Son coñecidas as
simpatías dos seus
dous representes
para con Herri .
Batasuna. Faltá que se publiquen as
fotografias de
Chapela Seixo, lider
do PP na localidade,.
recibindo
efusivamente a Jon
ldigoras durante a
movida canguesa.
Pedirán Fraga e
Caballero' a sua
expulsión do
concello?+

Em primeiro lugar, nom vai r~-matar co problema d~ yi0!encia
em Euskadi: Vai-no agwdizar. Já
· s~ comega a f~lar da ciplicagom
de nóvas· leis. O ·estado de excepgom poder.ia ,ser al§umha
delas cm ·as léis repressivas
contra ·da mocidade. Nom em
balde o Mossad, é um dos assessores em mátéria 9e seguridade interia·r e a lntifada ensinou-lhés rnuito. Quedaría por
valorar o estado de enfrentámento civil que se alimentou ao
abeiro das mobilizagons. Em segundo lugar, o estado pode aplicar essas leis e mesmo toda a
,sua política repressiva no naso
País. Deste jeito é doado criminalizar qualquer oposi9om.
Nom se salvou a vida do mem- bro da Ejecutiva do PP em Vitória. Nom se vai salvar a vida das
seguintes pessoas que caiam
vi ti mas do conflito nos dous
bandos. A responsabilidade de
quem, desde os meios de comunicagom, pudo canalizar toda
a -energia humana cara umha

Andrade

l\PrV~Jfí~tCPN

. JfJ¡(t,
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-)
solugom dialogada do conflito, e
nom 'o fijo, é grande. Notése
que estou deixanqo a -um lad0 a
responsabilidade das dua_s partes enfrentadas. Mas tamém é
clara a responsabilidade daquelas pessoas e organizagons que
escolherom o caminho fácil de
apoiar ao poder na vez de apostar -~orte polo dialogo. A partir de
agora, e visto que se aposta poi o enfrontamento, que cada
quein chore as su as martes.•
LUPE CES

(FERROL)

Ao c;omandante
Che Guevara
Despois de longos 30 anos, en
que os carpos dos combatentes revolucionários, permaneceran soterrados nunha fosa
comun da localidade boliviana
de Vallegrande, entre eles o
do comandante Ernesto Che
Guávara, hoxe podemos decir
que o mencionado soterramento do ano 67 xa non formará máis parte dese anoni-

Nome ..................................... Apelidos .............._. ..... ... ... .
Enderezo ......................................................... ;...... :... .. .... .

Povoación ............................... N.l.F.
Província .................... ....... ..... País. ............................... .
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/Estado/Portugal ..... ....... ............ ....., .... 9.000 pta./ano ....... 4.500 pta./semestre
Europa ......................................... 1,0.920
América e resto do mundo ......... 13.080

-b) Para o resto do mundo

O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.)

O

PAGO DOMICILIADO.

O Cheque ,banéário adxunto
Xlro Internacional a neme de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBfUR

..

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de A forros ............................................................
Conta ou Libreta l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ITJ
1 1 1 1 11 1 1 11 1

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

ATENTAMENTE (SINATURA)

Agora é por fin o c;omandante
heroico e xunto os seus compañei ros de armas poderán
descansar en paz na Cwba de
José Martí, nesa Cuba revolucionária que xamais se vai
axoenl.lar ás chantaxes do im perialismo ianqui. Quero aproveitar esta miña humilde carta
para mostrar o meu respeito á
figura. de Ernesto Che Guevara, fillo predilecto de América
Latina e dos pavos que ainda
segueri polo camiño desa xus. tiza que lles é negada.
Guevara sempre foi o representante dos oprimidos e dos
que enarbolan os ideais da liberdade. Principalmente foi
sensíbel ás misérias e calamidades palas que tiñan que pasar os povoadores indíxenas
de Latinoamérica, dende os
seus comenzos coma revolucionário en Sierra Maestra, xamais deixou de loitar contra a
tiraniadas inxustizas.
O seu soño era ver unha América Latina ceibe e socialista,
pero a vida xogoulle unha mala
pasada e o proxecto non o puido rematar. Ainda asi hai moito
tempo por diante e coido que
algun dia o desexo de Guevara, vaise facer realidad e,
Noutro orden de causas é con
respeto as declaracións dese
futuro presidente de Bolivia
xeneral Hugo Banzer no que
declaraba que "O Che Guevara foi un invasor, usurpador do
territorio boliviano que fracasou e atopou a morte'', estas
forón as declaracións dun
ex-dictador disfrazado de democrata, para facerse co
ca ntrol total
do país , ele- Quera mostrar o
mento perigoso que o meu respeito á
22 de Agosto figura de
do ano 71,
por
médio Ernesto Che
dun golpe mi- Guevara, fillo
litar sanguento , eu per- predilecto de
guntome :
América Latina.
Quen é o invasor e usurpador do território boliviano ,
se non son os ianquis? , eses
imperialistas sepultureiros
maiores , que coma a polilla na
madeira estan a carcomer
América Latina, elementos co ma Hugo Banzer son os que
puxeron o seus paises ao servício dos intereses ianquis incluso despois de ter executado ao Che e te lo soterrado
clandestinamente ,tentárón de
desprestixia-lo e poñe-lo coma
un comunista ameazante pra o
mund.o civilizado .

Cod. Postal ............ :..... :.......... Teléfono ... ................ ... ..... .

a) Subscricións para o Estado espa·
ñol
·

mato que-os gorilas bolivianos
pretendian gardar celosamente.
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A pesares dos descalificativos
que lle pretenderón etiqt.:etar,
non lograron apagar a sua
voz de rebeldia, que coma un
gran milagre extendeuse por
todo· o planeta. Os pavos máis
oprimidos seguiró·n o seu
exemplo de xustiza. Sigo afirmando que ainda que mataran físicamente ao comandante Guevara, o seu exemplo
seguirá vivo na conciéncia de
todos os que loitan pola liberdade, coma tamen sigo cren do nas suas verbas de ''Ata a
Vitoria Sempre". •
HUGO BENTANCOR

(MAR'!N)
r¡

A NOSA TERRA

Nº 787

Teoria do
naciorialistno
~· VÍTOR VAQUEIRO
~fesarei

que desde hai tempo
supón pq.ra rnin unha fome contínua
de inquedanza a escisión preocupante que cerras mentes, mentes cultas
refiro-me, mentes ben artelladas e
mentes progresistas, amosan perante
a análise do que vou chamar, empregando notación puxolística, (non se
ha trabucar con puxilística) o feito
diferencial ou, con máis propriedade,
nacional; refiro-me, en resumo, á
análise perante o carácter plural que
apresenta o Estado español.
_.

~sd~ o comezo cm~pre xa su-

e

-0- PAULA BERGANTIÑOS

Chega o verán e Galiza convértese no cenário ideal para a expre..
sión da música e da arte tradicional próprias. Ortigueira e Lalin
inauguran este fin de semana o programa de festivais que cada
ano, durante os meses de Xullo e Agosto, se suceden por toda a
xeografia convidando ao mestizaxe da cultura galega coas diferen ..
tes formas de expresión culturais dos países atlánticos. Nembargantes para os incondicionais a escolla faise a cada paso máis difícil. Aos festivais cunha longa tradición ininterrompida súmanse
cada ano, e en moitos casos nas mesmas datas, citas novas. Á Primeira Foliada de Lalin e á XIII edición do Festival do Mundo Celta de Ortigueira, logo da súa recuperación o pasado ano, súmase
este verán unha edición especial do Festival Folk Cid.ad.e Vella
que se celebrará en Compostela durante os dias 21 e 22 deste mes.

Coa música como referente Ortigueira converterase do 18 ao
20 de Xull no ponto de encentro a cultúra céltica. Ainda que
cun pr grama mái reducido que
o d pasad an por falla de rz mento, a XlII dición do Festival do Mundo Celta dará continuidade a ua apo ta pola oferta
de variadas actividades -conferéncias, concerto , expo ición ,
etc- que permitan a integración
das diferentes culturas célticas
na ua múliple forma .
Com n vidade para este ano,
Ortigueira decidiu adicarlle o
primeiro dia do festival ao coñecemento da Bretaña. A sua xeográfia, natureza, cultura, história
e economia, analisaranse a través
da proxección de diferentes vídeos musicais e documentais e a celebración ás sete e média da tarde do V emes da conferéncia Unha viaxe por Bretaña, impartida
pola profesora de bretón e de
francés Isabel Kerdudo, e polo
profesor de interpretación da
Universidade de Vigo, .Robert
Neal Baxter: "Decidimos adicarlle un dia á Bretaña -explica
Raul Piñeiro, coordenador do
festival- porque ainda que é o
país de cultura celta máis cercana
e máis parecidb a nós, tamén é o
menos coñecido. Con esta ini~
· dativa o que pretendemos e darlle á xente a posibilidade de coñecer unha problemática económica, un clima, unha cultura e

unha xeografia moi similar á noa".

É erá precisamente un grupo
chegado da Bretaña, Bagad de
Concarneau, o encargado de abrir
as actividades musicais o Yemes
pala mañá. Seguiránlle a Escala de
Gaitas de Oti.gueira e os escoceses
NieLston & Distric Pipe Band (todo eles actuarán os tres dias). Pola tarde haberá os concertos solistas de Couple de Sonneurs Biniu e
Bombarde e .pala noite actuarán
Ronsel, Xosé Manuel Budiño e
Kepa]unkera, os bretóns Glaz e os
asturianos LUberdon. T amén volverán actuar Bagad de Cocameau
e Nielston & Distric Pipe Band.
O Sábado a partir das seis actua,
rán os solistas Xavier Diez (acordeón) lain Macdonald (gaita escocesa) e Antonio Rodríguez
Bustabab. Pola noite estarán
Kem, da Bretaña,· .Peat Bog Faeries, de Escócia, Pat Kilbride
Band, de Irlanda e os galegas,
Bágoa da Raiña. E o Domingo as
navidades serán a Barida de Gai- ,
tas Castro Bergidum, chegada do ·
Bierzo, a Banda de Gaitas do Cer,
dido e O Son do Sor, de Mañón.

Coñecimento
do mundo celta
Pero ademais da Brétaña o achegamento as mitras culturas célticas está garantizado pola e:x.rposición sobTe o mundo celta que

permanecerá aberra os tres dias
unha conferéncia impartida polo
arqueólogo André Pena o Sábado
19 ás sete e média. "O que inten·tamos co Festival do Mundo Celta
~xplica Raul Piñeiro- é posibili..:
tar a integración Ja xente na real idade <lestes paises fuxindo de
quedamos só na afirmación do
seu carimbo de cultura celta".

Outras actividades programadas
para este fin de semana en Ortigueira son unha exposición antolóxica do festival, a mostra de
instrumentos tradicionais, a exposición de traxes tradicionais,
unha feira de artesania e outra
feira discográfica. Ademais o
concello ten habilitado espádos
para a acampada na praia de
Morouzos para codos aqueles
que gosten de acompañar á música co encentro coa natureza e
as noites de acampada.

Lalin, cita coa foliada
Pero o Sábado e o Do.mingo tamén foron as _datas escollida para a celebración da Primeira Fo,
liada de Lalín, un proxecto criado pola Asociación Cultural "Berra" e apoiado por artistas da comarca, polo concello e por diferén tes institucións privadas.
Ademais da obrigada cita coa
música que se presume en calquer foliada, o festival da comarca do Deza tamén oferece
unha programación de actividades paralelas que se están a desenvolver desde o méré;ores dezaseis. Todos aqueles que se decidan a participar da festa achegándose até Lalin ter.án a posibilidade de visitar unha feira de
artesanía, unha exposición de
instrumentos tradicionais e de
asistir a ·cursos de gaita galega,
percusión, acordeón e violino.
Para a Asociación Cultural ·
"Berra" esta convocátoria xurde
co ánimo de converterse nunha
das citas emblemáticas- e representativas do movimento cÚltu-

ral ·do interior de Galiza, especialmente da Comarca do Deza.
Segundo explican "esta comarca
ven tendo desde lonxe unha importante preséncia no conxunto
de persoas e fraballos que conforman a -própria cultura galega,
pero as diferentes aportacións
non se viron complementadas ,
até o de agora, cun-evento de calidade e de repercusión suficientes que servira de exposición do
que ternos, ªº tempo de contacto coque se fa¡ xalundes".

e

O grupo local Os Tromboni
(obre iros do malabarismo) será o
encargado de abrir o programa de
actuacións o Sábado ás ·sete da
tarde. Seguiralle un festival nocturo no que participarán a Agrupación [o/clórica Xirandola, o grupo
de música tradicional portuguesa
Brigada Víctor ]ara e os galegosBerrogüeto. Para . o Domingo está
programado un xantar- popular
animado coas agrupacións de baile e de gaitas Ailola e Froitos do
Deza, a actuación do grupo de títeres Seisdedos ás cinco da tarde et
do malabarista Iris ás sete. E pola
noite daráselle continuidade ao
festival nocturo do dia anterior
coas actuacións do quinteto Os
Cempés , a agrupación va5ca Kepa
]unkera e o grupo galego Dhais.

Festival
Folk Cidade Vella
A celebración do seu X Alliversário, animou á Asociación Cultural Cidade Vella a preparár para os dias 21 e 22 deste mes unha
edición especial do Festival Folk
Cidade Y ella. Grupos como Be-

rrogüeto, Dhais, Leilília, Chouteira
ou Durindaina entré outros forman. parte dun programa que segundo os organizadores é o resultado "dunha selección de artistas
que pasaron polo festival como
promesas e que hoxe son xa realidades inequívocas dun panorama musical galega que está a obter un amplo recoñecemento fó ..
ra donoso país".+

bliñar que esas mesmas mentes ven
con rotunda claridade, contradición
~uriosa, ese mesmo carácter plural
cando se trata de analisar outros
estados, europeus ou non. As mentes das que falo, ao descualificaren_o
feito diferencial no noso Estado,
arboran argumentos rexos: Risco era
un cernícalo - galego: lagarteiropostulan; Sabino Arana un vándalo
e un reaccionário, e -xeralizandotodo o nacionalismo é pailán e simplista. Infelizmente, a necidade non
é ~nha exclusiva dos defensores do
pensamento diferencialista. Por pormos un exemplo: Julio Iglesias non
é nacionalista (nacionalista no sentido no que aquí se u.tiliza), o cal
non pexa que posúa unha ampla
produción de frases desditadas e carentes do mínimo estatuto de racionalidade. Podera-se dicer, moi
razoabelmente, que Julio (ei!) non é
político, nen intelectual, nen nada
semellante (só embaixador do ano
Xacobeu, trescentos kilos) . Procuramos, portante outros exemplos e .
ocorren-se-me Ramiro de Maeztu, o
J. Mª Pemán, dos que non é <loado
presumir un pensamento subtil, nen
finura de análise.
·

~ltimo

exemplo -infelizmente
non será o derradeiro- de escisión
do razoamento léxico, forneceronmo aínda hai poucas horas dous coñecidos intelectuais, con motivo jo
detestábél asasinato daquel rapaz de
Ermua de nome Miguei Angel. Para
o primeiro, do atentado debía deducirse unha clara ( ?) consecuencia: os
votantes nacionalistas do PNV e EA
debian, desde ese mesmo instante,
replantexar o voto (como se Arzallus ou Garaikoetxea fosen os asasinos) porque o nacionalismo, todo o
nacionalismo, conduce a ese camiño
(ignoro por que nón se constríie un
razoamento análogo dicindo que
todo o voto a Aznar conducirá co
tempo ao voto a Ynestrillas). Para o
segundo (máis maxistral aínda), a
repercusión que tiña que render a
morté sería, nen máis nen menos, a
marcha fulgurante de Xabier Arzallus, lñaki Anasagasti e monseñor
Setién-(sic), <! disoludón do Parlamento BascO'e·a convocatória urxente de novas eleicións ..

~i algo -teimo- que non en-

caixa nestes razoamentos. ·
Recomendo (isto si que é urxente)
a leitura atenta dalgún tratado básico de lóxica. Nos lles propoño, a
estes pensadores, defrontaren-se a
Godel, mais debian tema-lo, polo
rnenos, con Rusell ou Lefebvre. +

•
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tre 14 e 30 anos poderan partí,
cipar na convocatória.

• 'Cheveré inaugura a XIII Mostra de Teatro de Ribadávia
• Coa peza Orbita Mutante da .
• ·compañia teatral Chévere <latá
comezo o Venres 18 a XIII edi,
ción da Mostra de Teatro en fü,
_badávia .. Chegadas de diferentes
puntos da nosa xeografia e do
mundo, este ano no Auditório
do ·Castelo actuarán un total de
doce compañías.

.

O Sábado ó teatro .galego pasa,
ralle o relevo ao Brasil que es,

tan'i pinesen 1te na mostra con O
auto das barcas da compañia ·
Dl·agaa,7. O Domingo 20 esta,
rán presentes os madrileños
Angel Ruiz e Mariano Martín
cos suas Cancións animadas e o
Luns Matacandela de Colóm,
bia representará Angelitos em,
pantanados: O martes 22 lpau
de Cuenca apresen ta as
Desventuras conxugais de Barto,
lomé Morales e o dia 23 a
1

protagonista será a V oda dos
moinantes da Compañia de Ma,
rias. O xoves tqcalle otumo o _
teatro suizo que terá como em,
baixadora a peza Ícaro represen,
tada por Teatro Sunsil e o Ven,
res 25 desde os Estados Unidos
che&..ª Jango Edwards coa peza
Classic. A mostra pecharase o
Sábado 26 co Teatro do Morce,
go que estreará a Increible vida

de Héctor Loreiro. •
.

,.

O único requisito que deban
cumprir e ser galegas e r_esi<Jir
no país. O prazo para apresen,
tar tantos traballos como se
desexe remata 15 de
Decembro. Concederase un
prémio a mellor colección (6
caricaturas) e carro as mellores
caricaturas: Estos traballos e ·
unha selección das obras apre,
sentadas serán expost.os máis
tarde na Casa da Xuventude de
Ourense. •

.

1
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• A agrupación
Auriense prepara
o Dia da Pátria
A agrupación·cultural Auriense
en colaboración con A Mesa.Po,
la Normalización Lingülúica e
Galiza Nova organi~arYunha sé,
rie de actos co lema "Un mes
para a pátria". O Xoves 10 unha
mesa redonda reuniu ao profesor ·
Xaquin Méndez Anta, ao
~ responsábel de organización do .
-., BNG Francisco García, e á
membro dos CAF Luisa Gonzá,
lez ao redor do tema "25 anos de
movimento estudantil". O Mércores 16, co 'motivo da reedición
de O Guieiro, o voceiro das Mo,
cidé1.des Galeguistas, xuntáronse
Elíxio Rodríquez e Luis T aboa,

da, quen pertenceron a elas máis
o historiador Marcos Valcárcel.
A música chega o Sábado f9 co
grupo Bate certo e o Mércores
23, a dous dias do 25, o escritor
Lois Oiéguez falará de "A pátria
posíbel". +
-

• Rock nas festas
.de Santiago
Santirock é o nome do co~certo
qu.e ten lugar o 19 de Xullo én
Santfago e que sé inclue nas fes,
tas do Apc)stolo ainda gÚe orga~
nizado pola asociaciófl. culturar
Festirock. Estáh no pavillón· de
Santa Isabel a partfres das nove_
da noite os grupos La Marabun,
ta, Korosi Dansas, Vic;.tor Abun,_
dáncia, O caimán do rió Tea, Tú.:

zaros, <;;old Ground, Pussycats e
_Zenzar. O festival, que custa
I .500 pesetas en venda anticipa,
da e 1.800 en taquilla, será apré,
sentad<;> por Mofa e Befa.•

•Convocan
-aos caricatÓristas
nove1s
Como aportación á IV Bienal
da Caricatura -, organizada ..
anualmente polo Clube Cultu,
ral Alexandre Bóvedci e a Con,
célleria de Cultura de· Oure:i, ..
se, a.Casa da Xuv~ntude-'d_esf~
ddade. ven de convocar 6 IV

Concurso Galego pa,ra Caricaturistas Noveis . Todas
aquelas persoas que tefü,m e-n =-:_

.

mesmo e co méio no que nos .
'desenvolvemos".+

•Ares,
un mar de música
Oskorri e Luar na Lubre actuarán
o o Sábado dia 19 ás 11 da noite
no concerto Ares un mar de mú,
sica que organiza, na explanada
do Porto de Ares, a Comisión de
Cultura do Concello e a Corni,
sión de Festas do Mar. Nesta
noite de música na comarca de
Ferrolterra o grupo galego, Luar
na Lubre, estreará en directo o
seu cuarto traballo que sairá a
venda este ano.•

• Actividades
alternativas
da man
• Curso para o
de Radio Piratona desenvolvimento
Exposicións de pintura, fotogra,
- fia , artesania, vídeo e danzas fo,
das artes cénicas
ron algunhas das actividades in,
cluidas nas xorhadas de
actividades alternativas organi,
zadas por Rádio Piratona a pasa,
da fin de semana en Vigo. O
programa apresentado baixo o
lema Viver sen título rematou o
domingo 13 con diversas actua,
cións musicais e de mímica e o
desenvolvemento de variados
xogos cooperativos. Con estas
xornadas Radio Piratona preten,
deu amosar que "hai moitas e
moi diferentes alternativas que
se poden facer para levar a cabo
unha vidá coerente contigo

O Venres 19 rematan en Vigo as
primeiras Xornadas de Teatro e de
Danza Cid.acle de Vigo organizadas
pola asociación cultural Ailalá.
Esta asociación ofereceu a posibi,
lidade de participar durante toda
a semana nun obradoiro de más,
caras enfocadas ao teatro e en
dous cursos de danza contemporánea. Desde a sua criación hai
nove meses, Ailalá marcouse ccr
mo obxectivo dar apoio aos pro,
fesionais e fomentar o
coñecimento e a participación da
sociedade nas artes cénicas. •

Reivindican maior atencióJl. científica ao -mundo do mar
Celebrouse un Simpósio·en f?~ntevedr~ coordenado por Francisco Calo
*

sua existéncia e na que canta, tan
só consigo mesmo (individualis,
mo), ten que motivar e para e,
guir pescando (envexa) e ten que
controlar a infonnación que ad,
quiriu dos eu acendente para
competir (insolidariedade).

' MANUEL VILAR

A P~néncia de Antropoloxía do
Consello da Cultura é a ·única
<leste ente autónomo que.con: cer,
. to, regularidade vén celebrando
encontros e publicando traballos
que-son un referente· importante e
constante.no mundo _antropolóxi,
co galega. A semana pasada ceb
brou, entre Pontevedra ·e a illa de
Ons, un simpósio centrado sobre
o .mundo do mar e adicado á figu,
ra de Filgl!,eira Valverde.
Xa vén sendo un .~ópico o repe,
tir que nun país coma o noso, ·
onde o mar ten unha enorme
preséhcia, os · escudos sobre o
mundo mariñeiro son marxinais
nas ciéncias sociais. Mais ·esta
eiva non é só de Galiza, senón
que ·vén senda unha constante
nas investigacións antropolóxicas en xeral, pois os estudos so,
bre a vida dos pescadores foron
entrando na disciplina poucó a
pouco e de xeito soterrado. Quizais unha das poucas excepcións
nos nosos-dias se dé nas Hlas Ca,
narias onde os escudos antropo,
lóxicos referentes á v,ida dos ma,
riñeiros si teñen un papel im,
portante na vida académica.
Pois ben, este Simpósio del?e ser,
.vir. para avivar estes necesários
estudos no noso país (e entre eles
unha maior preséncia da termi,
noloxia e vocabulário mariñeiro
nos dicionários), pero, de mo,
mento, serviu para ver as coorde-

O Simpó io valeu tamén para
criticar como as institución non
escoitan ou non teñen en coma
os "saberes" dos mariñeir á ho,
ra de levar adiantc as uas políti,
cas pesq"ueiras ou ref rentes ao
m_u ndo do mar (peira que hou,
bo que modificar por non facer
caso ao que dician os vellos mari,
ñeiros, nasas do polbo potencia,
das pola Xunta que h oubo qu
retirar). Tamén se criticou a falta
dunha política séria de museali,
zación dos materiais da cultura
mariñeira, supeditada aínda a un,
ha política de museos de mariña
de guerra e de acuários, cando
aquela era xa unha vella idea que
empezou a concretarse a finais do
século pasado aproveitando o ti,
rón das exposicións rexionais.

Antigo pofü~bote a 1pr:incípioi de século no porto da Povoa do Caramiiíal.
~·

nadas teóricas que predominan
hoxe neste campo de investiga,
ción: ínteraccionismo siinbólico,
ecoloxía proce.sua.l •.márxismo, e
teorias do caos; ver tamén como
están estes es tu dos noutras par,
tes, como as
Canarias e Ba,
leares, Bretaña ou !Portugal, es,
clarecer a•gtins puntos e desbotar
certos tópicos. Entre estes cricicouse (Sánchez Femández) os estudos de economistas (Beiras, Laxe) nos que parece latexar certa

mas

nost_álxia polos_"sis_¿imas precapi,
talistas e de pequeña escala nos
que se idealizan as relafións de
parentescü e o autoconsumo,
frente á pesca xa máis industriali,
zada onde só se procura o benefí,
cio. N a pesca tradicional tamén
se procuraba .o beneficio e non
sempre estaban no mesmo ·barco
os membros dunha fan;iília . Ho,
xe, sen embargo, nos barcos fac,
torías si se están ~ utilizar para o
reclutamento da tripulación me,

canismos baseados nas relacións
de parentesco ou viciñanza, e así
os xaponeses reclutan man de
obra entre veciños ou parentes
de mariñeiros dos que xa coñe,
ce!} o rendemento no traballo.
Falouse do individualismo e da
insolidariedade éntre os mariñei,
. ros que; asegun o prófesor Calo
Lourido, cóordenador destas xor,
nadas, son consecuéncia Ele que o
mariñeiro xógase diariamente a

Pero este Si~pósio tamén valeu
para confirmar' algunhas das eivas
que p_adecen certas institucións,
como é o pouco abertas que están
á sociedade non académica ou
non institucional. , Aqui botouse
en falta á xente que nestes mo,
mentos están traballando na re,
cuperación das embarcacións tia,
dicionais ou na potenciación da
cultura mariñeira á marxe de ins, .
titucións e centros de poder.•
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desolada
da memoria
Título: Beirn norte.
Autor: Xavier Rndríguez Baixerns.
Edi~orial: S,itelo Blanco, Sa ntiago, 1977.

Lendo Beira norte, o novo poe,
mario de Xavier Rodríguez Bai,
xeras, e espec ia lmente a pri,
meira parte, "Inverno arr iba",
é ntese a profunda chamada
dos Fentos no mar, aque l pri,
me iro libro galega do auto r pu,
blicado a comez dos oitenta.
N e! a paisaxe da Mariña lugue,
a e a lembranza infan tí e
adolescentes, coa casa familiar
co mo eixo, t maban carpo na
própia voz do poeta, que facía
d pr ce o de creación un per,
manente pescudar no propio
er. E Baixera reali zábao en
versos de pureza clasicista, con
temas novas no naso panorama
poético, que fixeron do seu au,
tor un ponto de referencia fun,
<lamenta! na renovación poéti,
ca dos oitenta.
Agora, e e vieira incesante que
é a obra poética leva o escritor
outra volta aos lugares da me,
moría vivida (A Mariña, a casa,
a infancia) na primeira parte de
Beira norte "Inverno arriba", e
tamén na derradeira "O corazón
do inverno", nun regre o a esa
"fronte desolada" -en palabras
do autor- que é o pasado.

canta de libros

til no que o poeta vive condena,
do "a tremer, a mudar a postura .
'd o seu frío". H ai unha soidade
metálica reflectida nestes versos
que lembran as palabras que em,
pregou Octa,
s.
v io Paz para
. se referir ao
heroe da poe, En Beira ·
-sía moderna, norte, hai un
·solitario entre abandono da
as multitudes
das urbes, o~ . contención
m ell o r dito ·clasicista,
unha multitu,
abrindo paso
de de so lita,
ríos que con,
formamos a descritivo,
paisaxe urba, ao narrativo
n a. O "Here ·
comes Every, ea certa
body" {Aquí expresividade
somos o mes, súrreal.
mo todos) de
James Joyce,
isto é, . a conclusión da nosa fon,
dísima soidade no universo.

A fro11te

lncluído na colección Xabarin de Xerais
aparece o Íibro As aventuras de
Arthur Gordon _P yrn, de Edgar Allan Poe. A desgrácia dun naufráxio formula
unha loita a vida e morte para quen sobrevive centra <!_ única novela que
Poe escrebeu. Se
nos seus rela,
tos, as atmosfe,
ras misteriosas
descobrian os
interiores dos ·
protagonistas,
nesta narración
de aventuras, a
catástrofe tamén
se con.verte
nunha loita do
home contra o
imposíbeL O coidado
nos apontamentos históri_cos e xeográficos ·que caractenza a Poe fai -do libro
un.ha fome de infonnac ión a cabalo en,
treo real e o fictício. A ·rraducción é de
Alberto Avendaño.•

tivo e a certa expresividade su,
rreal.

Nesre novo libro o poeta incor,
pora matices estilísticos. A súa
obra anterior, reco llida en Anos
de viaxe e logo continuada cos
libros Visitantes e Ncu1tular, esta,
ba presidida por unha preocupa,
ción polo procese de configura,
ción do texto e a súa elabora,
ción formal, lembre mos a súa
mestría no soneto ou a pulcra
perfección das súas octavas reais
o tercetos encadeados, tendo a
beleza da palabra como elemen,
to nuclear da configuración do
discur o.

Dividido en carro partes o libro
abrese e féchase con "Inverno
arriba" e "O corazón do inver,
no ", conxunto de poemas que
ceñen como elemento central a
Mariña, mesmo cos seus--lugares
definidos e precisos, a Praia das
Catedrais, a Pampillosa, Sargadelos, aos que se suma a funda,
mental presencia da experiencia
infantil.
·

A poesía de Baixeras mergúllase
nas verdade eternamente repe,
tidas da existencia á procura
dun " itio para a vida", un lugar
no que deixar para sempre a in,
fancia, aband o n ada definitiva,

En Beira norte, como moi ben si,
nala no "lirniar" a tamén poeta
Pilar Pallarés, hai un abandono
da contención clasicista, abrindo paso ao descritivo, ao narra,

A segunda parte "Cidade do Sul"
céntrase no universo da cidade de
Vigo, ese profundo deserto de
multitudes que representa a perda
da inocencia ". .. xunto a esgotos
e luciros que corrompen espu,
mas", nesa cidade costenta que
gabea desde os peiraos cara a esa
"rexión das oficinas", mundo has,

A :terceira parte "Distarrci a,_s" ·
da literaturá infantil
desenvólvese en espacios aUeós,
mais profundame11t~ unidos á
·da Costa da Morte
experiencia vitat do autor, nos
que se confirma a plena soidade
A asociac ión cultural Neria de
Vimianzo e a Monte Branca
do Eu, a pegada das corn¡as des,
de Ponteceso
truídas, e na que o espacio ten a
editan O trasnÓ
forma das olladas, nun' Nadal de
rebuldeiro, un
frío intenso en Londres ou nun · libro que reco lle
~dolescente lugar perdido nun
mostras literárias
camiño de Castela, alí sempre
infantis, sexan
poesia ou narrati,
abrolla un home q!le procura un
va, referidas á
lugar para os seus pés feridos po,
Costa da Morte.
la vida. Un home que novamen,
Recolle textos de
te retoma na parte final, "O co,
Xoán Babarro,
razón do inverno", á Beira míti,
Concha Blanco,
Femando Cabeza,
ca, nun retorno que .é tamén re,
Maria Canosa, Pepe
greso a esa "fronte desolada" da
Carballude,
Xosé Maria Lema, Arturo
memoria que abranxe o espacio
Novo, Xosé António Pet Posse, Xosé
da mirada do poeta, que procura
González e Ana M~r ia Femández. •
definitivamente "un sitio parq. avicia, obxecto e busqueda funda,
mental da nosa existencia. +
As fábulas de Esopo
CARLOS L. BERNÁRDEZ

NARRATIVA

NARRATIVA

Antoloxia

A. IGLESIAS

mente nesa "Beira norte" da me,
moria.

1

As aventuras de
Arthur Gordon Pym

ªº

Xavier Rodriguez Baixeras.
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O Jume de Santo Antón novela histórica rigorosamente documentada, ben construída,
de lectura Fluída, coas doses de misterio, acción e humor sabiamente dosificadas polo
autor de xeit6 que o texto de continuo anima a non deixar de ler.

NA MESMA COLECCIÓN

Quen fo¡ Esopo? Máli~ que non se sabe
a ciéncia certa, o que é irrefutábel é a
sua iníluéncia posterior na narrativa a
ra iz do que deixou escrito. Fábulas
de-Sopo
publícanse en
galega na editorial Laioven to.
Todos os fabulis,
tas e contadores
de conto~ poste,
riores beberon da
fonte de quen se
calcula viviu no sé,
culo VI a.c. mália
que o seu paganismo
deturpouse coa inclus ión de moralexas,
segundo explica Teresa López, traduc,
tora e autora do prólogo. O debuxante
Pepe Carreiro ilustra as fábulas.•

Novo do trinque

XERAIS

O LUME DE SANTO ANTÓN
Luis Manuel García Mañá

·~O
~~

AS ARMAS DELICADAS

POLAROID

Estro Montaña

Suso de ToTo

O BNG edita Novo do trinque, un
volume de relatos de trinta e cinco es,
critores e esc ritoras que respostaron
dunha maneira'"xenerosa" a esta ini,
ciat iva da formación nacionalista, segundo di Xosé Manuel
.
Beiras no prólogo. lmposíbel
citalos ao com,
pleto, os leitores
poden ler inédi,
ros de Margarita
Ledo, Fina Ca, .
salderrei, Mª do
Canno Krucken,
berg, Román Ra,
ña, Manuel
Seixas, Xosé Neira
.Vilas, Manuel Ma,
ria, Suso de Toro, Ra,
miro Fome, Rafa Villar e Luisa Villa[,
ta, entre outros. •
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_:..____·1~11~
Leit~uras~lll'-----~
Arre.-sentelha: /
Bravura
máis alá
Títulos: Prnp ia meme son capt ivo / A pri meira visión.

Autores: Ce b;n Fernández Sanmartín / María Lado.

Editorial: A.C. Amaía.

- 1

""' )

""·

Os sistemas literários soen cana sua terra e na sua v ida real e
nonizar determinados discursos
concreta é absoluta. Parece que
en circunstáncias e por razón s · quen fix era estes versos fara o
inerentes á própia natureza do
nos o vec iñ o ( quen o dixera
fenómeno literário, senda vadel!) e o me llar é que é cerro,
riábeis tanto as obras como as
canto se agrad ece que a poesia
circunstáncias e as razóns.
naza da vid a !, que h axa quen
Nunha literatura dominada, conos conte o vivir en verso, que
mo é o caso da galega, as razó ns
nos conven za de que para ver ·
poden ser xeradas polas pecupoesi a só precisamos abrir -os
li a res. c irollos sen obrigatoriedade de socunstáncias
ñ a r. Pero non fic a o
que configuset!'.\ va lor
ran a sua his- O Batallón
n o contitória e de- Li terário da
do . Celso
mandan deFdez . Santerminados Costa da
martín móst ipos de dis- Marte é
trase como
curso
que coñecido, e
un poeta sóacadan valor
lid o, eficaz,
soc io lóxico vai máis alá
d o min a d or
non tanto da arroutada
d os recurs·os
pola sua cua- da leña
que e mprega ,
lificac ión esos poemas esverde, a
tética como
tán perfectapo lo ignifi- calidade do
mente es trofacado
da seu quefacer
do s e o ritm o
mensaxe. é patente.
moi ben lograVén se n do
do, mesmo canis.to admitido
do se trata de
mesmo a saprosa poética
bendas dt>
( c h a m émos ll e
que os critérios estéticos adopasi), a conceptados nacen do mundo da moda
ció n do verso é tan clara que
e do subxectivismo. Obviamennon bo tamos de menos signos
te, non todos os discursos e au- . de pontuación (empregados só
tores acadan a mesma altura escando realmente son impÍestética n en a mesma significacindíbeis) , a rédundán cia signición para n ós.
ficativa e -o destaque de palabras temáticas son outros dous
Algunhas causas nunca .poderecursos notábeis, o mesmo que
rán ser reflectidas .nunha enquia distribución espacial do poesa. Desde h ai un tempo, o Batama.
llón LiteÍ·ário da Costa da Morte .é coñecid o, e os seus fro itos
María Lado é poeta moi nova,
comezan a ser recoñecidos; vai
menos de vinte anos. Pero a Sl:la
máis a lá d a arro utada da leña
Primeira visión é un poemario
verde, a calidade do seu quefasorprendente pa la fondura de
cer é _patente. Xente nova e · análise sociolóxica que transmidestemida está dando un pulo á
te. T ecnicamente é un brillante
poesia galega da que estaba moi
exercício de cosmovisión antronecesitada. A mesma vida ensipo lóxica. O sensualismo, a sona que o u n adamos contra conoridade, a denúncia do divino
rrente ou seremos só monicree do humano ábrese n a pántalla
ques vivindo virtuais vidas en
de cada folla con un títulq que
domésticos cenários.
en realidade é unha parte do derradeiro poema, do poema total
Propiamente son captivo está
que en cada páx ina se glosa e
poboado de leonas,
desglosa. O uso da pontuación é _
de rinocerontes, de
exquisito, n a conelefantes, de gacecepción eslas, de rios, de matrófíca tares, está inzado da
m én atina.
violéncia que -exE, a pesar da
presa o vivir, da
sensualidade,
ferocidade precinon está fóra
sa en cada intre,
a violéncia de
e a vida da que
cada
vida
fala 'n on é un al("teño mentigo etéreo e abs ras amarradas á
tracto -mal do
tráquea / por
que ve u padeiso cuspo en incendo boa partentos de anorexi a .. . / teño
te d a p o es i a - 1~~1:;:";::;•;:~~:;:¡;t:f:EI'T4KT::;z:;N:f:::·2-·v5i:~;;g;,., .,. .:.
dos o itenta- ,
un virus publicia incardinatario n a autoes tima .. . ); se be n
ción do poeta

h a i veces que non .logra fuxir
dun romanticismo quinceaneiro
(" ... teño sorte ... de que me teñas"), sempre espreita a crueza
da vida ("Paríronme nun coche
da Vdvet Underground f no día
da resurrección dun taxista melen udo , .. (Aquela ve ll a puta
acendeume nos ollos as luces da
/ cid ade dos méd icos e cegoume) ... Matei o pa i, a nai e as
ninfas que o criaron"). A sua
poesia nace tamén da vida real,
é ela en suxestivas e atrevidas
metaforizacións e simboloxia, .
algo que une esas duás escritas
visíbelmente.
Dous auto res de clara proxección, que mello rarán e deixar-án qbras de máis-peso a pouco
qu e sexan má is a mbiciosos.
Polo pronto, fe licitámonos de
que· os novos autores deixen
ob ras tan co-idadas , do exemplar traóallo da A .C . Amaía
-calquera lles nega o
valor de atreverse a
ed it a r poetas n ovas! - e de que teñamos un Batalló n
Literário n a Costa
da Marte con tan
novas e va lerosGs
bardos. A loita
continua, o triste
é a sensac ión de
lo itadores so litários. Na fronteira entre ·a lírica
e a ép ica do
XXI, h aberá
que re ivindicar
os va lo res de
esta nova ép ica· dentro de
cincuenta
anos? Vara, para a crítica do automenosprezo eterno.
Non vaiamos pensar que só
contribuimos en causa benéfi ca, que premiamos un desinte resado esforzo por achegarnos
mostras de esperanza, non: ternos u·n ha realidade de alta cualificación que hai que afortalar
porque son privilexiados transmisores do naso orgulllo . •
XOSÉ M. EYRÉ

Galicia
vai-salvar
ao mundo
Título: O centro do labirinto.
Autor: Agu~tín Fern ánd ez Paz.
Editorial: Xern is.

Comentaba hai un par de seman as a infuencia que o mundo do
'cómic p ode chegar a ter no s
criádor¡;;s da nova narrativa actual e facíao cando falaba desa
estupenda obra que <% Terra queimada. (X.L. Marcos Laiovento ).
Agustín Femández Paz declárao a
peito aberto na páxina de adicatorias cando rende homaxe ao xa
clásico do cómic Stratos de Miguelanxo Prado quen, por cerro,
faille unha xenial portada á sua
última obra O centro do labirinto.
A nove la está dentro do xénero

Agustín Fernández Paz.

da ciencia ficción e pola id ade
dos seus principais personaxes,
lonxitude da mesma (menos de
duascen tas páxínas), brevidade
dos eus capítulos (vintedous) e
mesmo pala colecc ión na que
Xerais a publica (Fóra de xogo) a
narración vai claramente dirixida a un público adolecente mai
que sen ningún complexo poden
ler os país, xa que no verán ás veces se agradece unha lectura lix.eira que se ddxe ollar de vagar.

A obra si[Úlase temporalmente
na metade do séc ulo v indeiro e
vainos contar as a.venturas dun
neno "pijo", David, alienado e
presumido que vai ir tomando
conciencia da necesidade de
loit ar contra o instituído no
seu contacto cos grupos de resistentes que dende Galicia están a dirixir a revolución global. Pa ra iso vai contar coa ca~
pacidade de convencemento
dunha rap aza, Brenda, que
amais de namo ra,lo e acabar
servíndo He de profesora de galega, le . Ao Suso de Toro halle
. gostar que o f}"le tan en tre Saint
Ex upery ·e Shakespeare. ¡Un
bo colega o A gustín Fe rnández
Paz!
A nai de David , Sara, é amais de
filla de emigrante unha personalidade )llundial e a chave n ece- ·
saria para abrir as portas da revolta que se anda a artellar.
·
Metáfora ecolóxicb-nacionalista
a novela ten bos e malos, intriga, persecucións (a que acaba
con v iño de Amandi é do millorciño da novela) e ata algún
toquiño de lasciv.a pederastia.
En resµme, tódolos ingred ientes

XURXO S. LOBATO

necesa ri os para facer un gui o
que, ben cociñado por Agustín
Fernández Paz, re ulta ben aboroso e que por vece leva ao lector ata a emoción.
O ritmo narrativo non é tod o
hornoxéneo que debería er.
Coido que a n v la gaña ne te
eido da metade en diante e o final queda abert cierna iad
bru camente. Na lingua empregada, coloquial maí
n
n eións a faci lón, o au t r am ' ano un grande dominio la me ma e un rig r
trab 11 .
Agustín Fd z. Paz t n acadad
xa unha chea de premio d literatura infantil e xuvenil
min este libro, non s i
ben porq ué, cheirame a
máis. +
X. MA DE CASTRO ERROTEíA
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O EX--MINJSTRO_DA CENSURA ·
RECOMENDA VERACIDADE
NAS OPINIÓNS
GUSTAVQ,LUCA DE TENA

Conttastar dados é a abriga primeira do xomalista, desandar a enxutrada da información e mirar na braña espellada da que nace a n otícia: o próprio gabinete de Cotnunicación da Xunta expectora este
consello enérxico e profesoral a propósito dunha lembranza sobre
Carlos Martinez-Barbeito publicada nestas páxinas odia 26 de Xuño.
Carlos era amigo de quen isto escrebe. Na espléndida biblioteca da
sua casa de Madrid, partida por colunas de madeira pintadas de verde
-e chapiteis brancas, coñecera ao home que máis sabia no mundo de
cartografía da Galiza. Tiña clasificadas ·as falsificacións en función do
seu mérito e demorábase con rexouba nas grallas castelanizantes e
anacrónicas da toponimia adulterada: Puente del Cerdo, Niño de la
Guia. O xornaLsta tiña daquela vinte anos e gravaba con curiosidade
os xuizos entre indolentes e ácidos de Carlos sobre os ministros de
Franco que celebraran desde a primeira plana de Informaciones a inminente rendición de Londres aos nazis ou divertiase no reconto de
memória de apoúac ións de Lain, T ovar e Torrente ao Congreso de Escritores Fascistas. Sempre me pareceu que o libro de Rodriguez Puértolas Escritores Fascistas (Akal) nacera dunha idea de Carlos.

Os compoñentes de Chouteira.

Folk

.
rustico
/

Título: Ghuaue!
Grupo: Chouceira.
Editorial: Do fol EdicilÍn . Boa.

Definitlvamente, con olída e
no no o paí unha corrente de
expre ión dentro da mú ica folk
que e ecanta pola onoridade
tradicional en canto a repertório e in trumentación. É dicer
parell ao chamado folk progre-

ón, flauta , gaita , percusión, e n titu n a ba e,
amái da voce , d te gundo
disco do grup bá icamente da
p nín ula do Morrazo. Pero
desta vez Chouteira emella que
desemp aron
eu in trumen,
tal, a respeito da anterior gravación e debut discográfico do
grupo, e deron cunha sonoridade recreada nunha atmósfera
densa, nun univer o no que o
noso folklore móstrase na súa
plenitude interpretativa. É non
é que Chouteira se destaparan
dun disco a outro como bos
instrumentistas que son, xa que
hai ben tempo veñen mostrado
no seu directo o bo dote de f01·rnación asentada no panorama
da espécie. É .que neste
"Ghuaue!" deron co enxeñ iro
de son axeitado á sonoridade
individual-colectiva do grupo.

MARTA G. FILGUEIRA

E e home é o basco Jean Phoca , que no estudo Elkar de
Dono tia vén exercendo "coma
un mú ico máis", seg undo declaración do grupo Oskorri a
e te me mo periódico hai cousa
de dez ano . Naturalmente, en
tales instalación ba cas gravaron Chouteira o eu novo disco,
e contaron nel con várias colaboración , tale como as voce
de Marta Arba tamén ás
ca tañolas do grupo a turiano
Xareu, e máis q precisamente
"o korri Antón Latxa.
O di co tá pre idido todo el por
unha harmonias e in trumentación acorde cun certo prantexamento rú tico, entendido tal coma un on inxelo, fluído, no que
cada rex i to individualizado atopa
eu oco
no conxu nto
cole tivo, c a
exc pcional O di co e tá
particu larida- pre idido
de d voz, n m a am nte todo el por
d Uxfa Pe- un son
dreira, mpre sinxelo,
pcrceptíbe l
fluído, no
nun prim iro
que
cada
plano no tema cantado, rexisto
c u a que é individualiza
de agradecer
nun c ntexto do atopa o
como do folk seu oco no
gal go, e caso conxunto
polo de agora
en repertório colectivo.
con te.xtos. E
estes -as letras
das canciónscontinúan con esa mensaxe aparentemente primaria, elemental,
que se por algo se distingue é polo seu ·inerente encanto, e coma
sempre acontece en toda obra de
arte mínimamente digna, depende do ointe de tumo a posibilidade de afondar no contido do
que se nos canta, verbo, por
exemplo, dunha das cancións
antolóxicas do disco, por título
"Chalaneiro":

"Se p;;isas a ponte non caías a auga,
que os meus amores van nesta chalana''.

Haberá canción máis engaiolante no no o cancioneiro que
ésta? T al vez a resposta esteña,
seguindo o disco, en "Lauril).dinha", apresentada coma tradicional do Miño --non sabemos ata que ponto galega e/ou
portuguesa-, e igualm.ente impre cindíbel en calquera escolrna da nosa música cantada que
se précie de selecta entre la
"Créme de la créme". Son '11gunha mostras dos Chouteira
rnáis esquisitos, rnália a semántica do próprio norne do grupo,
presto, efectivamente, para dar
"choutos" nos temas máis rítrn icamente marchosos do seu
repertório, presentes naturalmente en boa parte do di'sco,
curio o por outra parte, na hábil utilización dos sons de percu ión.
Cales mago do eLL ofício, chegan a manipular -particularmente Francisco "Chuco" E tévez- un cribóq con garavanzo,
acadando unha sonoridade sorprendente. Xa que logo, o disco deu con ese resultado arteana l froito de quen traballa
con agarimo o qoe se trae entre
mans, e sobre todo pólo coidado meticuloso de de lles instrumentai , cos que atinaron
curiosamente -non se sabe se
tencionadamente- no logro dese son sinxelo que se comenta
ao princípio destas liñas. Nest:a
mesma procura dunha sutil experimentación, o disco inclue
un terna de resoáncia portuguesa -O "Osifán. Pasodoble do
Linhal" -, no que se valen
dunha "banda de mi:ísica espe. cial" en base a bombardino,
trombón, tuba e prato.
Porén, se se interesan pala
gravación -cousa absolutamente recomendábel-, disfruten reparando a audición nestes pequenos detalles, nos que
"Ghuaue!" é un disco pletórico de m atices. Outra mostra
máis do qu·e se pode anovar
sen se saír da tradición.•
X.M.E~TÉVEZ

Unha tarde facia gabanzas conmovidas (que raro nel, de. maneÍras tan
suaves) dunha fotografia de Curros autografiada coa que acababa de
agasallalo quen isto escrebe, cando nos interrompeu o grilo de teléfo~
no. Volveu morro de risa. "Seguro que-non acertas quen chamaba.
Era o Ministro". "Que ministro?" "Quen vai ser: Fraga". Naqueles dias
Fraga era coñecido coma o ministro de información de si mismo porque.
non perdoaba foto nen telexornal. Do repaso da biografía de Fraga
que naquil dia escoitei completa na voz de Carlos Martinez-Barbeito,
lembro os intentos desesperados do actual presidente da Xunta por
adoptar un continente militar que lle abrise as portas da xerarquia
franquista. Non lle axudaban, polo visto, nen a anatomía nen a coordinación motora. Co seu estilo marcial, Fraga conminara a MartinezBarbeito por teléfono para
traballar con el no Ministério nunha exposición
imperial que se habia chamar España, tierra única . .
"Este gilipoilás igual pensa
que eu son dos seus", dixo
Carlos.
Mellor non estragar agora
outros xuizos e precisións
que o infonnadísimo interlocutor do xomalista fixera sobre Fraga aquela tarde, pero non cabia nen ras
de dúbida de que as formulaba alguén nas antípodas
do Ministro e do governo
fascista no qu~ o Ministro
participaba. E esta a das
de contraste que reclama o
Gabinete de Comunicación da Xunta para as palabras de lembranza emo- Carlos Martínez Barbeito.
X.S. LOBATO
clonada de Carlos Martinez-Barbeito, publicadas odia 26 nestas páxinas? Con que autoridade
pode esixir fraga que se contraste unha información, el que durante
moitos anos perseguira aos xomalistas en nome de Franco para que
non puidesen contrastar nen investigar nengunha bomba (de hidróxeno )· de Palomares, nen liña das mercedes que lanzaba a rapañota o Boletin Oficial del Estado , das regalías do Crédito Turístico, dos ministros
amigos e sócios de delincuentes de sana,· e xa non digamos do que pasaba no SQtO da Dirección General de Seguridad? Que broma é esta de vir
Fraga acusar de falla de sentido a urtha información, el, o ministro que
mandara un ulümatum á Hubert Beauve-Méry Ge vous salue Méry ),
director de Le Mónde, para que censurase a perpetuidade os envíos do
seu correspondente en Madrid José António Novais. Cando Beauve1'.{éry lle deu un corte de mangas a Fraga, e lembrou que Novais era,
algo máis que un xornalista, 4n demócrata, condición que non era de
presumir mm ministro de Fraµ.co, Fraga tomo u ·a decisión patética dé
asignar dous ?ecretas a seguir ao correspondente dia e noite.
Estes dados son .de <loada comprobación porque xa forman parte da
história recente do xornalismo continental no que Fraga figura como
fascista e censo't, por moito que lle roan as móas e veña agora recomendar precisión, profisionalidade e respeito aos feitos obxectívos.
Se cadra, o cerco que Frága ten argallado desde hai anos arredor de A
Nosa Terra, para o que corre o valente risco de prevaricar contra os
regulamentos que o PP defendera no Parlamento en relación coas
axudas á Prensa, non é tan diferente das suas teitnas de Ministro contra o diário Madrid (que por fin dinamitou), contra a revista Siglo
XXI (que pechou), ou contra o Le Monde (ao que, cortaba a entrada
cando os despachos de Novais lle levantaban o roibén).
Tomo prestado o xuizo de Carlos, que era moi preciso nas suas opinións
sobre persoas: este gilipollas igual pensa que todos somos coma el.+
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EDICIÓNS A NOSA TERRA VEN DE PUBLICAR ERA TEMPO DE
APANDAR, UN LIBRO NO QUE RAMÓN DE VÁLENZÜELA, GALE,
GUISTA E COMUNISTA, DESCREBE A SUA ESTÁNCIA NA PRI,
SIQN DE ÁVILA, LOGO DE QUE A GESTAPO NAZI O ENTREGASE

A FRANCO, INICIÁNDOSE UN PERIODO DE ENCADEAMENTO
QUE REMATA EN SILLEDA NOS CAMPOS DE TRABALLO DAS MI,
NAS DE WOLFRAM. O LIBRO É, MÁIS DO QUE UNHA DENUN ~
CIA, UN CANTO A SOLIDARIEDADE A LIBERDADE E A XUSTIZA.

Era tempp:~ de ·apandar
Adianto da novela autobiográfica dé Ramón de V~lenzUela, preso nos cárceres de Franco
.....~ 1\.

Xa sabía González que ía me propoñer
que eu dese clases na escola da cadea. Era
preciso que eu dese esas clases pero se
quen rno propuña era don Lázaro tivera
tino na rniña contestacion e non amos,
trara ningún entusiasmo, máis ben falara
da rniña boa vontade e do sacrificio que
era para rnin. Se pola contra, o que rno
propuña era o señor Brieva podería dicir,
lle que si redondamente.

narro.e para contestarlle ser o~~~delo.
-Xa sabe vos.tede que paleoJítico e neo,
lítico é unha clasificación qué fan· moitos
historiadores para mellor ent_endimento,
pero non todos os historiadores._
-Eu nunca lin ningút;i. libro que falase:de
neolíticos.
-¿Que historia leu vosted@?

-Brieva é bo home. E dos de antes e non
ascendeu. Está dita todo.
Propúxomo don Lázaro e fun de profesor
de Historia ás ordes directas dun rnestre
que viña tódolos días da rúa e que tiña
conquerido o seu título por méritos de
guerra. Eu tiña de lle chamar don Ramiro.
O tal don Ramiro non sabía nada de nada.
Fora l'isteiro nas obras dun canal perto da
capital e rematara de chivato do contratis,
ta cando houbo un intento de folga entre
os obreiros. Nese ' pos to apillou_no a guerra
e axiña se meteu na Falanxe. Na frente as,
cendeu a sarxento e de sarxento, sin nin,
gunha clase de exame, fix~rono Mestre
Nacional de PríSÍóns en propiedade.
A miña primeira lección foi de prehisto,
ria e don Ramiro, que tiña obüga de a
presenciar, retirouse a pouco de cornezala.
Volveu despois cando xa me eu dispuña
para baixar. -¿Vostede pensa que os reclusos enten,
deron os paleoliticos e mais os neolíticos?

..

-Penso que si, contesteille, porque denantes de vostede chegar fixen moitas
perguntas e respondéronme correctamen,
te. Ademais, as que eles me fixeron eran
·
coherentes.
-¿Sábese dos sitios onde os paleolíticos
loitaron contra dos neolíticos? _
-Non entendo a pergunta.
-Pois debera de entendela, para eso é
vostede especialista en Historia.
Non sabía como saír da gargalleira en que
me metera aquela besta e percurei sere,

-Non teño por que lle dar explica¿ións.
Pode retirarse.
-- Ás súas o~des.

bía cáseq_ue un ano porque roubara un xa,
món. Tilia dezaseis. anos. Como era pe,
querrech07-: c;:alado, non facía barullo e
avúltaba ·pourn, non se decataban del e
deixábano seguir alf. Na súa casa pasaban
unha fame t:otal. Deprendera a ler e mais
a escrebir, dep~endera a xogar ó axedrez,
interesou~e pala política e adquiriu unha
cultura que nunca pensara acadar.

-

O caso era que, a sua meirande preocupa,
ción, estaba en que o quitasen denantes
que deprendera ben as carro regras e un
pouco mais de xeografía.
-Eu sinto que lago me vou ir. Un xa,
man non dá .para máis.

Don Ramiro non yolveu pola miña clase
e as ansias Cle deprender dos reclusos obri,
gábanme a estudar canto podía.
Non tardei moito en ser veterano. Polo
En verdade non podía moito porque a bi,
meu cárrego tiña a distinción dos funcio,
bliqteca, no tocante a histoi;ia, somente
narios, máis que nada a de don Franci co
tiña dous libros: Compendio de Historia de
que _unha vez chegou a me dicir «vostedes
España de Menéndez P~layo e mais a Hisos' sabiOS f> e 'tiña,, tamén a irmandade dos
toriq Universal de Moren.o E$p.inosa. T º'
meús compañetros ..Andaba palas dúas
das _as demais historias forap .queimadas_ galerías ·cando quetia, incluso p9la cociña
nun:~-Auto de Fe, dirixido.polti-:capelán da e -pola enfermeiría e podía achegarme a
cadea,, celebrado con tód(;)r6's ritO'!i. da
up ven,tanucD que había enriba dende
Santa Inquisición.
- onde se vía, un anaéo' grande das murallas
-e mQito campo do val do Adaja que se,
O Chaviri era o mellar aÍmuno que eu.ti, . mella chegara 'deic51 _o infindo. Do pobo
ña. Deprendera a ler de corrido en clases
víase pouco. A mih gostaríame ver pero
non se vía. B(ihcaba a vista por enriba
intensivas que lle derañ .os, 'xe~eos de Es~
carabajosa e' tomara. ta:r;t en ·sctfo a cousa
das pedras para se atapar entre o ceo lirn,
qué:}ía todo canto se: lle pu~a por <liante. _po e máis a terra limpa tamén . Non tiña
nadad~ bucólico o que se divisaba.
Os libros que ·máis 11~ gastaba 'l~r eran, pre,
cisamente, as d¿as hisÍ:orras
'min m,eté,
Co canario comentaba esta clase de pai, . ·
rame mm conflicto porque eu ~on cerraba
saxe ~ el dicíame algo que levaba razón:
como tiña de facer para que soubese que
dicía que, a esa cor tan forte do final do
' eran dous libros escurantistas e defonnan,
verán, vermeila e ocre, socede despois o
tes sin lle tirar o desexo de ler historia, os
verde do trigo verde para pasar ó rnareÍO
únicos libros de historia que había, porque
das restebas entremediado coa cór branca
traer libros de fóra estaba tan -penado como
das neves no inverno.
· caltjuera outra «propaganda ilegal». Cando
a cousa ía máis _adiantada un día díxome:
-Tes razón, non se consola o que non q~1ér.

e.a

-¿E logo a xente nosa non escribe Hts.-toria?
-Escribe. Hai esas historias pero nonas
deixan en trar.
O Chaviri viñera como preso común ha-

Alonso tiña o seu petate na enfermeiría e
baixaba pouco porque non podía. Estaba
eivado das torturas que lle fixeran. Tiña
arrente de 35 anos e levaba ·e n Ávila den,
de a ocupación de Madrid. Fora denantes

da guerra diri xen te campesiño no Barco
de Avila e alvou do afu ilamento por ter
unha condecoración cando fa ra soldado
na guerra de África i eso valeulle a conmutación. Nos derradeiro interrogatorios
quedara eivado do lado dereito e oio po,
día emitir vocais.
A xente coidábao e aloumiñaba nel como
se fose un meniño. Cando Alon o baixaba, acompañado de dous de nó á cela nú,
mero 2, contábanlle o derradeiro parte de
guerra que había ( tardei m o ito en saber
como) do Aliado . Alon o e taba un
anaquiño escoitando e brilláballe nos eu
ollos a satisfacción pola boa marcha na
frentes. Despois había que aco mpañal á
enriba para que non caíse pola e caleira .
O agarim o un ánime do reclu
cara
Alonso era tanto que don Lázar e outro·
funcionarios considerábano c mo un pe,
rigo coles: tiv e omente p r e tra la~
dárono, da galería á enfermeirfa, nd e
poucos dos presos tiñamos acceso.
Un domingo, na comunicación, coinci,
dín coel. Viñera verme un meu irmán e
cáseque nono atendín olland corn a
muller de Alonso, que ainda facía boa
moza, falaba con chistes e comportábase
como se fora nunha romaría. Ela perguntáballe causas e, sen agardar palas respostas, perguntáballe OLitras e así, de perguntas en perguntas e de chistes en chistes
pasouse o tempo da visita para eles e mais
para min . Despois saía tan leda como se
for dunha festa. ·
Na cela conteille o caso ós compañeiros e
faleilles da estrañeza que sentira diante
daquela visita porque a muller de Alonso
parecíame moi nova e por demais repini,
cada para que poidese agardar moito tem,
po por un eivado preso . .
González colleume por un brazo e levoum:e
deica a enfermeiría e apolicoume ó venta,
nuco para ver se eu vía algo embaixo.
Alí estaba a muller de Alonso chorando,
coa cara entre das mans, nunha situación
de desespero.
Na miña maxinación non cabía mais dór. •

G~!1!0

·A NOSA TERRA

X.M. Budiño, instrumentistacompositor, é identificado sobre
todo coma gaiteiro, ainda que
tamén lle dá á percursión e máis
whistles. Foi recebido coma poucos músicos galegos no seu debut discográfico, e "Paralaia" é
actual mente todo un reclamo
musical nas emisoras de rádio
convencional. Daquela, a súa
difusión está garantida máis alá
dos circuitos folkis habituais. Está disfroitando dun verán ateigado de concertos en directo, e
xa contempla lonxanos no tempo os avatares doutros gaiteiros,
que tocaban nas festas populares
para cubrir un "recheo" e sen
apenas remuneración económica algunha. Iso sí, nun tema do
disco, "Ardora", permítese a li-·
céncia de facer história, e manifesta: "Quería falar de recordos,
e quería facelo enfeitizado coa
preséncia de sons cheos de Galiza, cheos de muiñeira, e cheos
de voces que grita5en a Ricardo
Portela, aos Gaiteiros de Soutelo e a tantos outros que sempre
permanecerán na memória''.
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'O sentim~nto é o q9e ináis valoro ,n un músico'

XoSé Manuel Budiño
*

XOAN M. ESTÉVEZ

POLO DE AGORA, XOSÉ MANUEL BUOIÑO VÉN
SENDG O ÚLTIMO
GRILON .DUN INCESANTE
'
PANORAMA MUSICAL, QUE ESTA CONVERTENDO A MÚSICA FOLK GALEGA EN PROTAGONISÍA SOBRANCEIRA DENTRO DO CONTEXTO QUE NA ESPECIE CONTEMPLA A. AMPLA PENÍNSULA IBÉRICA. NENGUN PAÍS OU COMUNIDADE OESTE DIVERSO MOSAICO CULTuRAL SUPERA
EN CANTIDADE E CALIDADE A ENORME NÓMINA QUE SURTE A OFERTA FOLKI AUTÓCTONA.
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beril, qÚe é o guitarrista. Desta
xeira, na Bretaña convidáronme a tocar ·no Festival de
Quimper de gaiteiros solistas.
Alá interesouse por min a dis- cográfica Keltia, que actualmente ten o disco distribuído
en toda Franza. En Marzo comezamos a gravar, pero antes
volvin a Bretaña a facer o traballo definitivo de produción,
con Jacky e máis So'ig, vendo
sobre todo de coidar as melodías. A gravación definitiva fixémola nun e~tudo de Madrid,
durante vinte dias, coa presenza
entre os colaboradores destes
dous músicos bretóns. A produ,
ción no económico é -responsa,
bilidade miña, encargándose
Discmedi da distribución.
"Síntome moi 'a gusto nesta nova xeira, xa que as melodí~s, a
própria música, fág9a eu. E un
· pouco tamén o froito de estar
con Fol de Niu varios anos, con
eles vivín unha experiencia
moi positiva, compartín cenário~ con xente que está agora
no disco.

Pero o feíto de que X.M. Budiño
exa un gaiteiro "de moda" non
quer dicer, nen moito menos,
que a sua sona sexa froito dun
soño de verán, dun descobrimento súpeto. Pola contra, é
consecuéncia dunhas vivéncias,
que teñen na sua Moaña natal o
ponto de partida, acorde co título da sua estrea discográfica, xa
que "Paralaia" vén sendo o
monte situado entre as rías de
Vigo e Pontevedra.

Non teme da gravación unha
excesiva decantación polo son
bretón, dada a presenza de músicos daquelas terras?
Non, porque eles chegaron ao
estudo de-gravación con todo
feito. Houbo un traballo de pre,
produción para que soara a min.
Falénos un pouco dos colaboradores -de luxo- do disco.

"Comecei a tocar nunha banda
de gaitas, Semente Nova, de Moaña. Con ela toquei en vários
festivais, coma Ortigueira e Lorient. Daquela eu andaba polos
quince anos, e vin como todo
este mundo me abda fronteiras,
convindo en recoñecer que isto
é o que me gosta. Despois vin a
Vigo, toquei na Banda de Gaitas Xarabal, que dirixe Antón
Corral; estiven con eles cinco
anos, na clase de técnica de gaita, no Obradoiro, todo este
mundo da Univ r idade Popular. Tamén toquei en vári s festival , e compartin m ita tarde e m ito cenário con xente
que ag ra e tá no que podemos
con iderar nov folk galeg . A
Universidade Popular foi un
centro moi importante, e a min
coincidiume estar ahf, con toda
esta xente, cos actuais Berrogüetto, con Carlos Núñez".

· Os dous bretóns están pola ad,
miración que sempre tiven por
eles, de toda a vida; tanto
Jacky como So'ig son dous dos
meus ídolos de sempre. A Kepa
Junquera apresentóumeo Iñaki
Peña, de Radio Tr_es, nµn festival en Lugo; despois coincidin
con el na gravación do disco de
Uxía, posteriormente nun de
Oskorri, no que igualmente es,
· tivemos os dous; el chamóume
para participar nun proxecto
seu, compartido con Ibon Kotero n, por título "Leonen
Orroak". En canto a ·Mercedes
Peón, coñecina no Festival Cidade Vella, en Santiago, e a
admiración foi de súpeto; xa a
coñecía do grupo Xacarandaina,
pero non a identificaba persoalmente. No disco Mercedes
colaborou dunha forma activa,
mesmo seleccionando algun
dos te~as gravados.

Desde entón, decidinme a lanzarme coma gaiteiro solista, en
concursos; era unha forma de
sair adianre. No ano 91 decidin
formar únha banda, que se chamaba Fol de Niu, na que coincidimos músicos de diversos estilos, facendo unha música-fusión, xa que había nela algo de
folk, de jazz ...

E coma gaiteiro que valora
máis, o virtúosismo ou o sentimento?

"A miña xeira con Fol de Niu
durou catro anos, percorrendo
prácticamente toda a xeografia
galega. Logo chega o momento
en que decido facer a miña ca·fre ira en solitário, coa miña
própria música xa, partindo e
servíndome da miña experiencia persoal".
"Coincide que me chaman ou~
travolta do Festival de Lorient,
. na Bretaña, para ir co meu nome é coa ,Banda que tivese nese
mome1;i.to. Entón decido artellar

Por suposto que o sentimento.
E segue sendo actualidade a an·
terior polémica verbo da gaita
nos conservatórios?

A. IGLESIAS

unha formación acústica, nova,
cos meus temas, e alá~ me fun. A
miña sorpresa foi que toda a
prensa internacional presente
no Festival, fóra de USA, de
Alemaña, Italia, Canadá, comentou que o meu era algo distinto, diferente á música escocesa ou irlandesá que tan to
ahondaba naquel marco, e
acababa resultando repetido de
rµáis.; entón, o noso grupo resul,
táballes algo novo. Entón, deci-

dín seguir con este proxecto, e -no m:es de Outubro formo a
Banda. que teño actualmente,
integrada por Leandro Deltell,
con q(lén xa toquei en Fol de
Niu, ás percusións;· Xan Her,
nández é o baixista, músico ma,
drilefio residente aqui na Galiza; outro galego, da Cañiza, que
vive en Madrid: Pedro Pascual,
que toca bouzouki, mándola e
pandereta; e Xavier Díaz, acor, _
deonisfa, de procedéncia astu-

riana. Está é á Banda que levo
desde o pasado Outono; con ela
toquei todo o inverno, comezando por loca.is de pequeno
aforo, en Cantabria, Asturias e
Galiza. Polo Nadal fomos recebendo propostas de gravación
por parte de várias discográficas.
Volvín a Bretaña, desta vez pa,
ra facer unha pre-produción do
disco, con Jac~y Molard, violinista. e co-productor artístico do
disco conmigo, e ·máis So'ig Si-

Resulta curioso que, cando menos hai poucos cursos, houbese
máis demanda para a aprendizaxe da gaita que do piano no
Conservatório de Vigo, que vén
sendo en todo o Estado español
o único que dispón da especialidad e de gaita. Iso quer dicer
moitas causas. Supoño que será
gracias ao traballo que fixo moita outra xente: Antón Corral na
Universidade Popular de Vigo,
Mercedes recollendo temas polas vila~, os músicos de Milladoi,
ro, que de pequeno xa eran os
meus ídolos .... .
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BOROBÓ

Os versículos do·Barbanza
-/·
Cinco días despois de ser creada, ante notario, a Fundación
Valle - Inclán (encetando a
cumprir así un acordo u_náftime
do Parlamento galega), presentouse na Galeria Sargadelos, de
Santiágo, a exposición dos "64
personaxes que cita Castelao no
seu Alba de Gioria", o máis beli do e célebre dos seus discursos.

P

or certo que o último p.ersonaxe. mencionado, polo
guieiro da galeguidade, é
outro xenial nativo do Mar Tirreno da A.ro usa: '.'E por fin -<l i
Castelao acimando a hfstórica
nómina- o gran don Ramón,
ainda non ben descarnado ... "

Mais, asegún di Marino Dónega, na Escolma posible, "xa ferido de marte, Castelao pronuncia o seu derradeiro discurso-,
peza oratoria que tiduou Alba de
Groria, no. Teatro Argentino,
de Bos Aires, o Día de Galicia
do ano 1948"' ou sexa doce
anos e medio despois de morrer
Valle-Inclán, o que me parece
tempo suficinte pra que os seus
oso~ quedasen descamados.
Otra famosa conferencia de Castelao, anque pronunciada en castelán, foi a que dou primeiramen-

inverno: "El Barbanza es de
das visións castelainas da paisa,xe
bron~e. La ría es de plomo". Plobarbancina posúen o encanto de
ser escritas co óleo, ou coa acua- . mo que ao converterse en chumbo, recobrou a identidade caste- ·
rela, dun pintor que apreixa as
laina dun vocablo que lle sirveu
cores cos máis sorprendentes maincuso ao máximo comentarista
tices. E que sabe que "aínda hai
de A Nasa Terra, de todos os
máis na paisaxe'.'¡ hai a vida hutempos, pra rubro da súa escrita
·mana -coma sinalou o mellar
crítico literario que ti vemos- que · xomalística: Verbas de Chumbo".
0.s seus pinceles non podían pino recompoñer estes V ersícutar; e por iso, pra describila, Cas- ,
los do Barbanza, nos que estelao fíxose "escritor ventureiro" tructuro a rítmica prosa de
e escomenza a escribir as Causas ..
Castelao, permitinme alterar novamente a orde aa composición,
resulta "que na. escolla do
"Este prólogo -engade Carballo-·
dándolle tal vez unha ordenaléxico, no ritmo d.a frase, na
consta de .sete párrafos, os 6 pri- - '
ción máis natural; máis ... "a cacoerencia de estilo, non hai"
meiros teñen idéntica estructurón da natureza". Encetando por
quen u supere", como advirteu
ra. Son s·eis variantes dunha
un mediodía invemeiro de chumaxistralmente Ricardo Carbamesma aserción''. Veñen ser mevia e rematando nunha noite esllo. Estas cualidades resaltan
dia ducia de visións do Barbantival de luar.
nos dous textos, tan distantes
za, sen mencionar nunca o topóentre si, ·d e que falamos. E eu
nimo, en diversas estacións, e en
Todas as frases, casi todas as papens~i que ainda gañarían fadistintas horas do día e da noite.
labras dos Versículos, proceden
cendo a xustaposición, ou a
dos dous textos castelainos, anmistura deles; trocándose así ceo aproveitar Casteláo estas
que dispostas doutro xeito, á micais a prosa tan rítmica de Cas;
visións, doce anos despois,
ña maneira. Nembargantes, o
telao, nunha .composición poéna preciosa conferencia sotica de alta categoría estética. · sintagma de o mar Tirreno , da
bre don Ramón María,' enriqueCoda, tomeino, excepcionalcea con novas imaxes, cambia a
mente, do .prólogo que D. Raorde dos párrafos e expresamenAtrevinme a facelo éu, coa mifü,1
món del Valle lnclán puxo ao lite en todos esres o nome de
penuria lírica tan patente. Trabro De la felicidad, do seu coterráBarbanza.; acompasado a menduc~n ao galega as expresión casneo García Maní. Pois era xusto
teláns do discurso ue fermosearíción da ría, en que xamais cha-'
an máis o primitivo texto claque,
que vencellase ao termo dos Verma polo seu nome.
sículos do Barbanza aos máis xela Causa. Por exemplo, a metáliniais arousáns ... e galegas.+
Tanto unha coma outra· versión
ca visió1:1 da paisa:xe na tarde de
te na Habana sobre Valle-Inclán,
durante a súa viaxe propagandística en defensa da República en
guerra. Fixo nela unha fermosa
evocación da Serra do Barbanza,
que don Ramón contemplaría
dende Vilanova, igual que el
dende Rianxo. E pra iso utilizou
como base o texto da primeira
das Causas (publicadas no ano
1926) tiduada A catón da ·natureza; a cal, asegún Carballo Calero,
"é, evidentemente, un prólogo".
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FRANCISCO

A.

únense ata confundirse, e
os que non estaban_de cor-po presente estaban en espírito, nos estandartes ou
nas esculturas · que os romeiros portaban.

Contemplándoa, áquela
po uco se diferencia dunha
das nasas actuais. Incluso
estou por asegurar que as
que se celebran hoxe en día
para festexar ao Patrón de
calquera das nasas humildes parroquias, ' nada lle teñen que e11vex ~ r a aquela.

As roLJpas dos asistentes,
daque1a como h oxe en
·.día, non poden ser de necesitaclo; :Serán de, gala os
uniform€s e de cauta oste:ntosidáde a dos dev otDs; que non é de recibo
honrar a n.inguén·co traxe
de diario. Aínda qu~ isto
nqn se c9ntr~dí con aqueles e¡ue na súa ooferta, para maior mostra de sacrificio polo santo e honra da
súa santidade, prefiran fa,cer o petcorrido descalzos
ou coa promesa de non
falar con ninguén, illados
do mundo que os .rodea
para integrarse mellar na
sánta man ifestación. ·

A

s Panateneas eran as
grandes festas ·de Atenas, que se celebraban
no mes de xullo para honrar a Atenea, patroa da cidade; .quen, como calquera
santo, tiña múltiples e sobrados motivos para ser venerada.
Ela, deusa da intelixenc ia,
inventora dos máis diversos
obxectos, como a frauta, o
xugo, ou o torno dos oleiros, era a protectora das artes manuais, da metalurxia e dos
labores femininos, polo que as
mozas atenienses bordaban para
ela un manto. que lle ofrecían
no seu día levado por medio
dunha multitudinaria procesión
na que non faltaban os cánticos,
as luces acesas e os ·estandartes;
ata as autoridades civís e militares se unían ao acto ocupando

omo nas procesións
_a ctuais, os devotos
fan o seu percorrido
arredor do templo, palas
terras, as rúas e os camiñ.os de
cada día, pero ao contrario ·doutras veces, os camiños polos que
pasaban tamén se revisten de
solemnidade, adórnanse e alfómbranse de flores, e quen nesta hora os transita faino como
nunha peregrin ación, sempre
en constante avan ce , sen qu e
n ada nin, ninguén os deteña.

C

un lugar privilexiado detrás dos
sacerdotes.

A

comitiva procesional saía
de mañanciña, e, segundo
Fideas, os deuses, por esas
causas da divindade , rn esturábans e coa xe nte, porqo e para
áquel artista, en tan devota procesión, o di vin o e o hum ano

'É necesário que
a literatura mostre
a nasa realidade'
Neste país todo o que consegue
facerse de forma independente
xera desconfianza

Crenzas de mariñeiros galegas , britá,
nicos e bretóns de Franci co Alonso, unha apaixoante história que
relaciona a cultura mariñeira galega con outros povo de Atlántico e
que inclue, entre o utras , a lenda
dos homes mariñeiros da pescaderia da Coruña, que eran unha espécie de sereas masculinas que no
século XVI axudaban aos traballadores do mar. Finisterre en mar
maior de Ramón i Ballesteros e en
poesía A rutina e o deber de todas as
criaturas de Manolo Cortés e o
humilde pero marabilloso libro
que escribíu o gaiteiro de Soutelo,
Voando coas ás da vida.

VIDAL

Descalzos e con velas
Posibelmente, unha das
procesións máis famosa da
historia fose a das Panatene as, inmortalizada polo
escultor Fideas no friso do
Partenón de Atenas.

Xurxo Souto

Que libros recomenda ler?
Todas as obras de Cunqueiro e todas as de Valle Inclán.

Cando a comitiva procesional
chegaba ao templo de Atenea,
cubríase á santa, perdón , á deusa co novo manto e celebrábanse os sacrificios de animais que
1ogo eran tallados e poxados entre os romeiros, que alí me mo
os preparaban e comían en gran
de banquete festivo.

L

ogo v iña n os xogos, as
co mp e tición s d epo rti vas ,
os bailes e a foli ada. Po is
'n o fo ndo, tan importan te como o fe rvor relixioso é qu e o
espírito desafógue das súas coitas e que a cat a rse da fes ta
rompa co coti á., aínda que a
descu lpa sexa se mpre a cel
ebración do san -Fulano.
Qoen sabe se daquela non pasarían, asemade, causas coma o
datjuel matrimonio que, an siando part1C1par nunha romaxe de sona, ela, máis festeira e
atrevida, ofreceuse a ir descalza
e con non sei cantas velas tan
grandes coma ela se o santo lle
concedía certo favor. E o seu
marido, que se sentía tan involucrado no asunto como a súa
compañeira, non quixo ser menos e tamén se ofreceu a ir, como ela, descalzo e cunha vela.
-¿E que lle pedían?.
-Iso non o sei, que o que se lle
pide ao santo ou ao señor Alcald e, debe qu edar entre el e
quen o pide. +

Acaba de publicar o seu segundo
libro Fum.areu. Despois de vários
anos de andaina musical no Diplomáticos a que se de be es te
achegamento a literatura?

É outra for ma de c mu n icación
natural q ue e tá m i r laci n da
co me u t raba llo no gru p . En
Fumareu , qu ign ifica remu iñ
no mar, narr unha é rie le hi tó ri as q ue ago ra u am
c rn
comido para as canción d nov
disco . Son h i tórias a t ravé da
cale con tamo a realidadc ve r lacle ira qu e desc ubr im o n a ro ta.
Descreben esa Ga liza abraiant e
infinita que vive n o ma r, pero tamén esa G aliza xeográfica na qu e
existen cidaEi es con fachadas feas
que deixan entreve r o desaco ugo
da xente.
Podemos falar dunha aportación
desde a literatura ao movemento
bravu?
O bravu é unha etiqueta que puideron utilizar moitos grupos que
necesitaban facerse cun espácio
no mercado. Debe entenderse como un veículo que axude, através
da solidariedade e á marxe de calquer t_ipo de subvencións, a artellar a música ~ en Galiza e non co·mo · unha institución que se alimenta a si mesma.+
Músico e escritor. A Cmuñ a (1966)
Discografía: Arroutada T anga laica, Parrú :; e
Avan Le wda.
Obras: A tralla e a arromada e Fumareu .

O Trinque
,
Eduardo Chao
Edicións do Castro reedita
o estúdio biográfico é político de Eduardo Chao escrito hai un século por Curros
Enrique; Chao, natural de

·
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Ribadavia, foi político da I
República, f~deralista e protonacionalista. Paga a pena
revisitar este ·rrabal~o do autor do Divino Sainet~. •
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •
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Carteleira
~ AIR BAG. Juamma Bajo Olloa

deixa o estilo i~timista de Asas de
Mariposa para en.redarse nunha comédia
de gansters de grand~ desorde narrativo e
con algu n chiste resultón. Herdanzas da
movida con protagonistas subidos de
coca. Tono periférico onde bascas, galegas e portugueses aparecen en primeira
liña.
~ CON AIR. Vários presos moi
Xosé
Manuel
Budiño
participa
nos festivais
de BRETOÑA
e
ORTIGUEIRA

perigosos son trasladados a un
cárcere de alta seg uridad e. Pero na via xe, toman o avión penitenciário para
tentar unha fu ga . Subproduco do cine;na de acción con variante carcerária e
final feli z.

Bretoña
•MÚSICA
FESTA CELTA
A Asociación Auru.xeira artella para o Venres l de Agosto, a fc ta en honor ao deus
celta lugués Lugnasad. Bretoña fo¡ sede do Bispado Brironien e até o século VIII
(acollia a Costeira luguesa e
Terras do Návia), sobre o
que rentan facer memória
histórica coas conferéncias
de Manuel Aneiros, André
Pena Granda e Antonio
Garcia, que comezan ás 7 do
serán no salón parroquial ao
tempo que se inaugura unha
mosrra cos restos arqueolóxicos do Castro de Bretoña.
A partir das 22,30 actuan no
Couto de Aumxeira, o gaitei.ro local Daniel O Roxo,
Emílio Pérez O Pando da
Fonsagrada co seu birimbau,
A Quenlla e Xosé Manuel
Budiño e a sua banda, encre
outtos. Enttada de balde.

fElr

HAMLET. Uns bons diálogos
sempre son garantia en médio de
tanto cine inconsistente. Kennet
Brahnnag fai unha versión con dem.asiados primeiros planos, ao estilo da televisión, e cun Hamler, interpretado
por el mesmo, .en exceso a lpori zado
toda a película.

DE CONT AS. Norteamericano de acción e previsíbel
final. Para dias de choiba. A preséncia
de Harvey Keitel, o mellar.

fEF.

O QUINTO ELEMENTO. Un
moderno taxista do século
ex soldado especialista, ten que socorrer
a unha extraterrestre n.o seu plano para
exorcizar o mal que ameaza a vida na cerra Dous sex simbols, Bruce Willis e Iam
Holm e os deseños de Moebius e JeanPaul Gaultier. +

xxm.

Do 17 ao 20 celébranse os actos
relativos ao X Grande Prémio de
Carrilanos de ESTEIRO.

A mostra da casa Kodak
chega por primeira vez á
Galiza. Máis de 200 fotos
na Estación Marítima.

Até o 20 de Xullo Museu
de Belas Artes, expón unha mostra de retratos de
pintores e escultores do sécu lo XIX, preparada polo
Mu eu do Prado.

tra colectiva de pintura e
esc ultur a de autore do
Morrazo.

~AXUSTE

W ORLD PRESS PHOTO

• EXPOSICIÓNS

Até o 20 de Xull na Casa

~ SÓ OS PARVOS. SE NAMORAN. Unha hispana e un anglosaxón enamór)3nse nas Vegas. Nárración
acaramelada do choqúe entre as respeiti:
vas famílias e culturas.

A Fundación Caixa Galicia
expón ao redor de 100 traballos en branca e negro do
famoso fotógrafo. Até o 26
de Xullo no Quiosco Alfonso.

ARTISTAS PINTAOOS

da Cultura abren a V mo -

BOA ES-i:,RELA. Triángu lo
amoroso entre un carniceiro im potente e unha parella de delincuentes.
O camiceiro aceita a s"ituació11 ao ·coñecer o pasado de ambos na inclusa. Cine
español de aceitábel factura.

MAGNUM
LARRY T OWELL

Cangas
ARTE NO MORRAZO

fElrA

•MÚSICA

Lalin

Ourense

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

- FOLIADA
NA CARBALLEIRA

Até o 23 de .Xullo, no AteA Asociación Xuvenil Berra! artella a I Foliada de
Lalin. O Sábado 19 a partir das 9 da noite actucm
Xirandola, a Brigada Víctor Jara e Berrogüeto. O
Domingo á mesma hora,
tocan Os Cempés, Kepa
' Junquera e Dhais. Ase made haberá feira de arte. sania, actuarán os malabaristas Tromboni e Iris, un
·xantar popular o Domingo
ás 2 da tarde na carba lle 1-·
ra, e títeres co grupo Seis·
dedos. No-auditório abren
un.tia mostra de instrumentos tradicionais, e o
Xoves 17 ás 20 h. no mesmo local o luthier Quim
Farinha fala dos Luthiers
na ·aaliza. No conservatório dan cursos de instrumentos tradicionais, gaitas, percusión, acordeón e
violino. A ent-rada é de
balde e pódese acampar na
própria carballeira.

Lug_o _ __

RAY CHARLES

• EXPOSICIÓNS

Celan ova

O nomeado pianista xunto
outros 25 músicos no cenário, o Xoves 17 ás 10 da
noite no Coliseu. As entradas son a 2.500 e 3.000 pta.

• LEITURAS
FEIRA. 00 LIBRO

ALFREOO BONGIANNI
Expón fotografías até finais
de Xullo no Cafetin.-

Ray Chartes

é un dos
participantes
nos diversos
actos
ja:u:lstlcos
que se
celebran
istes dios na
CORUÑA .

·GALIZA CASTREXA E
ROMANA

A mostra das novidades litcrária instá la e na vila do
24
27.

ªº

· História arqueolóxica repartid~ en tres salas da cidade: Caixa Galiza, Museu
Provincial e Porta Miñá.
Até o mes de Outubro.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS
GALIZA HOXE,

1990-1997

PIANISTAS DE JAZZ

Est.eiro

Obras realizadas nos últimos 7 anos, entre esculturas e pinturas no local da
Fundación Barrié. Alguns
autores son Menchu Lamas, Antón Patiño, Leiro,
Paco Pestana ou Manuel
Moldes, entre outros.

O Xoves 17 ás 9 da noite
pecha o ciclo da Fundación
Barrié co concerto de ,
Hank Jones (piano), Ray
Drummon (baixo), Mickey Roker (bateria) e Milt
Jackson (vibráfono).
~

•FESTAS

Ü LATIDO DO MUNDO
~ Acción

VOCAL SAMPLING,
MICHEL CAMILO E
}OSHUA REDMAN

contra afame d e

Madrid, xunta fotos de Indochina, o Caucáso e África, que fixero n os profision a is Begoña Rivas, José
Luís Ál"ILarez, Xurxó Lobato, José Man~el Návia e
Daniel Gluckmann. Pódese visirar aré o 20 de Xu llo
na Casa da Cultura Salva-'

dor de Ma1:adiaga.

.

No Coliseum ás 21 h. dentro do festival da Johnnie
Walker. O Martes 22 con
Vocal Samt>ling e Djavan,
o Mérco res 23 co Michel
Camilo Trio , e o Venres
25 ·con Jos hu~ Redman.
Ainda o 7 de Agqsto actua
Th e American Espiritual
· Ensemble.

BAIXADA
DE CARRILANAS
Do Xoves 17 ao Sábado 19
fan os entrenamentos para
os postas de saída, e o Domingo 20 comeza o X Gran
Prix. de Carrilanru: 'ás ' 18,30
h. os rapaces, ás 19 h. carri- ·
lanas len.tas, e ás 19 ,30 h.
as rápidas.
·

•TEATRO
M OSTRA INFANTIL
Até o dia 19 n a Sala do

Concello , cunha actuación
diária. Teatro A.chádego e
A sogra, EMAE de Malpica con Petición de man, e
Teatro do Vilar coa pe za
Maria, a mosca.

ESCULTURA
CÁNTABRA E GALEGA
Até o mes ·a~ Outubro expoñen ao carón da muralla,
esculturas recentes de artistas galegos e cántabros. ·

Ferrol

Moaña

• EXPOSICIÓNS

• GASTRONOMIA

EsCULTl:JRA GALEGA E
ASTURIANA

FESTA DO NASEIRO

Ocupan os xardins da Alamed a, Cantóns de Molins
e a Praza da Constituc ión.
As obras asturianas pódense conre mplar na Praza do
Marqués de Amboaza. A
exposición das pezas escultóricas ficará até o mes de
Outubro.

CONDE CORBAL

O Doming o 20 a partir
da.s 11 da mañá en Meira,
a Asociación de Naseiros
Samertolameu celebra a VI
- Festa do Nas_eiro. Agardan

ofe recer produtos da Ri a
de Vigo en ab un dá nci a,
n écora (3 00 kg), polbo
(700) e camarón (50) a
prezos populares.

neo, expoñen un.ha série do
gravador pontevedrés.

UMG

A Brigada

Víctor Jara
participa,
adema is
dun amplo
abano de
_músicos e ·
grupos, na
Foliada da
Caballeirq.
: deLAUN

lmaxes de 20 anos da Unión

de Mocidades Galegas, expostas na Auriense. Até o
31 de Xullo.

Ortigueira
•MÚSICA
FESTIVAL
00 MUNOO CELTA

D~ Venres. 18 ao Domingo
20 º ' XIII festival oferece
dourravolta lugar de acampada e unha pres.a dr actividades paralelas, todo de balde. No cartaz anúncian para
o Venres 18 a partir das
21,30 a -actuación de Baga.:!
de Crozon (Bretaña), Nielson & Distric Pipe Band
(Escócia), Glaz (Bretaña),
Lliberdom (Astúries), e os
galegos d~ Ronsel, e X.M.
Budiño. Para o Sábado á
mesma hora tocan Escola
de Gaitas de Ortigueira,
Nielson & Distric Pipe
Band, Kern (Bretaña), Peat
Bog Faeries (Escócia), Pat
Kilbride Band (Eire), e Bágoa de Raiña. Xa o Domingo a partir das 12 do meiodia actuan bandas de gaitas
de Castrq Bergidum (O
Bierzo), de Cerdido e O
son do Sor de Mañón, ademais da Neilson & Distric
PiPe Band.

Palas de Rei
•MÚSICA
ROCK NO CAMIÑO
Terá lugar o Venres 25 e Sábado 26 de Xullo na esplanada do mercado con ~cceso
de balde. O Venres actuan
Sex Museum, Los Del-Tonos, Dover e Sugar Dadies.
O Sábado estarán Rosendo,
Ska-P, Sindicato del Crimen e Xenreira . Zona de
acampada de balde.

Pontevedra
•CINEMA
BEAUTIFUL G!RLS
O Mércores 23 ás 20 e ás

•
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22,15 h., no Auditório de
Caja Madrid, o cine clube
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pasa o terceiro filme de
Ted Demme Beautiful
girls {USA 1996). Un retrato amábel da sua xeración, no que· un grupo de
amigos celebra o décimo
aniversário da gradación e
debate sobre relacións sentimentais.

,......

Ribadávia

'·

•TEATRO
MOSTRA
INTERNACIONAL

Durindaina,
Chouteira,
Leilia,

Óhais,
Cempése
Mercedes

: Peón. (!la
foto) - celel:)ran o

.

·x .

, anivers!irio
da
, _· A~~iacián
r
Cidade
... Vello .de
SANTIAGO

Comeza doutravolta amostra internacional que ocupa
a semana do 18 ao· 26 de Xullo, con animación de rua e
actuacións no Auditório do
Castelo (a partir das 11 da
noite). Pasarán por iste auditório: Chévere con Orbita
mutante (Venres 18),
Dragiio-7 do Brasil, con O
auto das barcas (Sábado
19), Ángel Ruiz e Mariano
Martín de Madrid e as suas
Cancións animadas (Domingo 20), Matacandela de·
Colómbia con Angelitos
empantanados (Luns 21),
. Ipau de Cuenca .apresenta as
Desventuras conyugales de' Bartolomé Morales (Martes
22), A Compañia de Marias
leva A :voda dos moinantes
(dia 23), Teatro Sünsil da
Suíza con Ícaro (o 24)) Jan- .
go Edwards de USA con .Classics (Venres 25), e unha oportunidade para o teaero de retranca con Teatro do
Morcego e a estrea mundial
da Incrible tJida de Héctor
Loreiro (Sábado 26).

Convocatórias
EXPOFANZINEs
As Xornadas de Banda D'eseñada de
Our~nse (entre o 3 e o 11 de Outubro), a maior festa do cómic da Galiza,
teñen unha mostré! de grande importáncia na Expofanzines que ven xuntar
fanzines e prozines de codo o mundo. O
ano pasado xuntáronse 700 títulos de
25 países, que logo foron recollidos no
habitual catálogo, o Fanzjne das Xornadas, cunha ficha de cada publicación e un enderezo de contacto. Todos
os editores ou publicacións polo estilo,
sobre todo os galegas aos que se lle dá
un trato especial, poden entrar na Expofanzines. Maior información no teléfono dá Casa da Xuventude (988)
· 22 85 00, e fax (988) 24 99 30.
Cffi.TAME DE BANDAS DE GAITAS

G 20 de Setembro na Pra~a do Campo
de Betanzos comeza o certame para
bandas de gaitas da Galiza que leven
· percusión galega e traxes ttadicionais, e
que nesta edición vai adicado ao mítico
gaiteiro O Rilo. A peza do certame é de
llibre eleición e os prémios vat1 desde o

ma de didáctica. da arte,
· que dirixiu Manuel Oliveira. Cambiar a mirada tenta
guiar ao público adulto a
través das mostras é a <:olección do CGAC, explicando as pezas de arte C0ntemporánea. Aberta ·a grupos"e asociacións, quepoden facer reservas no (981)
54 66 23 ou 54 66 10.
DANÜRAHAM
Masera retrospectiva sobre a
obra do norteamericano
Dan Graham no CGAC.
Fotografias, deseños, prpdución filmográfica e videográfica, instalacións e maquetas, realizadas desde os anos
60 até hoxe xunto á obra
criada exclusivamente para
ista mostt. De Martes a Sábado de 11 a 20 h. Domin;
gos e feirados de 11 a 14 h.
DE ASOREY AOS

90

Até finais de mes, no

A~i

'tório da Caliza, expoñen

'.

Jorge Barbi
ocupa o
Dobre
Espazodo
CGAGde
SANTIAGO e

· Morquecho
expón as
suas '
paisaxes na '.
. galeria
Trisque/ e '
Medúliode
TUI

Zenzar,
xunto con
outros
grupos,
paticipan no
Santirock o
Sábado- 19.

•

JORGE BARBI

O Dobre Espazo do Centro
Galega de Arte Contemporá·nea (CGAC), acolle o traballo do artista da Guarda.
De.Martes a Sábado de 11 a
20 h. Domingos d7 11 a 14.

unha aboridosa colección
de-escultura galega que comeza con obra de Francisco
Asorey (1889-196.1) e segue coa de todas as tendénc ias do século até as ·máis
recentes.. Un total de 45 esculturas ·de 20 autores. Hai
servizo gratu_íto de guia para visitas en grupo que se
poden concertar no (981)
57 41 52/57 41 53. De Martes a Venres de 12 a 20 h.
CIEGO- AL- ASPECTO

· Unha video'instalación, e·
unha dúcea de imaxes traducidas desde o vídeo a diPÉREZ VJLLALTA
ferenes soportes, 11.a .mostra
do ourensán Carlos Nieto.
Até o 20 de Ago~to na Ca- . Na galeri.a Ti:inta até o 30
. .
·
sa da Parra, expciñen debu- . . de Xulfó.
· -xos e apontes·de Guillermo
Pérez Villalta. Desde a absEN TEMPO FURTIVO
tracción, á pop-art pasando
polo barroco andaluz.
Esculturas de Nacho Criado, 1~0 CG~C.
SOROLLA
•MÚSICA
Traballos e apontes en pequeno formato de Joaquin
SANTIROCK
Sorolla. Até o 3 de Agosto
n a Igrexa da Universidade.
O Sábado 19 no Pavillón de
Santa Isabel. Actuan Cold
G .r ound (A· Estrada).
DEMANET A
MATlSSE
Pussycats (Vigo), Zenzar
(Cercecla). Túzaros (SanA BibUoteca Novo 33, expón
tiago), O Caimán do Rio
até fnais de mes unha série
Tea {Ponteareas), Korosi
de reprbducións qe pintores
Dansas (Vifagarcia), Víctor Coyote (Tui) e La Mafranceses desee século.
rabunta (Vigo). Apresentan Mofa e Befa. Entrada a
CAMBIAJ\ A MIRADA
1.500 pta. an t ecipada, e
'O CGAC oferta un progral .800 110 concerto.

babeo o título Comunidades e individuos
bilingües. Os responsábeis da organización son Anxo Lorenzo-Suárez de Filoloxia galega, e Cannen Cabeza-Pereiro e Xoán Paulo Rodríguez, da área de
Lingüística xeral, debuxan un simpósio
encargado de promover o. intercámbio
CERTAME DE PINTURA
en cinco áreas de investigación: planifiDECAMBRE
BLA!'JCOAMOR
caéión lingüística e desenvolvimento,
construción da identidade nas comuniO Concello da Póvoa do Caramiñal,
Por décirho cuarta vez o Concello de.
'dade~ bilíngües, análise da conversa biCambre convoca o certame de pintura. · convoca a XVI edición do prémio
Blanco Amor de novela longa, que
língüe, adquisición bilíngüe e linguaxe
Recolle un máximo de duas obras por
infantil, e línguas en contacto. Contan
persoa ·e reparte 800.000 pta. en préoferece dous millóns de pesetas. O
coa preséncia de figuras como: Louisprazo de admisión abre até o 30 de
mios. O tamaño dos cadros ten que anXullo de 1997, para textos de máis de
Jean Calvet, Roben Chaudenson, Pedar entre os 146x114 e os 92x73 cm,
150 fólios escritos a máquina a dobre
ter Auer, Joan A . Argente, Peter H.
sobre lenzo ou cáboa e de tema e técniNelde, Alessandro Duranti, Christine
espazo, ·e por unha cara. Hai qu'e asica libre. Pódense facer envios baixo lema e plica durante o mes de Setembro , nar cun lema e ocultar os dados p~rso _ Deprez, Charlotte Hoffmann, Sarah G.
ao concello de Cambre: Adro, L Teléais nun sobre adxunto. Envios ao DeThomason, Ceil Lucas, Jordi Colomipartamento de Cultura. Concello da
na, e os galegos Henrique Mont~agudo,
fonos (981) 67 52 34 e 67 52 08.
Pobra. 15940 Pobra do Caramiñal.
Mauro A. Femández e Celso Alvarez
Teléfono (981) 83 04 05.
Cáccamo. O segundo prazo de admiCoNCURSO DE BANDA DESEÑADA
sión, que comezou o 1 de Xullo, ten
unhas taxas de 10.000 e 18.000 pta. PaDentro dos certames Xu.ventude 97 da - SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE
BILINGÜISMO EN VIGO
ra maior infonnación pódese perguntar
conséllaria correspondente, abre até o
pola Doutora Carmen Cabeza: Faculda22 de Agosto o XIII Concurso de Bande de Humanidades. Aparrado 874.
da Deseñada, par os craballos de gale- A Faculdade de Filoloxia propón para o
mes de Outubro, o I Simpósio Interna36200 Vigo. Teléfono (986) 81 23 59.
gos ou residentes no país de 14 a 30
Correo electrónico: cabeza@uvigo.e . •
cional sobre o Bilingüísmo na cidade,
anos. Os cartazes poden ir tanto en
primeiro de 200.000 .pta, ao terceiro de
75.000 pta, cun segundo de 100.000
pta. Para inscriberse hai que chamar ao
Concello de Betanzos: (981) 77 00 11
de 9·a 14 h, antes do 10 de Setembro.

A3 coma en A4 cunha extensión de 2
a 6 páxinas. Para maior información
pódese chamar ao Centro de Infonnación Xuvenil: Praza do Matadoiro s/n.
15702 Santiago. Teléfono (981) 58 39
00 e 58 39 78. ·

.

até o 2 de Agosto. De 18,30
a 21,30 h, agás f~tivos.

Vig_o_ _ __

C.

ACUÑA VIAÑO

E;sculturas en madeira, pedra e metal. Do 9 ao 22, de
18 a 21,30 h. na Sala ·de

•CINEMA·
PASES

rua da Reconquista e ao redor da Estación Marítima.

AO PAIRO

-Arte Caixavigo .

Do Luns 2i -1.io Venres 25 .o
MEDITERRANEO
Cqncello fai pases de bal-:_
de, a partir.das 11 danoite
O andaluz Manolo· Fuertes
10 ANOS
na Praza da Constitución .
expón unha série de cadros
DE CIDADEVELLA
baixo o tema Mediterráneo.
Os cinco . film~s-~Sffilligos
son Sabor latino_de Pedro
Pódese visitar na Nova Sala
Décimo aniversário da AsoCarvajal para o Luns 2 I,
de Exposicións Caixavigo.
ciación Cidade Vella que o
cele
con dous qias de ·. Profundo carmesí de Arturb- Ripst~in para o Martes
•MÚSICA
cóncertos folk na praza da
22, Bwana de Imanol UriQuintana. O Luns, 21 a parbe-para o Mércores 23, El
XENREIRA
tir das 11 da noite, actuan
Perro del fwrtelano de PiLeilia, Cempés e Dhais. O
lar Miró o Xoves 24, e Ca·
Bravu combativo o Venres
22 a mesma hora cantan
sino de Martín Scorssese o
18 a partir das 10 da noite
con Durindaina, Mercedes
Venres 25.
na sala Anoeta (Gregario
Peón e Chouteira.
Espino, 8), actuan en
Apoio ás rádios libres. Entra• EXPO_SICIÓNS
REAL FILHARMONIA
. da a 600 pea.
DA G.ALIZA
. HISTÓRIAS
DONOSO MUNDO
O Venres 25 no Auditório
da Galiza, dirixida por Ma·
Até o 24 de Xullo na Uniximino Zumalave sobre un
programa de Haydn, Beet- - versida4e Popular mostra de
paneis de texto ·e fotos sohoven e Gaos.
bre his~órias xeme, e países
dos 5 continentes, que artella a ONG Prosalus.

ora

• EXPOSiCIÓNS
. MORQUECHO
Expón as suas paisaxes na
. galeria Trisque! e Medúlio

cataláns de Onassis Day,
Dr. Calypso e Discípulos
de Otília, Entombed (Suéc ia), os bascos de Beer
Mosh e Cujo, de Astúries
veñen Nosotrash e Un·
dershakers, Mama I.aclil1a
: (Madrid), Dismal (Ponte- vedra), e No Hay Manera
de Vigo. O Sábado camén
a área dance co mesmo ho- rário que o Domingo ~ Adema is haberá mercadiño,
xogos malabares, campionato de futbolin, e xogos
populares galegos entre outros engados. A entrada de .
cada dia é a 2.500 pta. antecipada, ou a 3.000 na billeteiri.
lLEANA CORTIZO
A pianista interpreta temas
de Brahms, Debussy e Villa-Lobos, o Xoves 17 ás
8,30 do serán no centro

Caixavigo .
O Félix
Rock, o 1 e
2 de Agosto
en VIGO,
ten un mol
amplo '
programa
de

actuacións
entre as que
está a do
grupo No
hai manera.

A ÓAUZA EXTERIOR
Xunta d~as mostras monográficas de dous pintores
fundamentais galegos, até o
mes de Outubro. Unha de
Laxeiro no centro Caixavigo, e outra .de GraneU na

Casa das Artes. - · ·

'

E scuLTURA ACTUAL
DE GALIZA E ARAGÓN
As pezas aragones~s fican
__ 9a A~ar:ieda, e as galegás na

REAL F!Ll-IARMONIA
DA,GALIZA
O Venres 1 e o Sábadci 2
de Agosto con acrn·acións
O Sábado 26 ás 10,30 da
no polidepo;tivo· das Tranoite, no Centro Caixavigo ,
vesas e lugar de acampada
baixo a dirección de Maxien Samil. O Venres de 2
mino Zumalave . O prograda tarde a 3 da mañá, acm a comprende pez2\S de
tu an os braslleiros Rai- · Haydn (Sinfonia 48), Gaos
munclos, os norteameri(Suite antiga) e Beethoven
(Sinfonia nQ7).
canos Babes in Toyland,
os grupos de Euskadi Soziedad Alkohólica, Joxe RiFESTIVAL FOLCLÓRICO
pau e L.T, os de Madri~
Sugarless, Alma Vacía, e - O Venres 18 a partir das
Lizard, dous de Vigo Leo i
9,30 da noite, na AlameArremecághona e Rebelde
da da Salgueira con Zapo·
Rojito, desde Aragón ven
vit (Ucránia), Arrecife
Manolo Kabezabolo y los
(Lanz a rote) e Xoch'ipilli
que se van del bolo e de
(México ). O Sábado 19 á
Portugal Mata Ratos. O
mesma hora nas instalamesmo dia na Área Dance
cións deportivas da Mado festival, de 12,30 a 3 da
droa, estarán Arrecife,
mañá, traballan os djs CoXochipilli xunto con Coma, Feel Action, Madelan.
olarñ Serrere (Senégal).
V. Flores, Manai,:as, , Xa o Domingo 20 a partir
Ground, Fero, Lord Keidas 7 do serán na Alameson, Silvani~,. Prozak e . da de Mosteiro (BembriFofi entre outros. O Sábave), voltan actuar os catro
do 2, co mesmo horário ,
grupos. A entrada é de
actuan Toy Dolls (UK), os
balde .
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• Mozo de 26 anos filio de pais galeg os busca traballo na Galiza.
Chamar a apartir das 1O da noite ao
teléfono 94-490 21 42, · e perguntar
por Alberto .
• Vendo secadora de roupa,
30.000 pta . Teléfono (986) 22 95 26 .
• Todos os galegas e galegas que
morades en Madrid tedes unha cita
o dia 20 desde mes para celebrar,
por antecipado, o Día da Pátria Galega. O naso ponto de reunión será o
pub Arco (Praza do 2 de Maio , no
bairro de Malasaña) , onde haberá
festa rachada a partir das 20 h. Fuxe
da calor bafante de Madrid e ven
connosco a tomar uns grelos de compromiso co país . Non o perdas!
• Curso de verán de idioma ruso
na Asociación Máximo Gorki de Vigo. Do 15 de Xullo ao 15 de Setembro. Para máis información chamar de
17 a 20 h. ao teléfono (986) 22 44 57.
• Mestre en paro busca calquer
trabaUo. (Por favor as ETI que non
chamen) . Perguntar por Manolo no
(981) 69 56 82 .
•Clases de matemáticas por licenciada , a nivel de bacharelato , COU ,
e estatística de e.e. Políticas e Relacións laborais. En Compostela. Perguntar por Ana no (981) 57 73 23.
• Agradecería que me mandaran libros sobre parasicoloxia , esoterismo, regresión , fenómenos estrenos,
reencarnacións , médiums, vidéncia
ou calquer outro tema relacioado co
ocult ismo . Mónica Mart inez Aial .
Rianxiño, 84. 15920 Rianxo .
• Grande oferta de discos e casetes. Prezos interesantes. Perguntar
por Baños no (988) 21 05 85.
• A Pallelra cervexeria no Valdouro, organiza a festa da zoca o vindeiro 4 de Xullo a partires das 10
da noite . Se queres pedir información do que te podes atopar se asistes podes facelo chmando ao (982)
57 45 43 e perguntar por Xabier.

• Licenciado en Filosofía de.sexaria formar unha equipa de estudo
con compañeiros/as con vistas a
preparar as oposicións da devandita especialidade. Os/as interesados/as poden chamar ao (986) 42
59 03 , ou escreber a: Rómil , 9-22
dereita. 36202 Vigo . Perguntar por
Xos~ Manuel Lago Novas.
• Alúgase apartamento en Lira
(Camota) . (986) 33 44 46 .
• Apartamento a carón da praia de
Camota. Terraza con vistas o mar.
Equipado . Perguntar por Daniel no
(981) 76 11 44.
• Apartamento a carón da praia de
Camota. Terraza con vistas o mar.
Equipado . Perguntar por Daniel no
(981) 76 11 44.
• Alúgase piso céntrico en Vigo.
Non moi caro (por tempadas ou todo
o ano) . Razón no teléfono (986) 22
89 76 .
• Regálanse cinco gatiños recén nacidos. Por un irmán maior que leñen,
sábese que van ser boiños, educados
e coa cabezola grande. Tel. (986) 28
05 17 e (986) 43 65 84 en Vigo.
• lntermón no seu proceso de reorganización na Galiza, precisa contratar un director/a para a sua sede
da Coruña. O proceso de selección
realizarao lntermón coa colaboración
dunha consultoria externa, entre todas as solicitudes e curriculums recibidos na sede da Coruña: Salvador
de Madariaga 45 , 15008. Telf. (981)
13 54 44 antes do 30 de Xuño.
• MOL: Língua Nacional n 2 7. Boletim de informa<;om lingüística editado polo Movimento Defesa da
Língua : especial um ano da constitui<;om do MOL, 11 Assembleia Nacional Sábado 5 de Julho no Museu do Povo Galego. Cá.mpanha:
Associa-te ao MOL, actualidade lingüística... Incluí material para se autofinanciar: livros , camisolas, bandeiras , autocolantes, etc . Envio gratuito a quem o desejar. Encomendas
no Apartado do 570 de Ferro!.

• No 30 aniversário do asasinato de
• A todos e todas que teñades i.nqu ietu des culturais e políticas,
Ernesto Che Guevara, mando cópropóñovos criar un foro de deba- - pias do prólogo do Diário do Che
te e reflexeión aqui en Vigo en prol
en 13olívia (unha introdución nedun pensamento progresista e crítico .
cesária) de Fidel Castro , docu Se queredes comentalo podedes esmento histórico e pouco coñecido.
creber a: Xosé M. Lago Novas. RoAndrés Bravo. Castor Sánchez, 11mil, 9-2 2 dereita. 36202 Vigo.
32 B. Vilagarcia de Arousa. Ao reci-

A Rodaé un

R OCK

M ' B OUZAS

dos grupos
que actuan

o Xoves 17
en VIGO

No ca mpo de fut bol "As
gai tas" , o a bado 19 a
pa rt ir da 22,30 horas, actuarán H eredeiros da Crus

Publicacións
EMl RACIÓN

Caliza N ova na Emigración edita de de
Madri d, o prime iro número (Xullo de
1997) dunha rev i ta que tenta recoller
as colaboracións de todo os mozos galegas exiliado po r 1notivo económicos.
Abr n cun editorial onde recollen a his·
tória do povo galego desde a decapita·
ción do Marechal Pardo de Cela até a
política de emprego xu ·
venil
da
Xunta, e de ·
nuncian co·
ma causa da
emigración a
situación de
colónia do pa·
ís. Xunta artigos sobre a História do Dia da
Pátria Galega.
Primeira época
(1920-1935) de
António Liz Vázquez, O Dia de Caliza en Euskadi de Richard Gómez Álvarez, a Reforma da reforma laboral de Ma·
nuel Camiño Mouzo, O galega nos meios
de comunicación: unha das caras da diglósia de A lba Villar, e Onde está o racismo
de Antón Goiriz. Oferece un recordató·
rio de datas, un como de Eva Lema, e un
páxina de breves. Para colaborar ou receber o número h_ai que escreber a Caliza Nova na Emigración: Apdo. de Correos 51299. 28080 M:;idri~. +

1 ·

bilo poden mandar a sua vontade
económica á canta infantil 367.082
do Banco Santander de Vi lagarcia ,
ou polo meio que estimen .
• Véndense figuras de escaiola. Interesados chamar ao (986) 20 18 25.
• Véndese neveira pequena (praticamente nova), própria para campismo , furgoneta , etc. Funciona tanto
con corrente da rede como coa da
batería do coche. Santiago. Teléfono
(981) 52 30 23.
• Licenciada en Filoloxia Hispánica,
dominando o-francés a nivel nativo,
dá clases e fai traducións. Perguntar por Lida no 22 80 33 da Coruña.
• Agasalham-se cadelinhos e cadelinhas. Carlos. 929 86 18 91 .
• Vendo. cadelos Bouvier de
Flandes, rabiño cortado e primeira vacina (20 .000 pta.). Telf (986) 46 06 12.
• Alúgase piso amplo ·en Sanxenx o para a tempada de verán (4
cuartos, 2 baños, comedor e cociña).
Teléfono (986) 74 74 49 .
• Alugo vivenda con xardin na
tempada de verán, en Vigo (perta
· de Samil). Chamar a partir das 1O da
noite ao (986) 20 16 08.
• O BNG e Galiza Nova están presentes .en Madrid. Se queredes contactar connosco, escrebede á Caixa
dos Correos 51.299. Madrid.

• A delegación na Galiza da Asociación Española de Enfermos
Neuromusculares informa que o
concello de Vigo, a traveso das
Concellarias de Benestar Social e
Tránsito , puxo a disposiciól'l das
persoas con minusvalía óu· incapacidade un autobus adaptado. P.ódese
utilizar chamando ao telf.20 74 74.
Dada a necesidade deste servizo ,
invitámolos a refatar na rádio e
prensa a sua experiéncia para favorecer o seu desenvolvimento e eficácia.

O Mércores 23 de Xullo ás
8 do serán na Universidade
Popular, falan a bú lgara
Marina Alexey Lapteva,
Lilian A vello López de
Cuba, e Marisa da Costa
Rey de Venezuela, moderadas por Pilar González
Bárcia, directora da Casa
d~ Acollida de Mulleres Maltratadas de Santiago. É un·
ha me~a redonda que arte·
llou a ONG Prosalus, para
acompañar a mostra Histórias do naso mundo que abre
até o 24 de Xullo na pró·
pria Universidade Popular.
•TEATRO

É PERlGOSO
ASOMARSE AO INTERlOR
Por Máscara Producción-s; o
Sábado 19 ás 10,30 da noite na S.C.D. Atlántida de
Matamá. Entrada libre. -
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O Xoves 17 ás 10 da noite
na Praza da C onstitución
con entrada de balde. Actuan A Roda , Salterium,
Belladona e Os Carunchos.

MULLER NOS PAÍSES
NON DESENVOLV!DOS

Verticais

Caldo de letras

N OITE FOLK

·A

l. Señora 5. Cada unha das cinco prolongacións en
que termina a man ou o pé 8. Preposición 9. Entré·
gasme 12. Ao revés, nota musical 13. Pase a vista so·
bre un texto 15. Touro 16. Ensino Secunda'rio Obrigatorio 17. Evito unha dificuldade 18. No plural,
con·d ición orgánica que distingue os machos das fe ;
mias 19. Apócope de santo 20 : Éscampa, para de
chover 22. Espazo que redea a T erra e onde se ven os
astros 23. Xulgarme, 'estimarme 24. _Contracción de
en roáis un. 2 7. Parecía 28. Forma abreviada de para
31. Filio de Abraham 32. Peza do tear 33 . O mesmo
que moi· 34 . .Demostrativo 36. Ao revés, río de Hungría que leva ·as augas do lago Balatón ao Danubio.
37. Nos verbos da primeira conxugación, morfema de
modo-tempo do copretérito 38. Espiñazo 40. Nese
lugar 41. Ao revés, cousa envolta en forma de cilindro 42. Sesenta minutos.

l. Da súa propiedade 2. Dá forma de anel a unha
cousa 3. Ao revés, entrega algo a alguén 4. Cada
unha das pezas do esqueleto 5. Preposición 6. Non fa¡
caso 7. Concello da Coruña, entre Ordes e Santiago.
• A Assembleia.da Mocidade Indepen10. Abominar, detestar 11. De pouco valor e sen
dentista distribue bandeiras da Galiza
com a estrela impresa (11 Ox90), se . - cualidade 14. Espida, sen roupa. 16. A excepción de,
queredes recebe-la na vossa morada
salvo 21. A.o revés, muller acusada dun delicto 24.
ingresade 1.500 pta. (+300 de gastos
Auréola, halo 25. Habitual 26. Muller ou femia que
de envio) na canta da Caixa Galiza
tivo un ou máis fillos. 29. Facer· raias 30. Desexo ve- ·
2091/0500/10/3000087782 e enviade
heme~te 35 . Peito ou mama das mulleres 38. Ao reo resguardo bancário a caixa dos corre i os 561 . CP 36080 da Ponte
vés, deus exipcio 39. Palabra que se usa para manifestar asombro, pena ou alegría.•

e Los 3 suda maricones
cunha entrada de 600 pta.
an tecipada e 800 na billeteira. O Luns 21, na Alameda e ás 23 horas VI Con·
certo de Rock Amateur con
Inca el Diente, Nostromo
e Barflie con entrada libre.

• CONF.ERÉNCIA

Horizontais

o

E

Xinzo
• EXPOSICIÓNS
CAPAS, OS ARTISTAS
GALEGOS DO LIBRO

Recolle a escolma que fixo

Enrique Acuña e que normalmente garda o Museu
de Pontevedra, de portadas
de Libros feitas por artistas
galegas e publicadas entre
1900 e 1936. Pódese visitar
até o 30 de Xullo, de 12 do
meiodia a 10 da noite, no
Centro Cultural. •
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Nove conceUos que posuen coñecidos dolmens.
SOLUCIONS A ENCRUClLLADA
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Os teletempos.estráganlle os fins de semana á metade dos galegas ·
>

•

•

MANUEL CIDRÁS

Os verdadeiros ·mentireiros
do de f.óra. Estaban dispostos a
agardar na cama
a que se consum ise o "día desapacíbel" que
anunciaba a Ser,
e que agoiraran
todos os telepredicadores do
tempo .

9* A. EIRÉ

Que o tempo nunca foi moito
de fiar, é algo sabido de sempre, asi que as predicións tamén podían moi ben fallar. Pero antes só se precisaba saber as témporas e ter todo
preparado. O sol ou a auga
chegan sempre cando teñen
que chegar, aiQda que sexa- ás
veces con retardo. Agora, coa
ciéncia e co vivir estandarizado o bó tempo ten que chegar
cando nos conveña; pontual
como a fin de semana. Os
agoiros de>s teletempos convertense en enormes mobilizadores sociais. Só que moitas
v ~ ces fallan e o·s seus fideis
séntense aba ndonados pola
ciéncia, sen saber que facer.
Os galegas sempre andaron coa
area na zoca coas predicións do
tempo, porque o tempo, xa se
sabe, "muda sempre co vento".
Unha boa mostra deste desatouto é que o principal almanaque
leve o nom e de O Mentireiro
Verdadeiro. Polo si ou polo non,
axudados polo Gaiteiro de Lugo,
o Zaragozano e se un era mo'i
mi rado tamén p'olo Almanaque
Zeltia, íase acertando nas témporas axudados pala lua, que
era o indicador principal pojs, xa
se sabe, o tempo ven en novenário. Os refráns e as senténcias
facian de estatística, que é na
que se baseaban todas estas
predicións, a un ano vista, tendo
en canta as luas dos últimos doce meses e a tendéncia secuénciada de cinco en cinco anos.
Aos Partes da rádio e da televisión , que comezaron senda ·de
guerra e continuaron a ser partes de navidades dictados por
un xeneral , recibian no nome
de Os Mentireiros. Coa· chegada da apertura informativa dase
a casualidade de que, Os Mentireiros, pasou a ser a denominación dos Homes do Tempo.
0 Señor Emílio do Catelo, que
sabía moitos de tiopos, pasando mañas enteiras na.sua caza
e ollando para as nuves -"porque os tiopos móvense coas

nubes "- , gastaba da léria de
que debía de ser o Home do
Tempo , "porque, total , atinar
non atinan unha. Eu só contaríá
o tempo que fixo, eles nen iso
acertan". O Taleluxo que com partía co Bieito do Carpinteiro a
sua zuna por non perder nen
unha noite os informativos da
Rádio Pirenaica, de Rádio Fráncia Internacional e da BBC, era
tan sabido no tempo que até o
seu rival nas portias tiña que recoñecer que "o Francisco sabe
máis do tempo ca min, pero eu
sei máis da política". No seu
descargo, o Señor Bieito engadía, "claro, que eu pasar pasei
moito tempo en Cuba e al Fos
aires son ben diferentes".
O Taleluxo non creia nada. do
que decían os Partes.·Para saber
do tempo fiábase das prantas e
dos animais ·e, ainda da própria
chúvia. "Vai vir un trebón de neve
que a Marela pon os cornos cara
Navego"; ''irnos ter unha lua de
chúvias, no Formigueiro do Campoteirón as formigas andah todas
para a sua casa"; "avecíñase tronada, non hai saltóns nos prados"; "as pingueiras fan vinéhocas nas pucharcas, van seguir os
trebóns"; "o sol ten coroa encarnada no solpor, virán os nuveiros" ... E así unha predición tras
doutra, que nunca fallaba. Se alguén non quería facerlle caso ,

O meu paren te
Xosé foi máis listo. Toda a semán
estivo con ollas e
orellas nos te letempo. Segundo ían pasando
os dias, as cebriadas máis se apro<i ximaban, as liñas
isobaras máis se
xu.ntaban e os dous rapaces
pois andaba pala sua, tampouco
máis emperrechados estaban en
os ratos lle subían ao cabaceiro
ir á praia. Ainda non taran en topor escoitalo.
do o ano. O Xosé trabaHara todas as fins de semana e non ia
Os Mentireiros Mod~rnos
ter outro de tolguexo até despois
do Carme. Daquela chegaban xa
Toda a semana pasada os Hoas festas patronais. O Venres fimes do Tempo, incluso Pemán,
xeron a comprobación en todas
ao .que alá pór Riopedroso lle
teñen moita lei, colleron a retu- - as cadeas : "mal tempo". "Que é
piar, pasar un pouco de friaxe ou
sía de decir que viña unha boaguantar aos cativos todo o fin
rrasca do Atlántico que ia traer
de semana na casa?". O que pachúvias en ·~ oda a Gal iza con
saba se non saía xa o tiña certo .
descenso das temperaturas que
Decidiron preparar as causas paserian "máis baixa dos normais"
e só o Sul ten "seguro de sol , ra a excursión polo que pudera
pasar. O Sábado as raiolas do
seguro de sol. .. ", como decía a
sol bañaban o Monte Faro e recantiga propagandística pagada
flectian nos toldos da festa nonpor Fraga lribarne na época do
nata do PP. Colleron o seu utilitáboom turístico. Se o Taleluxo virio e puxeron camiño ás Rias
vise seguramente afirmaria que
Baixas.· Dirección : "segundo o
' .seguen dando o tempo seguntempo". Como sabían que a bodo as consignas do Ministerio
rrasca entraba seica polo Norte
de Información e Turismo "e
decidiron ir parar á Garda, sem agora hai empresários galegas
pre collerian algo máis de sol.
que cavilan o mesmo.
O que acorre é que a xente ainda acredita nos metereólogos telexénicos. O Domingo chamei a
uns meus amigos para saber se
viñan á praia. "Pero home, como
irnos ir co tempo que fai , deuche
un arrequicho despois do teu pa- .
so polo chapista?", foi a sua contestación. En Vigo facía un sol
centilante. Eles <;:reeran nas predicións e nen sequer se debrozaran na fiestra para ollar o mun-

Super OFERTAS

ALGARVE
~

7 dfas desde 93.000 prs.
·~
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Pra ia Montcgorcl o: 4.700 pes
Hote l •••
.
l'ersoa, día, )Je11sió11 com)Jleltl, u.n

' mmo¡¡mtis
M lll¡l f#1 ~'' '•1 ¡111¡!•1 W

Tomar
l l c1hiWción doble/día:

9. 500 pis

CHEQUES VIAXE
IBERCHEQUE

.

Desde 7JOO pts/ cuarto/ tlia
Yálido en: hoceis. parque:; temáticos.
rrcns e ba reos.

IBEROCIO

Ibdc 2.100 pl~/cuano: tlia
·
Válido en: Ccmros con actil'idadcs
deportivas. hmeis de momaña.
hotcis rurais e hostcbrias rea is.
•E.\TREGA !MEDIATA•
- l i!11de11se taló11s so/tos

Alá os atopei o Domingo , en
Camposancos. Até os rapaces
estaban xa cheos de sol. "Mira
que se lle chego a facer caso
ao home do tempo", laiábase o
X-osé. Mágoa a que agora a
xente xa non merque o Mentireiro Verdadeiro e os programas do tempo sexan os máis
vistos das televisións. "E se
chove que? Por min que chova", din en Ourense. +

IDA E VOLTA +.

Buenos Aires .................................... 122.000
New York .............,.......................... 102.900
Santiago Chile """""""'""'""'"'""' 115.000
Montevideo ..................................... 136.000
Paris (ChortesJ ..................................... 39.000
Re<ife ............................................... 135.000
Quito ............................................... 138.000
Amsterdam •.-...................................... 60.000
London .............................................. 36.SOO
Manchester •• •• •• , ••••• •• , • 39.900
Vó direto. Alé: 15-07-97
Frankfurt ........................................... 62.000
Edinburgh .......................................... 62.000
Bangkok .............. :........................... 129. 900
Rio e S. Paula .................................. 114.000

~

SO IDA +.

Amsterdam ........................................ 43.000
Berlin .... ,...................... ,,.,.,.,,.,,,, ........ 44.000
Base! .................................................. 43.000
Cologne ............................................. 44.000
Munich ............................................... 44.000
Geneva .............................................. 43.000
Bir.;,ingham ....................................... 43.000
Zurich ................................................ 43.000
Montevideo ...................................... 123.000
Rio/S. Paulo ......................................: 83.000
Buenos Aires ...................................... 97.000
Mexico City .......:................................ 84.000
New Yark .........................................: 69.000
Taranta .............................................. 69.000
Monlreal ............................................ 69.000
Caracas .............................................. 89.000

lnclue recollido no morado, lronsporle oo oeroporto e osisléncio embarque. Soídó do Porto. Prezo en pe<etos.

APARTAMENTOS 4PERSOAS

" Paquete FU NCHAL "
Saíd as : Lisbo a á Li sbo a/ Ag osto

Quar!f!fa .................. 8. 600 pts/dia

Dolce Vita polo
MEDITERRÁNEO

Vilamoura .............. 10.800 pts/dia

Montechoro ........... 11.300 pts/dia
Arma~ao de Pera ... 15.000 pts/dia
Praia da Rocha ...... 11.700 pts/dia
Lagos :..................... 13.600 pts/dia
Albufeira ................_11.300 pts/dia

12 días desd e 176.000 pts.

Prezo oor apartamento I día
Pase as suas vacacións nas mellares praias
do Sul de Portugal

Se alguén no asi hama lo nto1mo radical fala ne · ter,
mos, os a i chamado demócratas estarian indignados.+

A

fam ília de Cosme Delclaux pagou 1500 m illóns a ET A po la sua
liberación.

O min istério do In te rior non
perseguiu aos in te rmediários.
Mayor Oreja afirmou en ro lda
de p rensa qu e "compren d ía"
esta actitude.

MARROCOS

5 dias d esd e 84.000 pts.
Festa n as
BALEARES

8 dias: 125.000 pts.
CANÁRIAS E SAHARA

8 días: 125.000 pts.

'

/x - ¡
MINHO EXPRESSO
VIAGENS

A liñas do conflicto n n tar~
darán en redifinir e, na ua
complexidade, ao pouco que o
tempo pa e. Ogallá exa para
ben e que xa logo a paz exa
unha realidade de t do . Pero,
entre tanto, non deixa de ·er
preocupante, polo p ri o , o
tono de arenga e qu e dá
aza ao entim ne da mu[ti,
tude enfurecida. ;A por ellos!,
·b rra Vict ria Preg na P rta
<lo Sol macl rileña. ;A por ellos,
que somos más y mejores!. A
confrontación civil e ·tá cr ida e bendecida.

Nen os gratis até 15 anos

Alvoi:. ...................... 14.800 pts/dia

Montegordo ........... 14.900 pts/dia

Pero é unha le i da ana crítica
poña
que todo o vident
en cue tión, e cgu in<l tan ª'
bio precept cumpr dar cont"
de que a liña da confr nración n n on tan simple nen
definida com e qu r facer
ver. A complexidade do conflicto non e resolve na implificación retórica da dor verdadeira, a indignación incera ou
mesmo o interé ruin. Por non
falar de anee trai cntiment
anti-ba co que afror n fóra Je
Eu kadi ( unha vez mái baixo
a e pecie da di tinción entre o
ba co bo e o ba co malo), a
razóns e as paixón que aniñan
entre os que piden en Eu kadi
paz agora e para empre e o
que abrazan ertzaina ao berro
de ¡España, España! son, con
certeza, antagónica .

VOLVER AO REGO

CRUCEIROS

.

XULLO

O

s últim os aco n tece~
mentos debuxan unha
situación nova no con~
fli cto basca. Co secues tro do
xove n co n ce ll e iro popular
ETA amosou, dende logo, unha alta capacidade ope rativa,
pero a dramática fi n do episó~
dio- evidenciou, pr bablemente, Clebilidade. En todo caso, a
dimens ión da re posta cidadá
refrenda a idea de qu ha ha,
ber un antes e un de poi de ta
morte, tan d l r a de eu co,
m calquera da anteri r .

TELF.: 07·3 5 1·51 ·8201 300 82 48 93 • FAX: 07·35 1·5 1·820 1309 •

VALEN~A

DO MINHO

A fa mília de Mi gue l Ánge l
Blanco pediu un xesto por par~
te do Estado. N on o houbo.
O govem o español segue o Pª'
trón dos que o prec~deron na
história: todo se cqmpra e se
vende, men os o honor. +

