
Pepe Carreiro 

Xosé Lois: Os bascas crean o seu segundo operador 

telefónico, mentres Galiza recorrerá a Retevisión 
----'-----12-----

Begoña Lasagabáster: 

Amador Bernárdez, 

capitán·do Arpón: 
"De nós non se ocupou 

nen a Xunta, nen 

Madrid, nen Bruxelas" 

"Os galegos,están moi dotados para o humor, 

. de feito o mellor político fo¡ un humoris_ta" 

------ 21------
"HB e o governo teñen que reflexionar" Polémica sobre o cadro recuperado de Castelao 

------15------ ---9--- - - ----26------
. , 
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'Governarem·os 
coas mans, tendidas' 
A praza da Quintana de. Santiago estivo, un ano máis, ateigada de manifestantes o 25 de 
Xullo, Dio da Pátria. Esta vez o discurso dos nocionalistps veu marcado pola proximidade 
eleitoral. Xosé M. Beiras, candidato do BNG á presidéncia da Xunta, 'afirmou que 

· "governaremos coas mans íendidas a q1:Jen esteñan dispostos q colaboror nesta tarefa". 

O ministro Rax.oi contradi a Fraga 
e denega a débeda histórica 

(Páx. 7) ---------

~ 

Terra Unica paga 140 millóns ao 
programa Galicia para el mundo 
--------- (Pá~ 14) --------,----

Pensións suizas, 
; . ; . 

ma1s cartos que o ouro nazi 
(Páx. 8) ---------

Francisco Vázquez e o GAL 

O Y emes 1 de Agosto e o Sábado 2, Francisco V ázquez anúncia 
na feira do libro da Corqñ_a un curioso acto preeleitoral: a apre
sentación do libro autoexculpatório de José Barrionuevo 2001 
Dias en lnterior. O ex ministro, como se sabe, está procesado polo 
Supremo a causa da sua presunta vinculación cos Grupos Antite· 
rroristas de Liberación, culpábeis de cando menos 29 asasinatos. 
Non é a primei.ra vez que o secretário xerál do PSdeG-PSOE am· 
para acto que dun modo ou outro e tán próximos da confraterni· 
zación c as ación ilegais levadas a cabo polo Estado entre 1982 e 
1987. Yázquez, na liña do pre idente da Xunta, ten amosado en 
numero a ocasión a sua "comprensión" de fenómenos como o 
GAL. Lamentábel é que cando tantas persoas veñen de pedir a paz 
e e ndenar o acto violento de ET A, nada menos que o líder dos 
ociali tas galegos se aponte nas fileiras, non menos condenábeis, 

do d dente por dente. Haberia que recordarlle aqui ao líder gue
rrista aquel lema da transición: "Non á viol~nciá, veña de onde 
veña". Vamos aviados se esta é a proposta do PSdeG-PSOE para 
Galiza e se este sori os pasos da sua prometida "renovación". + 

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 20_0 fotograffas 
a toda cor, cadros informativos, 
rµapas e índices 
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DIADA PÁTRIA 
Viciños de numerosas comarcas exibiroh pancartas alusivas aos seus problemas 

Beiras atr.ibue 'o desconcerto do PP; a que 
'un tércio dos seus votantes está a mirar para 

·o nacionalismo' 
eC> C. VIDAL - M. CALZADA - P. BERGANTIÑOS 

Unhas dazasete mil persoas percor¡ero.n o histórico camiño palas ruas de Compostela nunha marcha reivin
dicativa que rematou, máis unha vez, na Quintana, na que- non colleron todos por mor do sol e da aglomera
ción. Xosé M. Beiras, cun discurso sementado de metáforas mariñeiras, apresentou a carta de navegación 
"responsábel e Jactíbel" do BNG para desembarcar no gove.rno da Gal iza. "Os tempos son chegados" dixo, 
cun nacionalismo preparado para governar e unha coxuntura política que leva a que cada vez máis sectores 
sociais se vaian achegando aó mesmo. No remate foi aclamado como presidente polos manifestantes-. 

A Quintana mostrou de novo a postura activa do nacionalism~. 

programa de governo ao que 
Beiras fixo .referéncia responde, 
ao seu dicer, "aos problemas 
que mesmamente padecen os 
órgaos vitais e os centros neu
rálxicos do carpo social galega". 
Eran esas solucións tamén as 
que buscaban os milleiros de 
manifestantes , portador-es de 
pancartas que facian referéncia 
a conflitos e problemas concre
tos que este ano padeceron. Le
mas que se apuñan ao ·encaro 
de Caldas, en protesta polo pro
xecto de Sogama e a favor do 
plan de reciclaxe do Morrazo, 
contra os recortes sociais e na 
defensa da sanidade pública · e 
polo direito a producir nos secto
res primarios galegas repetían
se ao longo da marcha. Os vici 
ños das comarcas que máis se 
mobilizaron neste ano contra 
decisións da Xunta foron de 

igual maneira os que máis fixe
ron ver a sua preséncia. 

Os máis novas debuxaron, a 
meio de imaxinativas e coristas 
pancartas, un ·panorama onde a 
reivindicación da autodetermi
nación viña da man de urxentes 
preocupacións para a mocida- . 
de. "En pé por un traballo digno" 
foi o lema máis repetido polos 
membros de Galiza Nova que 
reclamaron ademáis un ensino 
público galega e de calidade, 
proclamando a sua insubmisión 
ao gxército español. A presén
cia de mocidade, as suas con
signas e os seUs berros, com
puxeron un dos cadros máis no
tórios do desfile. 

S.egundo enfatizou Beiras, na 
sua intervención na Quintana, 
o programa do BNG será o cer-

ne das próximas eleiciÓns e so
bre el -salvagardando a "leal.
dade p.os intereses de Galiza 
por riba de calquera outra fideli
dad e"- governará "coas 
mans tendidas a quen esteñan 
dispostos a colaborar nesa ta
refa, por moito que nos teñan 
ofendido ou ofendan ainda coa 
sua vaidade -oca". 

Referiuse -Beiras ao -amplo e co
lectivo programa que o BNG ven 
apresentando desde hai meses 
e que foi resultado do traballo 
de centos de persoas, especia
listas, militantes e simpatizan
tes , e que recolle as mesmas 
"ideas progresistas" que ven de
fendendo desde hai anos o na
cionalismo galega e ás que ago
ra "a cidadania europa dá á ra
zón" cos governos tirados-das 
eleicións británicas e francesas. 

Cruzada do PP 
contra os nacionalismos 

A situación política fixo que· a es
pectació n crecese á hora de 
atender ao discurso do portavoz 
do BNG que, na leitura dun texto 
de once fólios, debullou as cues
tións máis acuciantes explicando 
con claridade a posición do na
cionalismo galega fronte toda 
unha maraña de información 
que, ao seu ver, busca "desnor
talo con fagos fátuos , serpes de 
mar ou lumes de San Telmo". 

· o· autor de O atraso económico 
de Galiza dixo albLscar con clari
dade por parte do governo do PP 
unha "anacrónica cruzada sectá-

. ria e indiscriminada contra calis
quer nacionalismo, que apunta ás 
forzas democráticas autóctonas 

Pasa á páxina seguinte 
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Nenos e xóvenes déronlle cor e ar reivindicativo ao dio. A. IGLESIAS 

Ven da p áxina anterior 

-a empezar polas que lle deran . 
o apoio e ás que cobiza ocupar
lles o espácio- e atínxeas máis 
grave e ameazadoramente que 
aos próprios culpábeis dos cri
mes que este governo util iza cíni
camente como coartada", trama 
qua se urde sobremaneira ante o 
medre innegábel do nacionalis
mo. Falou asi do "erro histórico" 
cometido por CIU e PNV -que 
xa denunciara' no seu momento o 
BNG- por teren chegado a 
pactos co PP, partido que só fixo 
até o momento tentar enmasca
rar a sua "auténtica ideoloxía rea
cionária e chovinista española". 

O medo do PP, á vista de toda a 
campaña orquestrada cos meios 
de comunicación da sua man, vi
ria, segundo o lí-
der nacionalista, 
ao coñecer que 
un tércio dos seus o BNG 
votantes "tenden 

que definen a un povo "pacífico, 
que nunca agradiu a niengun 
outro, que nunca expoliou coló
nias, que nunca emprendeu cru
zadas ... ". Beiras dixo ver diante 
de si as armas do nacionalismo, 
nunha praza que de novo que
dou sen cabida para acoller a 
tantos manifestantes, que serian 
"as únicas armas que o na
cionalismo galego quixo ter 
sempre ao longo de toda a sua 
história". 

Referéncia de Gali:z:a 
nas Cortes españolas 

As palmas de benvida ás moitas 
delegacións convidadas resoa
ron nunha Quintana caldeada 
polo ambiente e o forte sol P.ero 
foron especialmente o alcalde de 

Cangas e os . 
dous deputados 
nacionalistas nas 
Cortes españolas 
os que máis víto-

os seus brazos" 
ao BNG e "mes-
1110 a gaivota an
tonte secuestrada 
polos piratas da 
estepa voa no seu 
ronsel , ceiba de 
vez, baixo o cinti 
leo da estrela ber
mella da liberda
d e". Rep asou 
sectores profesio
nais e bases so
ciais que cada vez 
máis se van ache- . 
gando ao na
cionalismo encon
trando unha fronte 
aberta na que ato
pan acubillo para 
"abraio e descon-

presentouse · 
na Quintana 

res receberon dos 
congregados. Eu
lóx i o López- tiña 
un referendado 
apoio na nova si 
tuación que se lle 
apresenta no go
vern o municipal 
despois da ruptu
ra do pacto de 
governo e os de
putados Francis
co Rodríguez e 
Guillermo Váz
quez receberon 
os parabéns polo 
seu traballo de
senvolvido ao lon
go do ano. 

coma a segunda 
forza do país, 
única que é que11 
de "devolverlle o 
alento" a un pavo 
"esmagado por 
unha lousa" 
segundo 
X.M. Beiras. 

certo" do PP. A 
quince anos da 
sua · fundación , 
Beiras pudo falar 
do encontro do 
nacionalismo na 
fronte constituida 

- baixo as siglas de 
BNG como un acerto histórico 
sobre "o instrumento político máis 
axeitado á idiosincrásia da nación 
galega para.vertebrar nela un na
cionalismo progresista de amplo 
espectro capaz de chegar a 
abranguer, mobilizar e represen
tar a unha grande maioria social 
diver.sa e acaidamente articulada 
no seu seo". O BNG apresentou
se na Quintana como segunda 
forza qo país, camiño de ser a pri
mejra, e única que é quen de "de
volverlle o alento" a un povo "es
magado por unha lousa"_. 

Cómpre, a pesares das circuns
táncias que se apresenten, non 
se mover "nen chisco do rumbo" 
pero tendo presente con clarida
de ·todo un ron sel de cualidades 

As palmas inte
rrompiron tamén o 
discurso de Beiras 
cando explícita
mente se referiu a 
que, co labor dos 
dous deputados, o 
BNG se converte
ra en "referéncia 

inequívoca e respeitada en todo o 
arco parlamentar" sendo a. todos 
os efeitos "a preséncia activa e 
elocuente de Galiza na política do 
Estado". A defensa dos intereses 
de Galiza por parte dos naciona
listas en Madrid, fixo quedar en 
evidéncia a deputados doutras 
forzas ás que 6 candidato· á presi
déncia da Xunta lembrou que se 
tiveran que au~ent~r "ás agacha
das -para non apar~cer votando 
contra Galiza ou en flagrante re-
n ú n c i o das pr.óprias supostas 
convicións e proclamas''. Segun
do Beiras, de producirse hoxe un
has novas eleicións o BNG con
segu iria grupo parlamentar nas _ 
cortes do Estado, "o mesmo que 
o PNV, o mesmo que CIU, só que 
en clave progresista". + · ' 
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Os nacional,istas ven cqn optimismo o futuro -·imediato 

· · 'lsto é abraiante' 
Os olios do berciano escintilean e o seu sentir non 
toma corpo abondo nas verbas que abrollan ás to
as da sua gorxa. "A comuñón coa xente, a reivin
dicación ... É como a culminación do meu pensa
mento, de todas as mi ñas ideas". L~mbra entón 

Xabier Lago a soidade da ·sua loita naquel seu 
anaco irredento de Galiza. Marcha logo e pérdese 
entre a multitude-de xente, bandeiras e pancartas, 
mentres repite por derradeira vez "isto é abraian
te". É o seu primeiro Día da Pátria en Compostela. 

Corno cada 25 de Xullo, bran-· 
co; azul e verrnello sobre a pe
dra _compostelana. Mais o Día 
da Pátría e tarnén, e segundo 
para quen, romaria popular, ce
lebración apostolar, patronazgo 
hispánico, esmorga continua 
ou visita cultural. Turistas, cu
ras , manifestantes, santiague-
ses de fes-ta, · 
autoridades ci
vís e eclesiásti
cas, infantas, 
punkies, forzas 
e carpos de se
guridad e do 
Estado, da Au
to no m ia e do 
Município , se- 'O Día da Pátria 
ñoras con man- son36Sciasaoano' 
tilla e azafatas 

ceive e que somos un povo. Ain
da ·que só sexa por un momen
to. E iso faime pensar que .algun 
dia será verdade". O outro asin
te, pesadamente. 

T areixa é mestra en As Nogais. 
Para ela o día da Pátria "é un 
acto de reafirmacióri · importante 
que che permite coller forzas 
para o resto . do ano. A mentali
dade da xente está a cambiar, 
xa non eren as mentiras que lles 
cantan. Por iso eu espero con 
optimismo as eleizóns de Outu
bro para cambiar a realidade so
cial, económica e política deste 
país, porque todo .vai ligado". Vi
cente, un vello de Ortigueira, 
contempla o espectáculo. El non 
veu a ningunha manifestación. 

Eu son sevillana e síntome mo.i 
española e sinto que Galiza ta
mén é España e tamén me per
tence". A sua compañeira, Sara, 
discrepa tímidamente: "Home eu 
creo que cada un pode facer o 
que queira". "Non,· o que queirá 
non". Pilar señténcia á conver
sación e entran na oficina de tu
rismo da Praza de Galiza. Ao 
cabo saen outra vez e Pilar volta 
á carga. "Tamén podes po~er is
to: que estamos da.ndo unha 
imaxe fatal a Europa e aos euro
peus". Vale. Pois imoslles per
guntar aos europeus. A Nikolaj, 
un danés loiro e queimado po.lo 
sol. A conversa en galego, es
pañol e inglés é complicada. 

-Que. significa a estrela ver
de congresos . Con Uidiferén
cia, ódio , paixón ou curiosida
de, todos participan na festa da 
nación galega. Unha festa na 
que os nacionalistas galegas 
ollan xa, esperanzados cara o 
futuro imediato. 

.' mella na bandeira? -pregunta; 

"O Día da Pátria son 365 días 
ao ano, máis un os bisiestos". 
Dio un home enorme con longa 
barba branca, no médio da mul
titude congregada na Alameda 
compostelana. Por entre as ár
bores todo son bandeiras, pan
fletos e xente rebordando ledi
cia. Tamén hai algún despista
do, coma un señor maño coa 
sua fam ília que se abstén de 
opinar. "Nós viñemos aqui polo 
do Santiago". As festas do 
Apóstolo atraen a moita xente. 
Boa parte dos mozos nacionalis
tas chegan á capital o 24 e xa 
non durmen ate a manifestación 
do dia seguinte. Marcos e Mi
guel , por exemplo. Sentados 
nun banco, abren os ollas con 
dificultade. "Eu veño aquí a des
fogar de todo o resto do ano -di 
un deles-. Ao ver a esta xente 
na manifestación, sinto que son 

-Non sinte este día como o dia 
da Pátria?- preguntámoslle, 
-Home, eu como galega que ' 
son .. . pois si. 
-Por que non se mobiliza logo? 
-Xa non teño anos. lso a xu-
ventude que ten máis forza e é 
a _que t~.n que cambigr todo. 
Nos xa ... , 

Unha ikurrióa o/ndea entre as 
bandeiras galegas. Quen a leva 
é Silvia, unha filia de galegos 
emigrados en Euskadi.. Di que 
vén por solidariedade e porqué 
esta é "a miña segunda pátria. 
Pero o primeiro é Euskadi, cla
ro". Silvia di que na Galiza " a 
xente é máis parada. En Eus
kadr mobilizámonos axiña". 

A manifestación do BNG come- '· 
za a camiñar. Na Ala.meda agar
dan ainda a da FPG e a de AMI. 
Na da Frente vénse bandeiras 
republicanas españolas e carta
ces do PCE (r). Na de AMI quei
man unha bandeira española. 
De camiño a Quintana aparece 
Pilar, unha rapaza de Sevilla. "A 
min todo isto paréceme moi mal. 

-Liberación nacional. 
-A min iso paréceme ben, 
mentres sexa. algo pacífico, non 
·coma no País Basca. 

Seguimos. Sjlvia, mochila ao 
lombo, di que "a min todo isto dá
me igual, porque 
eu son de La 
Coruña, pero 
nacin en Ma
drid". Na Acebi
cheria, topamos 
coa lgrexa. Co 
cura Xosé. "A 
min paréceme 

. moi ben reividi- 'Eu só viñen polo 
car. Se é o de- de Santiago' 

reito dos porcos, 
o dos parcos, se é o da f'>átria, o 
da Pátria. Si , home, que estou de
acordo con isto". Xan Bua, con- · 
celleiro do BNG en Maraña, está 
exultante. "Ver a Quintana chea 
é sinal de que o programa do 
Bloque lle está chegando á xen
te. Chegaremos ao poder". 

A enorme cruz por los caídos · 
escoita o latexo unánime dos 
nacionalistas.+ 

O rumbo dunha náción 
A celebración .deste 25.de Xullo estivo marcada 
pola proximidade das eleicións autonómicas, · 
como non podia ser doutro xeito, ainda que non 
tanto como para pretender reducila a un mero 
acto eleitoral como alguns publicitaron. Esta 
celebración sempre tivo un carácter 
reivindicativo en consonáncia coas espectativas 
políticas do nacionalismo, fundador, propulsor e 
manteñedor único do Día da Pátria. Nen os 
intentos.de pro_ibila, nen os de asimilala, 
marxinala ou silenciala, que de todo houbo 
desde o fin da ditadura, acadaron o máis 
mínimo éxito. A autonomía fixo súa a data e o 

. norne, pero a celebración institucional foi 
esmorecendo coma millo en noite de sarandón. 

' . 

O PSOE adaptouse ás circunstáncias e 
celebrou un acto eleitoral en Vigo no que nen 
sequera definiu o nome da data, pendurando
na oabeceira un cartel cun único vocablo: 
Galícia como lema total. Secadra xa era 
bastante para un partido que nunca celebrou 
a festividade de xeito público. D~ feito , o 
próprio Francisco Vázquez volveu a estar 
ausente este ano do acto. O BNG, pola sua 
banda, lanzou as suas mensaxes non aos 
militantes, como 'outros anos, senón a toda á 
sociedade galega. Sete pontos concretos 

para a governabilidade do país e unha man 
aberta, a todos ós progresistas para mudar·o 
rumbo da nación. 

Mentres tanto, os inquéritos sobranceaban no 
meios de comunicación sobre os mensaxes 
dos próprios partidos e tamén sobre a própria 
celebración. Máis alá dos números, 
adecuados ao gasto de que os paga ou de 
queh os publica, chega cos comentários 
demoscópicos, para tirar tres conclusións: 
O P,P esbara pola sua costa eleitoral. e está a· 
renta da perda da hexemonia, pero ainda con 
peso no--eleitorado, cada vez máis grácias ao 
eco de Madrid que ás realidades autóctonas. 
O PSOE, até naqueles inquéritos que o 
apresen máis favorecido, atópase con que a 
alianza coo Esquerda Unida-Esquerda Galega 
non lle reporta crecementó eleitoral. O BNG, 
pésie á distorsión, móstrase como a única 
formación que aumenta considerabelmente en 
votos e escanos, segundo todas as mostras. A 
isto hai que unir un 30% do eleitorado indeciso 
ou que agacha a sua opción e, que será, ao -
fin , quen decidada as eleicións. Uns votant~s 
que teñen unha peculiaridade: son , na sua 
maioria, xóvenes. + 

ANOSA TERRA 
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· Galiza Nova consolida a celebración da Arenga da Mocidade na noite do 24 
Na víspera do Dia dª- Pátria ·Ga/i
za Nova celebrou en Compostela 
a Arenga da Mocidade, unha fes
ta, que logo da sua recuperación 
o pasado ano, se consolida co
mo acto de· afirmación patriótica 
e en recoñecimento aos mem
bros da Federación de Mocida
des Galeguistas que antes do 36 
celebraban na Quintana o Mitin 
da Arengas. Unha noite moi lon
ga comezaba no Panteón de ·Ga
legas Ilustres coa oferenda floral 
a Castelao e Rosalia. A mocida
de encheu logo a Praza dé Ma
zarelos para participar do con
certo, para escoitar o pregón de 
Xose Lois O Carrabouxo e as in
tervencións de Martiño Santos, 
secretário xeral de Gafiza Nova 
e de Bautista Álvarez, deputado 
do BNG no Parlam~nto E?alego. 

Coas suas verbas a escritora 
Marta Dacosta, o galeguista Elí
xio Rodríguez, militante no seu 

Elíxío Rodríguez; veterano das Mocídades Galeguistas~ e con moitos anos de exilio en 
México, foi un dos or_adores no acto de·San Domingos. A PANARO 

dia da Federación de Mocida
des _ Galeguistas e o escritor 
Cesáreo Sanchez Iglesias f_ixe
.ron participes aos mozos e ás 

mozas que acudiron ao ·Panteón 
dunha emotiva hom.enaxe a 
Castelao e a Rosalia. "Se esti
veran presentes -afirmou Elíxio 

Só 120 asistentes á manifestación de Esquerda Unida-Esquerda Galega 

Guerreiro indica que 160.000 votos da esquerdá 
ainda indecisos desprazarian. a Fraga 

Siob o lema Governemos Galiza 
desde a esquerda, Esquerda 
Unida-Esquerda Galega realizou 
a sua manifestación do Dia da 
Pátria en clave eleitoral. Cunha 
participación exígua, apenas 120 
persoas, os manifestantes cubri
ron o treito que separa a praza 
do Toral de San Domingos de 
Bonaval berrando consignas alu
sivas á "necesidadé dun cámbio 
radical". A auséncia de destaca
dos militantes do PCG foi ou'tra 
das claves do acto político. 

Os participantes na manifesta
ción de EU-EG representan un 
número menor ao de integrantes 
do Consello Nacional desta forza. 
A ausénc'ia dos afiliados do PCG 

non foi compensada pola presen
za de militantes da formación po
lítica Os Verdes, que forma parte 
da coalición de EU-EG co PSOE 
e que desplazou ao seu principal 
dirixente á manifestación: Xurxo 
de Viveiro, que foi un dos que in
terviu ao final do acto. 

A presenza dun representante 
de Iniciativa per Catalunya re
forzaba a vocación de EU-EG 
de co_ntribuir á reconfiguración 

_ da esquerda estatal, promover;i
do un achegamento entre 
PSOE e IU. Asi, o repre-sentan
te de IC, Jordi Guillot, centrou a 
sua intervención ao final do ac
to na ¡¡aposta e o reto" da coali
ción na Galiza como "exemplo 

para governar toda España". 

No plano político galega -Es
querda Unida centra o seu dis
curso na necesidade dun cám
bio de governo porque no "caso 
de Fraga recuncar, a política 
Gentraríase en repartir a herdan
za c;te Fraga" .e haberia un retro
ceso maior que o rexistrado nos_ 
últimos sete anos. O líder da 
formación, Anxp Guerreiro, 1e·m
brou que Galiza atópase diante 
dunha encrucillada entre "o 
cámbio e a decadéncia" e ase
gurou que os inquéritos indican 
que "hai 160.000 votantes de 
esquerda que ainda non decidi
-ron o seu voto e iso pode des
plazar a Fraga do poder".+ 

A FPG. reivindica 
a amnistia total 
Unhas duascentas oersoas se
guiron a manifestación convoca
da pala Frente Popular Galega, 
ás que se incorporaron as xentes 
da Asociación para Ceibar os 
Preso_s Políticos Galeg-.os. Na 
pancarta de cabeza ian, entre 
outros dirixentes, Mariano Abalo 
e Méndez Ferrin. Tamén estaban 
presentes dous representantes 
de HB. Algunhas das consignas 
coreadas con máis forza recla
maron a liberdade dos presos 
nacionalistas e a amnistja total.+ 

AMI maniféstase 
a prol da 

-independtr!ncia 
Perta de 400 persoas agrupáron
se detrás da pancarta da Moci
dade Independentista, que saiu 
da Alameda despois xa do BNG. 
Os manifestantes berraron con
signas a prol da liberdade dos 
presos nacionalistas e contra a 
persecución das suas activida-
_des. Nos últimos meses Diz Gue
des empeñouse en ligar, ·sen 
nunca poder probalo, á AMI ' con 
accións viol~ntas. + 

Hodríguez- Rosalia transmitiria
nos a dar polo secular asoballa- -
mento da nosa terra e CasteJao 
afirmaria, Galiza está doente 
pero non moribunda, porque 
máis de 500 a11os de doma e 
castración non venceron o senti
mento da nasa sing.ularidade ". 

~ompromiso da mocidade 

"Que ninguén se leve a engano, 
é ·o momento de governar ", afir
mou Martiño Santos na sua ínter- · 
vención en Mazarelos. Fixo refe.
réncia a crecente adesión da so
ciedade galega ao nacionalismo 
e identificou o Diada Pátria co
mo a data na que XYntar nunha 
soa voz todos os conflitos e as 
reivindicacións que se produciron 
nos diferentes sectores e zonas 
do país ao longo deste ano. 

"Ensino galega, pblblico e de ca
lidade, produción para os nasos 

asteleiros, dere.ito a producir lei
te,, dereito a un traballo digno e 
dereito a salvagardar o noso 
meio ambente -explicou- son al ~ 
gunhas das demandas de todo 
un país condenado ao subsídio 

, por unha ljnión Europea que 
canta · coa complicidade e a co-· 
laboració'n absoluta do Governo 
español e da Xunta de Galiza". 

Durante o mitín, tanto Bautista 
Álvarez como Martiño Santos fi
xeron especial fincapé na nece
·sidade de que exista unha moci
dade autoorganizada que trans
mita os seus valores a xente 
moza e que garantice a conti
nuidade do nacionalismo gale-

_ go. Logo das intervencións, a 
música de Bate Certo, A Quen-
1/a, Os Papaqueixos e Suso Ba
am onde mantivo aos mozos e 
mozas que acudiron á chamada 
de Galiza Nova espertos até 
ven entrada a madrugada.+ 

Carlos Príncipe, Abel Caballero e Miguel Cortizo compartiron unha mesa na que desta
caba a auséncia do secretário xeral Francisco Vázquez. 

Paco Vázquez, ausente nos actos do PSdeG-PSOE 

Príncipe exaltou en Vigo a colaboración 
entre nacionalistas e socialistas 
Francisco Vázquez, secretário 
.xeral do PSdG-PSOE, non asis
teu á homenaxe convocada polo 
seu partido diante da tumba de 
Heráclio Botana nen á xuntanza 
na que interviron o ex-alcalde e 
secretário da agrupación de Vi
go, Carlos Príncipe, o voceiro 
parlamentar, Miguel Cortizo, e 
o candidato á presidéncia da 
Xunta Abel "Caballero. 

Estando prevista a intervención 
de Vázquez, non ~e deu expli
cación nengunha da sua ausén
cia, ·ainda que militantes do sei
tor renovador deron como razón 
concluinte a incomodidade que 
para o secretário xeral encerra 

. talar en ton galeguista, sequer 
circunstancialmente. "Paco Váz
quez perdeu ese tren hai moitos 
anos", sentenciaba un coñecido 
cadro felipista. 

A pancarta do mitin de Vigo, ao 
que asistiron arredor de duas- · 
centas persoas, anunciaba es- · 
cuetamente Galicia, 25 de Xullo 
de 1997, mentres os oradores 
coincidiron en salientar que ce
lebraban o Dia da Galiza. Para 
Príncipe o Estatuto de 1936 dé
rase "pala confluéncia de dous 
podentes dos: o do socialismo e 
o do galeguismo e só a-ignorán
cia e miséria coa que foi gover-

nado o pais durante anos permi
teu que se constituise un gover
no autónomo conservador que 

-- trouxo desilusión, desesperanza 
e a humillacion de sermos os 
únicos que seguimos suportan
do no poder un ex-ministro fran
quista". O ex-alcalde de Vigo 
anunciou unha Xunta "que non 
será só dos socialistas: nós se
remos o tronco pero del nacerán 
máis flores". 

Para Miguel Cortizo a f de Fra
ga non· é de futuro senon de 
fracaso e de fraude e Abel Ca
ballero calificou de falso o ga
leg u is m o de .Fraga. "Nos 60 
con Fraga de ministro, a Galiza 
emigraba; nos 90 con Fraga de 
presidente, a Galiza ~egue 
emigrando. Fraga pagará cara 
a factura de envolverse no ga
leguismo folcklórico". Caballero 
precisou "a existéncia doutra 
fórmula galeguista e socialista, 
representada por Celso Emílio 
Ferreiro, Ramón Piñeiro, Car
los Casares e Domingos Gar
cia-Sa:bell". 

O candidato socialista á presi
déncia da Xunta lembrou a He
ráclio Botana coma "un loitador. 
que ·morreu fusilado e un traba
llador adicado á loita pala igual
dade". + -
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A campaña apos o asasinato·de Miguel Ángel Blanco marcou os actos , 

Discursos en castelán e misas 
en galego na Oferenda do Apóstolo 
-0- A. El~t 

Os discursos pronunciados na 
Oferenda ao Apóstolo, estive
ron insertos de cheo na atmos
fera posta en marcha despois 
do asesinato de Miguel Ángel 
Blanco. Pola contra, noutros 
apartados litúrxicQs, apare
ceu por vez primeira o gale
go. O arcebispo, Xulián BáM 
rrio, celebrou tres misas, duas 
enteiramente no noso idioma. 

Ás dez de mañán do 25 de Xu
llo, o arcebispo de Compostela, 
Xulián Bárrio, celebraba unha 
misa á que asistia o Presidente 
do Parlamento, xunto con al
guns parlamentários. Houóo dis
cursos de Vitorino Núñez e do 
Arcebispo en clave galega. 
Duas horas despois , o mesmo 
Arcebispo, oficiaba a misa 
maior, na que se celebra a ofe
renda do Reino de España ·ao 
Apóstolo Santiago. Este ano a 
oferente foi. a filla maior dos reís 
de España, Elena de Barbón. 

O discurso que pronunciou, en 
castelán, estivo inserido na liña 
de condena do terrorismo marca- · 
da após a morte do concelleiro 
de Ermua. "Sentimos hoxe con 
grande forza os brazos indestru
tíbeis que unen todos os recan
tos da nosa pátria, e, con eles, a 
memória do noso património his
tórico e cultural cuxo legado nos 
toca actualizar", afirmou. 

O que foi esta vez un esquemáti
co discurso da Casa Real , con
sensuado co Governo e o Arce
bispado, continuaba resaltando 
que "hoxe máis que nunca esta
mos fachendosos da España que 
amamos, á que pertencemos e 
que ternos contruido entre to 
dos". Ao final apostou pola ''fideli
dade ao millar do noso pasado". 
Con anterioridade o protagonista 
da oferenda fora o povo basco 
polo que pediu "con especial de
voción" que os "protexa na suas 
empresas e, sobre todo, na loita 
que, coa sua peculiar nobreza, 
encabezan valentemente para li
brarnos do · aldraxe e as gadou
pas da violéncia terrorista". 

O Arcebispo, Xulián Bárrio,-con
testoulle tamén na mesma lonxi
tude de onda, incluindo xa as 
habituais condenas ao aborto e 
diversas citas bíblicas onde se 
resaltan os valores humanos á 
luz do cristianismo. O desexo de 

-conectar cos fregueses do novo 
rexedor compostelano, poñería
se de manifesto nas inunicións 
(explicp.cións) que se dan antes ' 
de cada parte das que se com
pón a celebración da misa, 11as 
que empregou o galega por vez 
primeira. Fontes eclesiásticas 
calificaron o feíto como "un paso 
impor:tante na inculturación do 
galega na litúrxia". 

O Arcebispo Bárrio tamén asis
tiu personalmente á Misa de Ro
salía, celebración contestatária 
dos creentes galegas, agma xa 

A oferenda da Infanta Elena,fixo un canto á unidade de España. VOZ NOTICIAS 

integrada nos actos oficiais. 
Oeste xeito desmarcábase dos 
seus predecesores. A misa cele
brada a, primeira hora da mañá, 
na que participaroh os parla
mentários, iría tamén na direc
ción de achegarse ao povo gale
ga. Ainda asi, historiadores e te
ólogos consultados por esta re
dacción, consideran que a cele-

bración desta misa "é unha 
equivocación ainda que realiza
da con boa intención. Pretenden 
desconcentrar todo. O Reino de 
Galiza fai a sua misa e a sua 
oferenda no Corpus en Lugo. 
Non hai que esquecer que San
tiago non é o Patrón de Galiza, 
senón de España, o noso patrón 
é o Santísimo Sacramento".• 

Coincidéncia nos discursos de 
Fraga e do presidente de Citroen 
Na entrega dos miramentos 
realizada pala Xunta a distin
tas institucións e persoas, os 
discursos de Fraga lribarne, 
presidente da Xunta, e ·O do 
presidente de Citroen, lgnácio 
Bayón, que falaba en nome 
dos agasallados, semellaban 
un calco e poderian trocarse 
mudando só os preliminares. 

"A coxun1ura é excelente, moi
tas notícias novas avísannos a 
diário", afirmaba Fraga lribarne 
no seu discurso. Estas "novas" 
esperanzadoras eran o des
censo do paro e o ascenso da 
natalidade "unhas décimas". 
Por último, Fraga a.firma que 
"Galiza, converxe cara Europa 
nestes últimos anos grácias ao 
esforzo de todos", algo mila
greiro que foi posíbel "grácias 
a factores como a estabilidade 
política, consenso social, in
cremento da produtividade, ca
pitalización -Oa economia e in
corporación de novas tecnolo
xias ao proceso productivo". 

Se Fraga cantaba as loas .do 
seu mandato ao fronte do Go- -
verno, o presidente do conse
llo d~ Administraéión de Ci
troen Hispánia, lgnácio Bayón 
sinalaba que "Galiza deu un 
salto sorprendente no~ últi
mos anos, non só en aportar 
ideas á modernidade, senón 
en cifras moi concretas e na 
asunción de riscos e .respon
sabilidades ( ... ) Os bímbios 
están postas, atopámonos 
nun momento de reto tras
cendental e hai que aprovei
talo ( ... ) Galiza está nün· mo
mento óptimo para incorpo
rarse á nova Europa en pé de 
igualdade con -outras rexións 

,euro peas". -

Bayón gabou o esforzo xeral 
da económica española no , 
último ano, "para colocarnos . 
en marcha cara o camiño da 
Unión Europea, fundamental 
para que os investirnentos 
das multinacionais sigan 
vindo". • 

ANOSATERRA 

Denúncian o eleitoralisino ·da. 
convocatória de oposicións á Xunta 
O pasado Martes 29 de Xullo, o conselleiro da Presidéncia 
Dositeo Rodríguez apresentaba na Mesa Xeral de Nego
ciación a oferta de emprego público do ano 97. Unha con
vocatória de tan só 135 prazas que se trata, ao entender 
da CIG, dun anuncio oportunista de cara ás eleicións. "Es
tán enganando a milleiros de opositores que pasaráfl un 
ano;estudando, pagando académias, libros e taxas de en
tre 8.000 e 10.000 pesetas e non conseguirán entrar, por
que os interinos teñen máis pontos e son case 1.000", ex
plicaba Manuel Díaz, representante da CIG. 

Outro dos actos denunciados como de propaganda eleitoral 
polo secretário nacional da CIG Administración, Xan ·carlos 
Ansia, foi a apresentación, o Mércores 30 de Xullo, das co
misións de avaliación de rendimento do persoal. Maria Mi
ramontes, vicesecretária nacional da-CIG-Administración, 
indicou que o sindicato participará nas comisións, coas que 
se pretende facer unha medición anual do traball_o realiza
do nas distintas unidades administrativas, agás nos or
ganismos públicos como o Instituto Galega de Promo
ción Económica, a Fundación Hospital Verin, Sogama, 
Medtec e outros da "administración paralela" ." A CIG ex
presou a sua preocupación diante da posibilidade de que os 
dados obtidos tras .da avaliación sexan utilizados para tentar 
demonstrar a necesidade de privatizar determinadas uni
dades da ad.ministración ou para desfacerse de persoal. • 

, Críticos de EU·EG 
exixen tra,tar o pacto nunha asemblea 

5 

Un sector do consello comarcal de Arousa de Esquerda 
Unida-Esquerda Ga!ega quer abrir un debate interno na . 
organización para analisar o pacto entre EU-EG, o PSOE 

· e os Verdes. Neste ente territorial a opinión contrária á 
coalición eleitoral tamén é minoritária, pero neste caso a 

- correlación de forzas e·stá máis_nivelade;t. Por esa razón, 
, un grupo de 17 militantes acordou exixir a convocatória 

dunha asemblea nacional para estudar o pacto. En princí
pio a sua estratéxia é forzar unha aserriblea comarcal pa
ra o vindeiro nové de Agosto. Este grupo acusa aos diri
xentes de pouco democráticos por lion estabelecer un 
debate interno, pero a dirección de EU-EG lembrou que a 
marioria do partido aproba o pacto. 

Por outra banda, Esquerda Nacionalista, partido int~gra
do no· BNG, vai apresentar unha denúncia ante a 
Comisión de Conflitos do Bloque porque se incumpriu un 
acor~o acadado no seu dia para a elabor~ción das listas 
eleitorais. Segundo EN a presión exercida pola UPG 
forzou a modificación da candidatúra de Lugo • 

Fraga e Cacharro 
apoian ao alcalde do Vicedo 
Fraga defendeu o Luns 28 en Vilalba a inocéncia do alcal
de do Vicedo, Isaac Prado, no proceso xudicial aberto con
tra el por presunto delito de malversación de fundos. A fis
calia acúsao. de apropiarse de 60 millóns de pesetas en 
concepto de dietas municipais de forma irregular. Segundo 
fontes xudicials_,. Isaac Prado cobrou o diñeiro sen apre
sentar xustificantes de gastos, entregando unha declara- · 
ción xurada, e chegou a percibiu duplicidade de dietas nun 
mesmo dia. No mesmo sentido que o presidente da Xunta 
tamén se posicionou o presidente da Deputación de Lugo 
Francisco Cacharro Pardo. Cacharro acusou aos repre
sentantes do BNG, que en sinal de protesta renunciaron a 
asisti r"ao pleno da· Deputación de Lugo o pasado Luns 28", 
de querer erixirse en xuíces e de efectuar xuízos sen fun
d<;imento. Para os deputados da formación nacionalista . 
existe unha falla de compromiso· do Governo provincial ao 
non exixir responsabilidades políticas a este alcalde e a 
outros deputados provinciais no cobro irregular de dietas.• 

Fraga acompañado por un médico 
· na sua visita a .sulamérica 

Na sua viaxe pola 
Arxentina, o Brasil e 
o Uruguai, Manuel 
Fraga estivo. acom
pañado en todo 
momento-por-un mé
dico pendente da 
sua saude. 

. O presidente da 
Xunta sufrira hai tres 
semanas· unha gas
troenterite, segundo 
o gabinete de comu
nicación, ainda que 
é a primeira vez que 
vai controlado 
medicamente nunha 
viaxe.• 
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LEALDADE A GALIZA-E UN PROGRAMA SÉRIO, SON AS 
CLAVES DE GOVERN0-00 BNG. O SEU CANDJDATO Á PRE
SIDÉNCIA DA XUNTA APROVEITOU O 25 DE 5cULLO, PARA 

DAR A COÑECER AS LIÑAS CARDINAIS DA SUA AL TERNA
TIVA. A CONTINUACIÓN PUBLICAMQS. UN E8JRACTO Dd· . 
DISCURSO OR,XOSE M. BEIRAS NA PRAZA DA QUINTANA. ·· 

,, • ·: ·-· ." • • •. I_• • • -

SET.E OBXETIVOS~- E>E ~G-OVERNO 
• • • • - ... ;;:> • - ~ • • • -

( ... ) Es tamo? eiquí para afirmarmos que ter
mos vontade de nos govemar por nós mes
mos, de govemarmonos xa, sen máis demora 
( ... ). Estamos eiquí para afirmarmos que este 
povo pacifico, que nunca agredíu a nengun 
outró, que nunca expoliou colónias, que 
nunca ·emprendeu cruzadas, que nunca in
ventou inquisicións nen santofícios ( ... ) este 
povo t"en todo a coraxe que compre para 
manter a lucidez frente aos instintos atávi
cos, todo o valor que é preciso para exercer 
o civismo frente ao fascismo, a serenidade 
tolerante frente ao sectarismo reacionário, a 
calma maxestade dos grandes frente. ao buli
gar frenético dos af!,anos, o xuizo asisado dos 
petrúcios rexos frente á provocación asaña
da e á ma~ipulación retorta das palabras e as 
mensaxes. E estamos eiquí para proclamar
mos rotundamente que este povo non se . 
moverá nen chisco do rumbo que íl mesmo 
marcou no compás da sua nao senlleira, por 
moito que en calisquer latitudes e dende ca
lisquer habitáculos dó poder inquisitorial 
alleo pretendan agoiralo ou desnortalo con 
fogos fátuos, serpes de mar ou lumes de San 
T elmo. Madia leva: para mariñeiros, nós! 

No ano decorrido desde a nosa ·última xun
tanza pasáda nesta mesma Praza da Quinta
na, medrou en dúcias de milleiros o número 
d'e compatriotas que declaran o seu acordo e 
sintonía coa alternativa que todos nós repre
sentamos. Mentras o poder impopular de Po
lifemo-Fraga espemexa, cada vez máis cego, 
na impotencia e o descrédito, o Bloque me
dra en fortaleza e prestíxio ( ... ). Bases sociais 
cautivas até onte no impeitizo do totem e ta
bú fraguián, xentes labregas, mariñeiras, em- , 
presariais, profisionais, · igualiñas ás que mili
tan ou votan para o BNG, creban arestora as 
pexas e vincallos da alienante fascinación 
que as recluía na cova de Polifemo e veñen 
xuntarse cos seus conxéneres na agra aEerta 
do Bloque Nacionalista para.arar nela e face
ren connosco a vendima <leste outono. Xa 
somos, disque, a segunda forza en rnagnitude 
do país: inda irnos convirtimos, para vendi
ma, na _primeira. 

Nun ano de preséncia nas Cortes, pasamos 
do anonimato en España· a sermos referéncia 
inequívoca e respeitada en todo o arco parla
mentar, desde os escanos do PNV aos porta
voces de Izquierda ·Unida. ( ... ) Hoxe, para to
dos os membros do Congreso, mesmo para os 
que lles doe, os nosos dous deputados encar
nan a preséncia activa e elocuen~e de Galiza 
na política do Estado, a forza da razón galega, 
a enerxia dun poyo que loita incruentamen
te, o rigor dun pensamento coleitivo diáfano 
que sabe ser córtés na franqueza e non elude 
nunca os compromisos. Unha preséncia qu 
en nengunha ocasión tivo que ausentarse do 
hemiciclo ás agachadas para non aparecer vo
tando c0ntra Galiza ou en flagrante renúncio . 
das próprias supostas convicións e proclamas 
--como as de Caín, o moneco do ventrílo
cuo Herculín. Rematou a suplantación de 
Galiza no Parlamento d0 Estado: Galiza re
cobrou o voto en Cortes por segunda vez na 
história, e desta na voz do BNG. E os cida
dáns percibírono e' apréciano. Comprende
ron que xa non estan inennes perante o po
der central e. amóstranse decididos a poten
ciar e ampliar esa preséncia: din os inquéri
tos máis .solventes que hoxe o Bloque tería 
xa a metade máis de votos para o Congreso 
do Estado que hai un ano. En lugar de dous 
esc~os, · obteríamos agora Grupo Parlamen
tar completo, o mesmo que o PNV, o · mes
mo que CIU -só que en clave progresis
ta-. Veleiquí, pois, a "causa común" de Ga-

XosÉ M. BEIRAS 

liza: o Bloque Nacionalista Galego, o BNG. 

(. :.) Agora resulta que ·é a cidadania euro
pea a que nos .dá a razón e fai vir ao rego das 
teses do Bloque aos novos govemos progre
sistas saidos das recentes eleicións francesas . 
e británicas. Plans de emprego e benestar 
social -reclama Lionel Jospin para condi-
cionar o asentirnento á construción europea 
dunha unión rnonetária. Revitalización do 
ensino e sanidade públicas, "devolution" da 
autonomía a Escócia e Gales, pacificación 
do Ulster -plantea Tony Blair. Veñen ser, 
nos seus peculiares contextos, o equivalente 
das teses do BNG a 
prol da Europa social e 
da Europa dos povos 

Por iso mesmo o Bl~que fixo o esforzo co-
, leitivo de elaborarmos un plan de navega
ción, un programa de govemG que resulta 
audaz e imaxinativo, pro en todo caso res
ponsábel e factíbel coas competéncias do 
Parla11.1ento e da Xunta de Galiza. Un pro
grama de govemo que aponta, nos seus cri
térios e obxetivos cardinais, aos problemas 
que mesmamente padecen os órgaos vitais 
e os c~ntr:os neurálxicos do corpo social ga
lego, da matéria e o esprito da nosa nación, 
da economía, a vida social, as institucións e 
a cultura do povo galego. E son estes sete: 
1, a defensa e desenvolvemento autocen-

trado da base produti
va galega; 2, a verte
bración do país en tor-

como _alternativa ao 
deseño reacionário e 
esq1talista de Maas
tricht. 

( .. . ) Pois logo compre 
pormos . a Galiza en sin
tonía co novo horizonte 
espranzador que se está 

'E governarmos coas 
mans .tendidas a quen 

esteñan dispostos a 
colaborar nesa taréfa" 

no aos seus sinais de 
identidade xenuinos; 
3, a promoción do em
pregó non precarizado, 
-da coesión social e da 
autoorganización parti
cipativa dos cidadáns; 
4, a democratización 

a abrir en Europa, dán-
dolle o poder ao Bloque 
para que governe coas 
certeiras ideas progresistas que íl defendéu 
nest;:i nación denantes que prosperasen alén 
os Pirineus. ( ... ) E govemarmos coas mans 
tendidas a quen esteñan dispostos a colabó
rar .nesa tarefa, por moito que nos teñan 
ofendido ou nos ofendan ainda coa sua vai
dade oca. Só poñemos duas condfcións, sin
xelas e elementais, pro irrenunciábeis. Pri
meira, a lealdade aos intereses de Galiza por 
riba de calquera outra fidelidade ou compro
miso, pois que se trata de exercermos o go
vemo de Galiza mesmamente, e non o do 
Estado nen de calquera outra-instáncia polí
tica supranacional. Segunda, un acordo pro
gramático sério. Govemar sen programa é 
iri.moral, ademais de irresponsábel e suicida. 
Os cidadáns tef5.en o direito, e incluso en ri
gor a abriga, de esixiren un programa esplíci
to e sistemático de governo a toda forza polí
tica que aspire a detentar os poderes lexisla
tivo e executivo conferidos por mandato po
pular. Se esa regra de ouro da confrontación . 
democrática se respeitase habitualmente, 
non haberia as sorpresas e deceiciÓf\S que 
adoitan padecer os eleitores, nen estaría tan 
devaluada e deteriorada a credibilidade dos 
partidos políticos pe_rante a opinión cidadán. 

da administración e da 
vida pública; 5, a orde
nación e dinamización 

. equilibradóra da estru~ 
tura territorial do país e do seu ecosistema; 
6, a defensa do ensino e a sanidade públi
cos, dos servicios sociais e dos instrumentos 
duh estado de benestar social; e 7, a revita
lización e potenciación da criación e difu
sión da cultura e da inforrn.pción autocen- · 
tradas, plurais e abertas ao-exterior. E nese 
contexto, tres liñas de actuación transver
sal indispensábel; unha política para a pro
blemátíca das mulleres; unha ·política para 
a problemática da mo_cidade; e unha polí ti
ca lingüística de normalización efeitiva do 
uso do idioma galega. 

Poñámonos mans á obra. É Galiza enteira 
a que e~tá en xogo, é o povo galego quen 
queremos que sexa protagonista, e non só 
beneficiário, do labor do govemo que esta
mos dispostos a encetar. A soberanía resi
d~ nos cidadáns, sexa cal for a sua ideolo
xía, sexa cal for a opción que voten. E un 
govemo instalado no poder ten a abriga de 
governar para todos e, a ser posíbel, con 
todos, con rnl que pratiq"uen xogo limpo e 
lealdade democrática. Q ue só fiquen ex
cluidos os que se autoexcluan, os irredutí
beis á forza da razón ( ... ). • 

Xosé Lois 

3 1 DE XULLO DE 199( 

CORDURA 
CELso X. LoPEz, P Azos 

T endeiros, poetas, empregados de banca, 
obrefros, profesores de universidade, reli
xiosos, cantantes, labregos de ca erios, ar
quitectos e xastres ... Velaí onde se atopan 
os votantes de H.B. Segúndo eses que. du
rante centos de horas adicáronse a incen-_ 
diar a alma de moitos desde o discurso úni
co das televisións, das emisoras de rád io·ou 
das páxinas dos xomais, esa longa morea 
de cidadáns bascas son asesinos. E son ase
sinos segundo a mesma redución anticien
tífica e dislate histórico co que durante dé
cadas se calificou á guerra do 36 como "de
méncia colectiva". Son ase inos desde 
idéntica perspectiva á como o Dr. Goeb
bels de de as páxinas de Der Angriff cha-
maba a i aos católico ao zigano , ao 
negros e aos comunistas ... E tamén aos xu
deos. E asesinaron, i, a 6 millóns. 

Eu non mo creo. Non me creo que e e 
ancians, ese traballadore do campo ou 
mariñeiros, eses deportistas ou colexiai 
sexan asesinos con quen "é preci o elimi
nar o compadreo na ruas ou nas praza " 
("El País", 15-7-97) ou "ignorar a súa 
existéncia como certas sociedades primi
tivas facian cos indexesábeis" (Belloch). 

Ainda que sexa negado con heroica forza 
polos seus formulantes, o discurso "demo
crático" de agora e o que trunfou na socie
dade prehitleriana ten demasiados ponto 
de qmtacto como para non sentir pánico. 
Porén, non debemos calar. E desde a con
dena máis enérxica contra a acción etarra 
que me matou un paisano, convén facer 
un chamamento á cordura, á refle~ión, á 
intelixéncia. Exercício este tamén necesá
rio e pendente en zonas dos nacionalis-

- mus (do noso nacionalismo galego ta
mén) que saiu ás ruas de "ganchillo" e a 
penas sen matices (non falo de cargo pú
blicos) con algun que berraban "a por 
ellos" o'u facian églogas á pena de morte 
nesas espontánea e premeditad mente 
improvisadas manife tacións. Non vaia 
er que por non reflexionar e non rexeitar 

aquel vello e perigo o princípio pascalia
no que afirmaba que "o corazón ten ra
zóns que a razón non entende", n ato
pemos un dia descolgando o corp dun 
mozo de H.B. linchado nunha viga dunha 
discoteca ou sacando corp carb nizad 
dun andan dunha herriko ·caberna nunha 
acción "democrática e xu tici ira" r aliza
da por eses pacífico cid adán ( com de 
Furia de Fritz Lang) a quen se lle nv lc-
nou o sangue desde artfcul como d 
xomalista Carnicero ("El País" 12-7-97) 
ou editarais dese mesmo xornal que cha
mou "apestados" (outra vez G ebbels) ao 
votantes da coalición abertzale. 

É preciso cambiar a unidirecionalidade das 
acusacións. É precisa unha analise séria, 
coa Constitución, o Regulamento penin
tenciário, as disposicións aprobadas polo 
Parlamento Basca e as decisións xudiciais 
na ma sobre o achegamento dos presos 
baséos a Euskadi. O govemo ten a respon
sabilidade de-impedir que se volvan repetir 
feitos coma estes. Unha vida vale máis que 
a negativa a facer un xesto, calquer xesto, 
por parte do govemo. Iso reclamou, en di
recto, en Antena 3 televisión horas antes do 
i1Sesinato a portavoz da família Blanco, pa
ra estupor e descoloque dos tertulianos 
asistentes que en seguida canearon como 
puideron a desesperada demanda da famí- ' 
lia. ET A, desde logo ten que deixar de 
matar. Isto de plano. Pero o Estado terá 
qt.ie escoitar a quen lle reclama medidas 
políticas e non policiais, tera que frear, e 
os seus acólitos .tamén, a entolecida satani
zadón do contrário· (no fondo os naciona
lismos) e poñerse a dialogar desde unha 
perpectivC;J. histórica e non represiva.+ 
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O BNG considera que a Xunta queda en· ridículo e Portomeñe afirma que só era un ha palabra Confirman 
as irreguláridades • 1 • ... ~ - • • • 

Mariano Raxoi' desautoriza_ a-Fraga denunciadas polo BNG 
en Vilariño de Conso 

ao anunciar• que non se pagará a débeda histórica- O Ministério de Cultura exixe 
ao alcalde de· Vilariño de 
Conso, Ventura Sierra que 

O ministro de Adminis
tración Públicas, o gale
g o Mariano Raxoi, afir
mou que non se pagará 
a débeda histórica. Des
de a Xunta móstranse 
conformes. O BNG con
sidera que "Fraga queda 
en ridículo" e o PSOE 
afirma que "os recursos 
extraorzamentários van 
para Cataluña e o País 
B"sco". 

A demanda da débeda his
tórica foi unha das princi
pais reivindicacións do Go
verno Fraga cando os so
cialistas governaban en 
Madrid . Ainda despois , 
coa chegada de Aznar á 
Moncloa, cando o PP pac
tou con CiU, Fraga reali
zou un ha fortes declara- o Ministro galego nega o valor da débeda histórica. 
cións afirmando que "Gali
za esixirá con toda firmeza a dé
beda histórica, á que non renun
ciamos nen renunciaremos". 
Cando se comezou a negociar o 
financiamento autonómico, no 
mes de Febreiro pasado, xa o 
PP de Galiza comezou a dar 
marcha atrás. O conselleiro de 
Económica, Xosé Antón Orza, 
afirmaba que "cos acordos que 
estamos a acadar co Governo 
central xa está financiada á de
beda histórica". 

As explicacións 

Esta semana, o voceiro do PP, 
Vázquez Portomeñe, afirma 
que "se o PP utilizou daquela o 
término débeda histórica foi 
porque estaba entronizado no 

léxico comun no campo político 
para fundamentar determinadas 
reivindicacións". Pero agora 
quer erradicar esta terminoloxia, 
falando de "solventar os déficits 
que se produzan". O que non dá 
explicado é porque "é máis ago
ra impróprio ca antes", ou por
que xa "non responde ? unha 
realidade concreta e certa". 

No cerne das explicacións está 
non só a decisión de non enfron
tarse con Madrid, aceitando a 
sua política, como aconteceu no 
finaciamento coa retirada do re
curso constitucional, senón unha · 
loa á xestión. da própria Xunta: "a 
atención que lle presta o Governo 
central a Galiza e a boa xestión 
da Xunta están facendo desapa-

recer os déficits", afirmou Porto
meñe. Ainda asi, precisou que 
"sempre hai algo máis que pedir". 

Desde a Xunta afírmase que a 
construción das autovias, a 
construción de barcos enco
mendada aos estaleiros galegas 
ou a mellora do ferrocarril son 
feitas que ~ndican que están a 
.desaparecer os déficits estrutu
rais que antes existían. 

O BNG non está de acordo. Xe
sus Vega, voceiro parlamentar 
para temas económicos, consi
dera que o anúncio de Raxoi 
"deixa en ridículo a Manuel Fra
ga e pon de manifesto que o que 
facia o presidente era un puro 
espectáculo verbal ante a inexis-

Os aberturistas critican que se centre a campaña en superar ao BNG. 

devolva os 15 millón.s 
·concedidos no ano 92 para a 

téncia dunha política do constrocción dun museu 
Governo central satisfac- etnográfico que non se 
tória para Galiza". Vega rematou . Con esta decisión o 

. afirma tamén que as de-· Ministério falla a favor da 
claracións de Raxoi "su- denúncia iríterposta pola ex 
poñen unha dasautoriza- alcaldesa do BNG, Manuela 
ción en toda a regla das · González, que dera conta das 
de Fraga, ·~cando non só ... irregularidades logo de aceder 
recoñeceu a sua existén- ·- á alcaldía nas últimas 
cía senón que anunciou · eleición~ municipais. Cando 
incluso que se ia fac(3r foi concedida a subvenci(>n, 
efectiva de-contado". Ventura Sierra encabezabá a 

Desde o BNG négase que 
se podan incluir as autoví
as dentro da débeda histó
rica, mesmo porque o seu 
retraso de décadas a res
peito doutras comunidades 
incidiu gravemente na no"' 
sa economía. Ademais, a 
maioria dos tramos foron 
orzamentados antes da 
chegada de Aznar á Mon-
cloa, polo que non explica

rían tampouco o cámbio de postu
ra do PP. Ainda máis risas lles 
produce o da construción de bar
cos ou dun plano ferroviário que 
SÓ existe no papel, pero sen dota
ción económica. · 

candidatura do PSOE e 
renovara en várias ocasións a 
sua maioria absoluta. Perdida 
a alcaldía nas últimas 
municipais, recuperou o seu 
posta apoiando a moción de 
censura apresentada polo 
Partido Popular.+ _ 

Manifestación en Covelo 
polos estragos da autoyia 

Máis de douscentos 
. viciñ_os da parróquia de 
Paraños, no município de 
Covelo, cortaron o tránsito 
·durante trinta minutos o 

Para o voceiro parlaf'!lentar do Domingo 27 de Xullo na 
PSdG-PSOE, Migüel Cortizo, o estrada que une a autovia 
"conceito de débeda histórica das Rias Baixas e a 
non ten importáncia porque non N~cional 120. Exixen que o 
significa nada en si mesmo", Ministério de Fomento 
afirmando.que do que se trata é acondic)One os 
de "igualar os seNícios co finan- desperfeitos ocasionados 
ciamento necesário". Cortizo polas obras deste enlace e1 

afiri:nou que, mentres Galiza é dan un prazo de 15 dias 
_discriminada, o recursos extra- antes de convocar novas 
orzamentários destínanse a pa- . mobilizacións. Despois de 
gar os votos de CiU e do PNV, un ano de estar rematado 
cos que se negócian cupos e _ este enlace, seguen sen 
aportacións extraordinárias. + · ser arranxadas as vias 

parroquiais destruidas e os 
acesos aos montes 
comunais e privados. Os 
viciños exixen tamén o 

Os alcaldes de Santiago e do Carballiño reavivan a crise no PSOE 
pagamento das 
expropiacións, a 
resQlución das 
reclamacións e das 
denú.ncias por aumento de 
superfície ocupada polas 
obrfis e a .limpeza dorio 
Xabriña.+ , 

*A.E. 

Nen o secretário xeral, Francis
co Vázquez, nen os deputados 
provinciais de Ourense lle acei
taron a renúncia como membro 
da executiva e portavoz na De
putación ao alcalde do Carballi
ño, Manuel Vázquez. Ainda asi, 
a crises ourensá non está pe
chada e reabrirase con máis for
za na confección das listas. Po
la sua banda, o alcalde de Com
postela, Xerardo Estévez, non 
só reclama incluir a un ccrnce
lleiro de Compostela nun posto 
de saida, senón que critica a 
orientación política da campaña. 

As fendas na estrutura partidária 
do PSdG-PSOE, que se trataron 
de recintar cr:m masa de farelo, 
escachan deixando sair mansi
ñamente as divisións internas. 
Dous son os principais proble
mas que quedaron sen resolver 
no Pazo de Congresos da Coru
ña: o de. Oürense e o de Com
postela. ·Manuel Vázquez, a[cal
de de O Carballiño, entrou final
mente na execútiva do parti_do~ 
d~ixando fóra aos seus compa
ñeiros de liña política, António 
Troitiño, responsábel da Agrupa-

ción Noroeste, a máis numerosa 
da capital, e ao responsábel da 
zona de Verín, Xosé Luis Pérez, 
ante as promesas dun cámbio 
de liña na província, realizadas 
polo sector oficial. 

Esta semana, Manuel Vázquez, 
apresenta a dimisión como 
membro da executiva e como 
voceiro na Deputación. O moti
vo foi é;l designación de Manuel 
Salg_ueiro Tizón como coordina
dor da campaña. eleitoral. Pachi 
Vázquez cree, polo menos así o 
manifestan os seus colaborado
res pois o alcalde negase. a fa
cer declaracións públicas, que 
"Salgueiro representa o p3sado 
máis negro da história próxima 
do partido. Solcialmente é a an
Hteses do que se aprobou no 
congreso de -Madrid. Con estas 
persoas non se pode abrir o 
partido á sociedade nen incor-

- porar caras novas nen abrir no
vas ilusións". Consideran que 
"os orgánicos racharon o pacto 
realizado no último congreso e 
xa é tempo de que se vian e 
nos deixen- traballar". 

Desde a corriente autodenomi-· 
nada aperturista, afirman que 

"coa politica que estamos a le
var, en Ourense podemos ser 
barridos polo BNG nas próxi
mas eleicións". Pero, "fronte ao 
único interese dalguns de com-. 
-petir polo .eleitorado do BNG, o 
que ternos que facer e despu
tarlle ao PP o centro 'e para iso . 
fan falta caras novas e novas 
propostas". ~ 

A demisión a Pachi Vázquez non 
lle foi aceitada nen pc;>los seus 
compañeiros de corporación pro
vincial, nen polo secretário xeral ,_ 
Francisco Vázquez, conquense 
reuniu .o 29 de Xullo en Campos~ , 
tela. A crise está agora agardan-_ 
do a resolución. Desde Ourense 
afírmase que "se non houbo un 
acordo de Pachi e Paco Vázquez 
sobre as listas, a fenda tarase . 
máis grande e a metade do parti-

-do vai quedar á marxe da cam- -
paña eleitoral" .. 

Estévez critica 
a liña do partido 

O grupo municipal do PSOE de 
-Compostela fíxolle chegar un- · 
ha carta a Abel Caballero,' na 
que peden que nas listas elei
to r ai s estexa- presente nun 

posto de saída o concelleiro 
compostelano Luis Joxo. O al
calde, Xerardo Estévez , apos
tou decididament_e polo conce
lleiro "porque Santiago, nos úl
timos comícios autonómicos, 
aportou o 20% dos votos do 
PSdG". Estévez monstrouse 
partidário tamén d_e apaiar a 
Ceferino Díaz, se é que vai nas 
l'istas, pero matizou que os 
concelleiros de Compostela 
~·ternos unha visión global da 
autonomía e somos a repre
sentación de todos os galegas 
p~o.r ser da capital". · 

Na rolda de prensa na que deu a 
coñecer a petición realizada a 
Abel Caballero, Estévez criticou a 
política que está a seguir agora o 
PSOE, "s0 preocupado de coller . 
votos pola esquerda". Afirmou 
que mentres se trata de competir 
co BNG polo voto de esquerdas, 
algo bastante difícil, o PSOE 
abandona os votos centristas que 
son os que máis renda lle podían 
reportar e onde. se gañan as elei
cións. Para o rexedor composté
lano, ·:·os _problemas de Galiza 
non son só de dereitas ou de es
querdas, senón de todas as ten
déncias ideolóxicas". + 

O PP non quer ir 
de vaca~ións 

A proximidade das eleicións 
autonómicas impede que 
este ano os membros do , 
Executivo galego poidan 
disfrutar das suas vacacións 
durante o mes de Agosto. O 
conselleiro para Asuntos 
Parlamentár1os Vítor Manuel 
Vázquez Portomeñe, que fará 
duas rápidas escapadas a 
León e a Sória para cazar 
paspallás, será o único 
conselleiro que abandone o 
país durante o periodo 
estival. O presidente da 
Xunta Manuel Fraga _ 
permanecerá nª sua casa de 
Perbes pero cunha axenda 
de actividades máis apretada 
do habitual. Nembargantes 
prevese que teña tempo para 
a leitura, os paseos pola 
praia, os baños no mar, as 
reunións familiares a as 
partidas de dominó.• 

/ 
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EMliRA~IÓH 

A Xunta xa non fala dunha empresa contratada na Suíza para a búsqueda 

Miles de millóns en pensións complementares 
na Suiza seguen sen ser recUperadas 
'* x.c. 

Apesares dos chamamentos 
públicos de si ndicalistas ga
legos na Suiza e da CIG, a 
Xunta de Galicia segue sen 
pór en marcha un mecanismo 
que produza avances na recu
peración dos fondos de pen
s ión s complementares na 
Suíza. O anúncio de contrata
ción dunha asesora na Confe
deración ~elvética, realizado 
po la Xunta o mes pasado, 
non foi confirmado nun novo 
comu nicado no que trata de 
responderás reclamacións sin
dicais dun maior dinamismo. 

A experiéncia de xestión dos 
representantes da CIG en Xe
nebra e Zúrich , Luis Barros e 
Xesus Gómez, indica que unha 
porcentaxe importante das soli
citudes de información tramita
das rematan no éxito de recu
peración de cartos inesperados 
polos emigrantes retornados. 
Os exemplos ao azar son múlti
ples: un traballador da cons
trucción , que apenas botara 18 
me ses como temporeiro en 
1979 , ven de cobrar agora 
140 .000 pesetas que sen a 
xesti ón sindical esmorecerian 
nun banco suízo. 

O proceso é simples pero esixe 
un duplo traballo, tanto de loca
lización do emigrante retornado 
como de investigación e buro
crácia na Suíza. A Xunta, ante 
a presión política e sindical , re
alizou só parte deste labor, reu
nindo aos concellos galegos e 
informándoos da necesidade 
de pór ao dia aos galegos re
gresados definitivamente da 
Suiza. 

· Pero nos case oito meses 
transcoridos desque X.esus Gó
mez levantou a bandeira desta 
reivindicación , non se ten -fe"ito 
nengunha campaña de informa
ción pública en prensa, rádio 
ou televisión , e mesmo se for
nece dato$ confusos mesturan
do perísións de vellez e com
plementarias. 

Campa ña eleitoral 

En plena pre-campaña eleito
ral , a preocupación principal do 
governo da Xunta, através da 
Secretária de Comunicación de 
Pérez Varela, é neutralizar o 
traballo sindical que está a dar 
bons resultados prácticos coa 
recuperación efectiva dos car
tos cotizados máis os intereses 
de case 20 anos de inmobiliza
ción. 

Oeste xeito , unha rolda de 
prensa realizada pola CIG cos 
seus representantes na Suíza, 
foi decentado respostada pola 
Xunta, coa repetición dun fax 
de vinte días antes, coa parti 
cularidade que desta volta xa 
non se fai referéncia a unha 
suposta empresa privada que 
se encargaría de buscar os 
fondos na Su íza. 

A__ situació11 dos fondos comple-

Emigrantes galegos na Suiza maniféstanse o pasado 25 de Xullo en Compostela. 

meritares é, en palabras de Xe
sus Gómez "se cadra máis im
portante qUe a do famoso ouro 
nazi, que tanta prensa ten ocu
pado. Son vários miles de enti
da~es , que acumulan uns fon
dos de moitos 
milleiros de mi-

en con tacto coa Suíza, e en 
todo caso insiste en que se evi
te xestionar a recuperación pbr 
outras vias que rion sexan a 
sindical ou a oficial nos conce
lf os , porque en todo caso debe 

ser gratui ta xa 
que se trata dun 

llóns. Desde 15 
1985 a maioria ' e cadra 

dere it o adquir i
do. 

dos emigrantes, 
que non todos, 
coñecen esa co
tización (chama
da tamén Segun
do Piar ou 
Pensión-Casa) e 
contan con ela_ 
para o regreso. 
Pero desde os 
primeiros anos 
70 xa se realiza
ba o descanto en 
moitas· nóminas, 
sobretodo nos 
sectores da me-
talúrxia e a cons
trucc ión. Agora 
hai que localizar 
na Suíza ás em
présas nas que 
traballou cada 
emigrante e con-
tactar cos xesto-
r es do fondo. 
lJnha vez feita 

as pensións 
complementares 
na Suíza 
son moitos 
máis cartas 
que o aura' nazi 
que tanta_ 
prensa ocupou" 

Xe-sus Gómez, 
sindicalista 

Xesus Gómez 
indicou en rolda 
de prensa que a 
solución ao pro- . 
blema poderia 
simplificarse 
enormemente se 
houbese unha 
iniciativa política 
clara, "tratariase 
de negociar co 
governo federal 
suizo para que 
obrige a todos 
os xestores dos 
fondos a enviar 
unh-a carta aos 
titulares, infor
mándoos dos 
cartas que teñen 
acumulados e 
oferecéndolle a 
posibilidade de 
recuperalos. 
Mentres non se 

esa investigación o trámite de 
recuperación é moi sinxelo". 

faga-e na Suiza non se incre
·mentou o persoal dos consula
dos-, haberá que manter viva 
a reivindicación e esixir que a 
administración cumpra coa sua 

A CIG informou outravolta en 
que nos seus locais na Galiza 
pode realizarse ? ~eclamación respo_nsabilidade". • · 

Reflexións 
sobre a 

, violéncia 
O democristiano Miguel He
rrero fai estas reflexión sobre 
a violéncia nas páxinas de EL 
P AIS. "l .Xa estamos todos 
dacordo en que a 
criminalidade da ET A é des
piadada e brutal. Pero por 
moito que estes adxecivos se 
repetan, non dan clave nen
gunha para resolver o proble
ma. A condea moral pode 
producir satisfaccións afecti
vas, tanto individuais como 
colectivas pero( ... ) non ser
ven para fundamentar e me
nos ainda instrumentar unha 
política eficaz. 2. A experién
cia demostra que os 
movimentos terroristas nm;i
rematan nunca por presión 
psicolóxica nen por convic
ción nen por forma nengun
ha de consunción. Destrúen
se policialmente ou negóciase 
con eles. O primeiro máis di
fici l contra maior é o enraiza
mento social; o segundo non 
equivale a lexitimar nen su
pón necesariamente ceder. 
Significa buscar 'unha 
solución practicábel. Algo 
ql,!e require unha boa dose de 
valor cívico. 3. A vía da ne
gociación está mtnada de sé
rios perigos. As condición 
prévias imposibilitana 
porque, a sua vez, a fixación e 
cumprimento das condicións, 
ten que ser negociada ( ... ) A 
participación dos violentos, 
que ao negociaren deixan de 
selo, é indispensábel porque é 
indispensábel o 
recoñecemento da realidade. 
4. Por iso a po li:tica de ailla
mento, cuxa imposibilidade a 
meio prazo ven de se demos
trar en Arrigorraga, non con-

- vén , por moi satisfactoria que 
sexa en termos afectivos. Po
de que erosione a HB pero ha 
consolidar o seu mais nume
roso e poderoso resto.+ 

Diários 
subsidiados 
0 periódico G RALHA da 
canta dns diñeiros que a Xun
ta entrega aos diários. "Oito 

· conselharias do Govem o 
financiaram com 1.020 
milhoes .os jom ais galegas o 
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ano pasado. Este dinheiro 
procede das conselharias de 
maneira directa, quer dizer, 
norn fam referencia a outros 
convénios que organismos au
tónomos delas , mas qqe som 
da própria Junta, realizam dia 
a dia GOm os jom ais. T ambén 
nom se di nada dos anúncios 
obrigatórios por co~cu r os 
públicos e autoriza<;oes de 
obras. Por suposto o d inheiro 
proceden te doutras aj udas pú
blicas como concelhos ou mi
n istérios do Estados, nom se 
incluí no balan<;o publicado. 
Os convénios entre Junta e 
jomais concretárom-se n aco
operac;ao em suplementos, a 
publicidade insti.tucional, a 
difissom de actuac;oes da J un
ta e pubÍi-reportagens. 
Alguns méios como La Regi.ón 
ou El Correo Gallego recev -
rom diariamente quase 50 pe-
eta por exemplar. 1sto fa¡ 

pen ar muito seriamente na 
suposta liberdade de impren a 
que dim que exi te. Como vai 
ter pe o na orientai;ao de um 
diário a opiniao do leLtore , 
se a ua supervivencia nom 
depende para nada da tiragem 
e vendas senom dos dinheiros 
in titucionai ? Nem um ó 
dos diários geJegos vivem das 
suas vendas. E muito ignifi
carivo que nengumha voz se 
deixe ouvir, nem no meio 
públicos nem no privado , 
para pedir que exi ta algum 
cipo de critério objectivo para 
a con ces ao de aj u das". + 

Trenes baratos 
Na sua coluna de El Semanal, 
suplemento dominical de LA 
Voz DE GALICIA Arturo Pé
rez Reverte defende o topóni
mo La Coruña: "Non me peta 
a gana. Simo comunicar a 
quen corre panda que por 
moito beneplácito oficial e 
moita auga bendita que médie 
no a unto, penso eguir e cri
bindo La Coruña como me 
salga dos collóns. lsto é, La 
Coruña, co artig determina
do la, que é como e 
escreben os artigo 
determinado ~ minin de 
singular en castelán ou e pa
ñol, que é a lingua na que 
adoito expresarme e e creber. 
E póñanse com p ñan e a 
caste de prosmeiros da 
Académia, aos que non ei 
como non se lle cae a ilustrí
sima cara coa vergoña". O 
xornalista di que cando 
alguén aceita a alteración dos 
nomes en español, "esa lingua 
castellana ou española que é 
o meu meio de expresión e de 
comun icación , o meu veiculo 
de cultura e o meu orgullo 
histórico, vese tan agredida 
coma on te , e agora xa non , 

· est iveran outras linguas 
minoritárias, tan respetábeis 
por cerro coma ela". N a sua 
opinión a lingua española 

'pérdese "pola contaminación 
do inglés, a xíria informática 
e a pobreza expresiva a que 
nos condean várias xeración 
de políticos desleigados e 
analfabetos, de académicos 
miña xoia e de caras lavadas 
que queren mellar subir a tre
nes baratos".+ 
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Cal é a situaciórí do Arpon 7 4 
dias despois do apresame~to? 

Despois das alegacíóns, que se
gueron ao apresamento o trece 
de Maio, aplicaron unha primeira 
sanción de 800.000 dólares e oi
tenta e oito toneladas de pesca. A 
seguir fixeran unha rebaixa á 
300.000 á condición de renunciar
mos a xuizo e á reclamación de 
danos e prexuizos. O armador di
xo que non. A multa que nos pu
xeron debe ser a máis alta que se 
lembra na Arxentina. Unha sema
na máis tarde colleran un barco 
de Taiwan a noventa millas da 
costa, camuflado con bandeira ar
xentina, cores arxentinas e matri
cula e indicativo falsos e lle mete
ron un millón de dólares. Detivé
rano despois de horas tirándolle 
ráfagas para que parase. A nós, 
tanto o Governo español como a 
comisária de Pesca da UE, reco
ñecéronnos que estabamos fóra. 

Non se discute a posición do 
barco pero si as referéncias 
en terra para situalo. 

Co SPG [Sistema de Posición 
Global, que funciona sobre unha 
rede de 25 satélites) o máximo 
erro é de once metros. Ternos 
gravadas as leituras dos apara
tos e as conversas coas lanchas 
de vixiáncia. Advertéramos que a 
sensibilidade das patrulleiras da 
Prefectura estaba máis a flor de 
pel, que estaban crispados. No 

· ano 91 eles fixeran unha lei de 
espazos marítimos nova na que 
determinaban as referéncias que 
habia que tomar para coñecer o 
límite das duascentas millas. A 
nós apresounos a Prefectura; a 
Armada, nunha conversa infor
mal, non recoñece o critério da 
Prefectura. O Ameles, apresado 
hai un ano, quedou libre de car
gos porque asinou o armador a 
renúncia de danos e prexuizos 
despois de vintecinco dias. 

Desde cando notaron ese au
mento de crispación? 

Desde que Canadá apresara o 
Estai. Ao ver o cámbio de atitude 
avisamos ao ministério de Exte
riores, a Secretaria de Pesca e a 
todo o mundo. Falaran de poñer
nos unha caixa azul para rexistar 
as nasas posicións e de que ha
beria unha reunión da consellaria 
de Pesca coa Secretaria de Pes
ca. Nada se fixo. Non hai sensibi
lidade para a pesca. Canadá sa
bia que España non defenderia a 
pesca. Non é o caso da sobre
pesca do salmón que lle reclaman 
aos Estados Unidos. Con Esta
dos Unidos achantan . A nós, a 
Administración española dinos 
que non pode presionar a Arxenti
na. A indefensión é completa. A 
qu.en vamos reclamar? O embai
xad or en Bos Aires contounos 
que Menem lle dixera a Aznar 
que non tiñan que ter preocupa
ción nengunha polo Arpón. Eu 
pergunteille se non era para pre
ocuparnos o levar 52 dias de 
apresamento? Resposta do Em
baixador: os arxentinos están vi
vindo unha situación política dura 
co demisión do Ministro Cavallo. 

Parécelle razoabel? 

Pero quen estaría disposto a 
crer que non poden exercer pre
sión? Hoxe na Arxentina están o 

· Santander, o Bilbao, CEPSA, 
Telefónica, Iberia, o grupo das 
Koplowitz coas auto-estradas ... 
O ·que pasa é .que á España a 
economía pesqueira impórtalle 
pouco e á UE menos; a nós, ga
legas, cada traballo a bordo da
nos cinco ou seis postas de tra
bal lo indi(ecto. Nun es.tuda que · 

GALIZA 
ANOSATERRA 

É o capitán do Arpón 

Amador Bernárdez 
'Non se_i de que lle val a Jm pesqueiro galega estar aban~eirado na· UE' 

* G. LUCA DE TENA 

AMADOR BERNÁRDEZ, EXPERIMENTOU OS CALADOIROS DE SULÁFRICA, MALVINAS, SAHARA, AN· 
GOLA, MAURITÁNIA, ... AGORA, PESCANDO POR FORA DAS 200 MILLAS DA COSTA ARXENTINA, 
UNHA PATRULLEIRA APRESOU O SEU BARCO, O ARPÓN O 13 DE MAIO; BERNÁRDEZ, CANGUÉS, DE 
40 ANOS, DENUNCIA A PASIVIDADE DA XUNTA, DO GOVERNO CENT.RAL E DA U.E. E LEMBRA QUE, A 

PESAR DAS EVIDÉNCIAS DE QUE PESCABA CONFORME AS NORMAS, O BARCO SEGUE AMARRADO. 

publicara González Laxe de a . 
pouco, a pesca representa o 
cincuenta por cento da econo
mía dalgunhas comarcas. 

Que di a Xunta? 

O conselleiro de Pesca non se 
pronunc·iou. Non ten nada que 
comentar. Só di'xo que o asunto· 
estaba n,as mans de Fraga. Pero 

Fraga non presionou: só pediu 
que liberasen o barco. O Arma
dor entrevistárase con Frága e 
déralle un informe. Despois Fra
ga foi a Arxentina ·a pedirlle aos 
emigrantes que votasen ao PP e 
á Menem díxolle que mirase polo 
barco. Non foi unha exixéncia 
nen houbo presión. Non se puxo 
sério. Foi un chalaneo . Ternos 
por esc~ito a posición da SeGre-

taria de Pesca española, do mi
nistério de Asuntos Exteriores, 
da comisária de Pesca da UE, 
Emma Bonina. O armador ten un 
dictamé dun gabinete inglés de 
direito marítimo internacional. Un 
advogado do armador foi a ONU. 

Que protección ten un pes
queiro galego ao identificarse 
como barco da UE? 
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Non sel en que nos beneficia ser
mos barcos comunitários. Ternos 
que cumprir unha série de nor
mas ao estar abandeirados nun 
país da UE, pero cando nos apre
san, Bruxelas non ten nada que 
dicer. No caso do -Estai, a Admi
nistración non chegou a recoñe-. 
cer a ilegalidade do apresamen
to. No noso caso, ao Armador re
coñecéranlle por escrito que tiña
mos razón. A seguir, todo foron 
pegas: dixéronlle que o xuizo le
varía moito tempo e que se cadra 
Arxentina non recoñecia o Tribu
nal da Haia e tiñamos que ir ao 
de Estrasburgo. O Governo ar
xentino non quixo aceitar un aval 
polo barco. 

Como se interesaron polo Ar
pón desde outras instáncias? 

/ 

A parte das perguntas e interpe
lacións que fixeran os deputados 
do BNG, quen máis se interesou 

,fo¡ o presidente da Comision de 
Pesca do Senado, do PNV. Pre
sentando unha moción contra o 
apresamento ilegal, foi interpela
do por Carlos Mantilla, senador 
do PP por Pontevedra, que exi
xiu que se calificase o apresa
mento coma presuntamente ile
gal. Nalguns meios de comuni
cación non estamos ben vistos .. 
Na TVG, que é pública, dixéron
lle á Xosé Manuel Muñiz, presi
dente da Asociación de -Titula-

-dos Náutico Pesqueiros (Aetína
pe) que estabamos vetados. 
Non lles parece ben que aode
mos polos concellos pedindo so
lidariedade. 

Que se pode facer? 

Pergunten se hai peix na Arxen
tina. Haino pero non se atopa. 
Onde o venden? Aquí . Que lles 
corten a importación ou lles au
menten o arancel. Non teñen 
acordes internacionais de axu
da? Que llos corten. Se non so
mos capaces de presionar a un 
país con tantas relacións con- _ 
nosco coma Arxentina, nun acto 
tan flagrante coma este, contra -
quen poderemos? Calquer bar
co ab~ndeirado nun país da 
Unión Europea implica á UE. 
Nós somos un barco galega. 
Aquí fatou Emma Bonino des
pois de setenta dias de apresa
mento. Por que? Porque o ar
mador, e só o armador, enviolle 
todo o informe xurídico e recla
mo.tJ que lle dixese se estaba 
dentro ou fóra da zona econó
mica exclusiva da Arxentina. 
Despois de o armador poñela 
ao día, a Comisária de Pesca 
reclamoulle á Arxentina ¡::rt>r tres 
veces o sumário do Arpón e 
non llo ·deron. 

Cal é situación económica da 
tripulación? 

O máis denigrante é que leva
mos seis meses sen cobrar . O 
armador xira todos os meses 
un salário mínimo que é o que 
está acordado. Quinientas to
neladas de peix xa están des
cargadas en Vigo pern o arma- . 
dor di que ten máis cartos 
adiantados que a carga que se 
vendeu . No barco quedan oito
centas toneladas de peix que 
son as que deben chegar para 
nos liquidar. Ao fin volvemos re
patriados pola embaixada pero 
quen pagou os bHletes foi o ar
mador. A Administración díxolle 
ao armador que non se preocu
pase, que non pagase un peso 
porque a relación coa Arxentina 
era moi boa. A Aznar déranlle 
dous sopapos das duas veces 
que falou ce .presidente arxenti
no e Fraga non foi a esixir con 
firmeza senón a pedir.+ 
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Mil persoas maniféstanse pala insubmisión o dia 24 e~ Compostela 

Responden á profisionalización do exé_rcito 
cunha campaña· a prol -da obxección 
*PAULA BERGANTIÑOS 

Nen obrigatório nen profesio
nal. Abolición ao exército foi o 
lema baixo o cal perta de mil 
persoas participaron na mani
festación que o Xoves 24 con
vocou en Santiago a Asemblea 
Nacional de Obxección de 
Conciéncia (ANOC). Con esta 
mobilización, que saiu ás sete 
da tarde da Alameda e que re
matou na Praza do Toral, a or
ganización antimilitarista inau
gura a que pretende ser a máis 
ambiciosa campaña que para a 
promoción da obxección se te-

. ña desenvolto até o de agora 
· en Galiza. Por segunda vez á 

ANOC escolle o verán para fa
cer un chamamento a mobiliza
ción do antimilitarismo galega. 
A outra cita foi o festival antimi
litarista celebrado en Cangas o 
15 de · Agosto do _pasado ano. 

O anúncio por parte do governo 
español da profesionalización do 
exército a partir do ano 2003 e a 
desaparición do servizo militar 
obrigatório é recoñecido pola 
ANOC como unha conquista do 
movimento antimilitarista. Nem
bargantes agora o obxectivo do 
movimento antimilitarista galego é 
conseguir que na etapa de transi
ción até esa profesionalización "o 
número de obxectores e insubmi
sos supere ao de mozos que rea
lizan o servizo militar obrigatório". 

--Para o comezo do curso acadé-
mico a ANOC ten preparada unha 
campaña informativa que inclue, 
entre outras actividades, charlas 

A mobilización saiu ás sete da tarde da Alameda e' rematou na Praza do Toral. 

nos centros de ensino nas que 
explicarán a mocidade as diferen
tes posibilidades de obx;ección. 
Con posterioridade esta orgar:iiza
ción promoverá una masiva reco
llida de sinaturas para apresentar 
unha Iniciativa Lexislativa Popular 
e obter do Parlamento un posicio
namento en contra da presénéia 
do exército na Galiza. 

"O obxectivo fundamental na eta
. pa anterior a plena profesionaliza
ción é _segundo explica Carlos 
Morais, membro da asemblea
deses~abillzar os planos do Minis-

tério ae Defensa logrando colap
sar nos próximos anos o modelo 
mixto de exército ". Frente a uhha 
posíbel campaña propagandística 
de captación de mozos para as fi-
1 as do ex.ército profesional a · 
ANOC próponse denunciar "o 
nefasto papel dos exércitos, os 
valores reaccionários que xera o 
militarismo, o incremento dos 
gastos-militares frente ao recorte 
dos gastos sociais, a represión 
que sofren os · añtimilitaristas e 
sobre todo a r:iecesidade de 
comprometerse individual e acti
vamente na loita por unha Galiza 

A. PANARO 

.plenamente desmilitarizada". 

Segundo datos facilitados por es
ta organización, Galiza en tres 
anos triplicou o seu número de 
obxectores , pasando d_e ter _ 
10.538 en 1993 a ter 28.030 en 
1996. Actualmente cinco insub
misos galegas permanecen pre
sos p_or negarse a facer o servizo 
militar obrigatório . Na cadea de 
Vigo cumpren condena Manuel 
Caride e Xoan Manuel Bello, na 
Coruña, Asier Rodríguez e na 
prisión militar de Alcalá de Hena
res, Elias Rozas e Ramiro Paz.+ 

Cubiertas MZOV e Construcciones y Contratas alegan que non hai cartas para despedir aes traballadores 

As construtoras presionan a fomento parando as obras 
do tramo ·ourense·-Melón 
O comité de empresa da UTE 
formatJa por Cubiertas MZOV e 
Construcciones y Contratas _re
cebeu a notificación o 21 de Xu
llo de que cesaban as obras da 
autovia Ourense-Melón e, polo 
tanto, que se rescindían os con
tratos aos traballadores. Os em
pregos directos suman uns 130 
que se multiplican por catre ao 
contar os subcontratados. A UTE 
argumentou que o Ministério de 
Fomento non tiña.cartas mentres 
que desde este departamento si
nálase que o orzamento de ini
ciados, é dicir o que sobrepasa o 
presuposto inicial, está aprobado 
tecnicamente pero non economi
cam ente. De calquer maneira, 
Fomento prometeu que os cartas 
estaran listos en Setembrp 
nunha reunión mantida cos re
presentantes sindicais, empresa
riais eco SLJbdelegado do Gover
nb central en Ourense Xesus de 
Juana o Mércores 30. 

Para a CIG, que denunciou o 
paro na autovía, neste encontro 
lanzouse a proposta dunha re
gulación temporal de emprego 

A autovia Vigo·Ourense está paralisada xusto cando o Ministério asegura que inícia as 
obras pendentes en todo o percorrido. A IGLESIAS 

até que se reanuden as obras. 
"Entendemos que se vai haber 
diñeiro en Setembro non hai 
porque despedir á metade dos 
traballadores", di Anxo Pérez, 
r-epresentante da central na
cionalista. A UTE pretendía des
pedir a todos os traballadores o 

dia 21, data na que atopaban de 
vacacións, despois baixou a 65 
despidós e agora mesmo formu
la 76. "A actividade neste tramo 
da autovía é moi pouca mália 
que o verán é a época na que 
se ten que render ao 100% 
nunha obra desta dimensión. 

Pero a metade dos traballado
res están cos preavisos de des
pido no peto", sinala Pérez. 

A explicación da central á atitude 
das empresas Cubiertas MZOV 
e Fomento de Construccións y 
Contratas está na relación co Mi
ni stério. -"As empresas descon
fían que Fomento non ten un pe
so e ante o argumento de que o 
orzamento está aprobado tecni
camente pero que lle falta o últi
mo trámit_!3, eeciden despedir ªº 
persoal. E unha medida de pre
sión", di o representante da CIG. 
A lexislación proibe executar 
obras se non está aprobada a 
partida económica. Os represen
tantes sindicais esperan que a 
proposta de regulación temporal 
sexa aceptada. "O delegado do 
Ministério asegura que se cum
prirán os prazos .de execución 
pero o representante da UTE ten 
que consultar a proposta cos 
máximos responsábeis da em
presa. Por iso non podemos dicir 
que o conflito estea soluciona- _ 
do", afirma Anxo Pérez tras a · 
reunión dO" di.a 30. • 
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Roberto Mera, 
concelleiro do BNG 
de Ponteareas 

'Xosé Castro impede 
a fiscalización das contas1 

Teñen un novo conflito co 
alcalde, por que? 

As cantas do 92 que tiñan que 
ser apresentadas en 1993, 
para facilitar a sua fiscaliza
ción, foron apresentadas ago
ra, con cinco anos de retraso. 

Por que esta demora? 

O alcalde alega falta de recur
sos humanos, pero no conce
llo hai 230 traballadores : un 
cadro de persoal sobredimen
sionado . En realidade Xosé 
Castro pretende pór dificulda
des á fiscalización das cantas, 
porque sabe que despois de 
cinco anos é complicado lem
brar como estaban estrutura
dos os orzamentos e controlar 
o seu grao de cumprimento. 

Só hai un problema de re
traso de (Presentación das 
contas~~ 

Hai unha série de cuestións re
lativas ao procedimento. A ex
posición pública tamén foi difi
culdada impedindo que a opo
sición controlase as contas en
tre o momento do convocar a 
Comisión Especial de Cantas, 
en Abril , e a celebración do ple
no, en Xullo, cando tiflamos di
reito. Tivémonos que confor
mar con controlar nos 15 dias 
do mes de Maio cando as can
tas estiveron expostas ao públi
co e non pudemos consultar as 
facturas máis de 1 hora ao dia. 

Tamén nos plenos hai res
tricións? 

No do 17 de Xullo, cun único 
ponto na orde do d ia , que 
consistía en analisar esa con
tabilidade, eu levaba cinco mi
nutos de intervención e o al
calde cortoume a palabra por
que non gastaba do que esta
ba a dicer, ainda que alegou 
que excedera o tempo. lnsis- . 
tin en continuar e amenazou 
con suspender o pleno e cele
bralo no seu despacho a porta 
pechada. 

Que irregularidades detec
taron? 

A adquisición de subministras 
informáticos ao filio de Xosé 
Castro, a contratación de segu
ros ao seu irmán, a compra a 
concelleiros do PP e o despilfa
rro xeral en comidas e viaxes, 
como os nove millóns gastados 
e contratados a Avitur Conda
do, propriedade de dous desta- . 
cadas membros do _pp. • 
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Protexeu os traballos de prospección da empacadora, que non tiñan licéncia 

O Ministério. de Fomento confirma a ilexitil11idade 
dunha actuación da -Garda Civil en Vilaboa 
O Ministério de Fomento ·reco
ñeceu que as prospeccións re
alizadas para a construción da 
empacadora de Vilaboa eran 
ilegais porque non contaban 
coa autorización corresponden
te do concello nen do próprio 
Ministério. Mália q1.1e Xestur 
Pontevedra, a empresa encar
gada de facer os parques em
presariais -a empacadora de 
Vilaboa vai estar situada no 
parque industrial de Bértola e 
Figueirido-, actuou sen autori
zación nas prospeccións para 
construir o parque, a Garda Ci
vil protexeu os traballos de es
t ud o realizados . As prospec
cións referidas producíronse 
entre os dias dous e nove de 
Xuño do ano que andamos. 

Nunha comunicación dirixida ao 
BNG de Vilaboa, a Unidade de 
Estradas de Pontevedra, deper:i
dente da Demarcación de Estra
das do Estado do Ministério de 
Fomento, indicou que "a empre
sa que realizou as obras foi de
nunciada por levar a cabo ac
tuacións na calzada da estrada 
sen a correspondente autoriza
ción desta Unidade". As obras 
citadas consistiron en cortar ao 
paso de vicíños e veículos a pis- . 
ta que vai da Ramalleira a San
ta Marta. A Garda Civil colabo
rou no corte do vial. 

O feíto de realizar os traballos 
de prospección do parque em
presarial sen a correspondente 
autorización motivou a protesta 
da oposición municipal en Vila
boa, por esta razón o alcalde di
tou unha providéncia indicando 
a ilegalidade das accións de 
Xestur e conminando á empresa 
a solicitar os correspondentes 
permisos. 

A Gorda Civil actuou sempre defendendo os interese relativos á empacadora, mália á aúséncia de permisos. MIGUEL RIOPA/ ARQUIVO 

O mecanismo para a constru
ción dos parques empresariats 
require que os concellos apro
ben a sua criazón. A partir dese 
momento, a empresa Xestur re
aliza as correspondentes pros
peccións, pero para iso precisa 
da necesária autorización das 
administracións proprietárias 
dos terreas afectados. O proce
der habitual de Xestur é obviar 
os permisos cando se trata de 
obras de importáncia política 
para o Governo. Neste sentido, 

a construción da empacadora 
de Vilaboa é imprescindíbel pa
ra desmontar a empacadora de 
Guixar, no bairro vigués de Teis, 
e cumprir o compromiso eleito
ral do alcalde de Vigo, Manuel 
Pérez (PP) , cos viciños de Gui
xar. Meios políticos mesmo do 
interior do Partido Popular si
tuan no coñflito de Teis a clave 
do trunfo eleitoral de Manuel 
Pérez nas municipais de 1995. 

Dous detidos 

Doutra banda está-a atitude da 
Subdelegación do Governo e 
das forzas da orde pública, que 
interveñen en Vilaboa con deci
dida disposición. En concreto a 
protección de Xestur chegou ao 
Congreso da man dunha dep'u-

PSOE e BNG acordan modificar atitudes e coorderiarsé 

tada do PSOE, mália este parti
do terse inibido até momento. A 
deputada socialista Arrate Vare
la pediu a demisión do subdele
gado do Governo, Alexandre Mi
llán Man, palas ardes dadas á 
Garda Civil. 

Na liña de aetuacións contun
dentes que pratican as forzas 
da orde en Pontevedra, para 
evitar os enfrentamentos con 
Manuel Fraga que se produ
ciron en Oure11se, o Martes 29 
de Xullo a policía de Ponteve
dra procedeu a deter a unha vi
ciña de Vilaboa e un concelleiro 
do BNG da mesma localidade. 
Marina-Pereira, de 68 anos, foi 
detida cando participaba nunha · 
mobilización para facer chegar 
ás autoridqdes a oposición á 

construción da empacadora. Un 
grupo de viciños de Bértola e 
FigueiridQ acudiron ao acto de 
colocación da primeira pedra do 
edifício da faculdade de Cien
cias Sociais de Pontevedra. Foi 
nese momento cando a policia 
procedeu a deter a Marina Pe
reira. Posteriormente a esta de
tención, . o concelleiro do BNG 
de Vilaboa Xabier Míguez acu
diu á comisaria para interesarse 
pala sua conviciña, pero no in
terior das dependéncias poli
ciais e tras demandar en duas 
ocasión información en calidade 
de concelleiro, o responsábel 
da Brigada de· Información , que 
en ningun momento se identifi
cou, ordenou "metelo no cala
bozo". Foi posta en liberdade o 

· mesmo día.+ 

·Rematada a crise dc»governo,municipal de Mondoñedó 
Un acorde entre o PSOE e o 
BNG permitiu zanxar a crise no 
seo do governo municipal de 
Mondoñedo, despois do anún
cio do BNG de abandonalo pa
las atitudes autoritárias do al
calde e porque este marxinaba 
aos nacionalistas da· acción de 
govérno. Tras o acorde, o BNG 
continua no governo, modifícan
se as atitudes do alcalde e .esta
be l éces e unha coordenación 

entre as duas forzas políficas. · mael ~ego, o deputado no Con

A reunión produciuse a meiados 
deste mes de Xullo e nela estive
ron presentes, por parte do BNG, 
o responsábel de Política Munici
pal, Luis Obelleiro, o secretário 
comarcal na Mariña, Francisco 
Luis Rodríguez Guerreiro e o 
concelleiro en Mondoñedo Xusto 
Fernánez Haro. Polo PSOE asis
tiron o deputado autonór:nico Is-

greso, Xosé Blanco, e o alcalde 
de Mondoñedo Xabier Loira. · 

O acorde de reconducir a crise 
recupera os acordes programáti
cos qu~ fixeron posíbel a conse
cución dunha maioria de progre
so en Mondoñedo e, en pala
bras do concelleiro Xusto Fer
nández Haro, "a vontade de re
conducir a crise traducirase en fei-

tos e n~ exercício político cotián". 

A boa marcha do pacto para re-
. conducir a crise, segundo o 
BNG , será evaluábel a meio 
prazo, pero de momento. o Blo
que xa detectou que se aprécian 
determinados cámbios positivos, . 
ainda que este aspecto coñece
rá maior concreción co pleno or
dinário de Xullo, a celebrar o úl
timo día do mes.+ 
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U_n concelleiro popular 
de Pereiro de Aguiar 
pede unha auditoria 
contra o PP 

O concelleiro populár de 
Pereir9 de Aguiar, Luis Rodrí
guez Alvarez, pediu unha au
ditoria para controlar o estado 
financeiro do concello, sobre o 
que o Consello de Cantas xa 
ten os ollas pastos. O conce
lleiro, que non está afiliado ao 
PP, manifestou que estuda a 
posibilidade de abandonar o 
seu pasto ou pasarse ao Gru
po Misto. A sua atitude non 
está relacionada con nengun
ha moción de censura, posta 

-que o PP ten a maioria abso
luta e 9 concelleiros, frente a 
un do PSOE e outro do BNG. 
O alcalde, Elíseo Fernández, 
que-recentement~ protagoni-. 

· zou un grave incidente ao dis
parar contra un piquete infor
mativo durante unha folga, 
nega as acusacións de caci
quismo formuladas por Luis 
Rodríguez.+ 

O Tribunal Superior 
admite un recurso 
contra o encoro do Umia 

A sala terceira do 
contencioso administrativo 
do Tribunal Superior admi
tiu a trámite un recurso 
apresentado polos , 
afectados pola construción 
do encoro do Úmia contra a 
Xunta de Galiza e Augas de 
Galiza. O recurso está rela
cionado coas 
irregularidades que 
apresenta a resolución que 
declara "de utilidade pública 
e urxente" a ocupación dos 
terreos privados que serán 

· asulagados polas augas. A 
admisión do recurso prodú· 
cese cunha demora de tres 
meses e coincide co anún
cio, por parte dos afectados, 
de realizar unha manifesta
ción diante do Tribunal Su
perior para protestar polo 
"sospeitoso retraso" na tra
mitación do recurso. Por 
outra banda, ven de 
coñecerse que un informe 
d~ Consellaria de lndústria 
recomendaba non facer . 
obras onde vai estar o 
encoro porque afecta ás au
gas niineiromediciñais. + 

O governo de Friol nega 
relación coa droga 
sen ser acusado antes 

Unha circular enviada a toda a 
viéiñanza e asinada polo 
tenente alcalde do ·concello lu
cense de Friol, negacalquer 
relación do grupo de governo 
(PP), "co tráfego d~ drogas, 
roubos, desfalcos e diñeiro 
negro". O inusual é que non 
houbo acu_sacións deste tipo, 
aioda que si alguns rumores 
relacionados coa auditoria in
terna realizada a princípios de 
Xullo na oficina do Banco Pas-..:. 
tor, da que era director o 
ténente de alcalde, que a re
sultas da investigación deixou 
o pasto.+ 
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Na Galiza desaproveitouse a infraestrutura e financiouse unha telefonJa rural obsoleta 

_En Euskadi. o segundo ,operado~ -. , 
' ~ 

de tel~fonia é _un ha empresa basca· 
9* t1. VIXANDE 

No País Basco, o segundo 
operador de telefonia será un
ha empresa própria, Euskaltel, 
que ten un acordo con Retevi
srón polo cal a última compa
ñia fará un intercámbio accio
narial con Euskaltel e esta 
prestará o servizo de telefo
nia en competéncia coa Tele
fónica. Esta situación foi po
síbel ·porque o Governo bas
co impulsou a criazón ·dunha 
empresa de telecomunica
ctóns própria e apoiou un 
acordo con Unión de Empre
sários; o grupo que se fixo coa 
privatización de Retevisi·ón. 

Euskaltel participa, xunto coas 
caixas bascas e outras tres enti
dades de aforro popular do Esta
do, en Unión de Empresários, 
compartindo accionariado tamén 
con Unión Fenosa, Endesa e a 
empresa de telecomunicacións 
italiana Spet. Na subasta para a 
privatización de Retevisión, Unión 

. de Empresários fíxose co segun
do operador de telefqnia en com
peténcia co Grupo Opera, com
posto polo Banco Central Hispano 
e as empresa de telecomunica
cións British Telecom e Spring. 

Para a constitución de Euskaltel, 
previamente o Governo basca 
criara Euskalnet, unha empresa 
de tendido de redes de comuni
cación que instalou 500 quilóme
tros de rede troncal de fibra ópti
ca e cutres 600 de rede secun
dária. Posteriormente, a rede foi · 
transferida a Euskaltel e esa fibra 
óptica será a base para a presta
ción da telefonía base e outros 
servizos complementário-s. 

Euskaltel ten un acCionariado for
mado polo Governo basca, co 
40% do capital, e as tres caixas 
bascas, ce 20% das accións ca
da unha. De todos xeitos, unha 
vez que comece a operar, en Ou
toTicf próximo, o Governo ·basca 
só quedará ce 10% das accións, 
o 30% restante será vendido aos 

o Governo basco consolidou unha rede de telefonía . 

cutres accionistas de · Retevisión. 

En. Outubro, Euskaltel -antes que 
Retevisión-, comeza a prestar 
servizo de telecomunicacións. Os . 
primeiros clientes serán . as institu
cións públicas bascas e algunhas 
grandes empresas. As perspecti~ 
vas coas que traballa a compañia 
son as de· conquerir ·que en catre 
anos o 80% da povocación este
xa en t:ondicións de mudar de 
empresa, ainda que na f:>rimeira 
fase centrará os seus esforzos 
nas tres grandes cidades. Para 
gañar clientela, Euskaltel ten pre
paradas unha série de ofertas 
non quixo desvelar. A oficina de 
prensa da compañia basca evitou 
explicar se :terá a mesma estraté
xia que a empresa de télecomi.mi
cacións posta en marcha polo 
concello' no municipio de Urrieta, 
onde $e criou unha compañia te
·1efón ica que aterece ch.amadas 
locais de balde. 

Ca~o galeg~ 

A aposta do Governo basca nas 

telecomunicacións é contrária á 
que adoptou a Xunta. Galiza 
canta unha rede de transmisión 
de dados montada aproveitandó 
a infraestrutura da Compañia de 
Rádio e Televisión da Galiza. A 
maiores, Fenosa e Endes-a te
ñen intereses na Galiza & isto 
podía servir á Xunta para forzar 
un· acorde semellante ao basco 
(Fenosa e Endesa son accionis
tas de Unión de Empresas), pe
ro a Xunta renunciou a empre
gar todos estes recursos para 
tratar de ériar unha telefónica 
própria. Pala contra, a Consella
ria de lnaústria financiou a insta
lación· r:iá Galiza da telefonia ru 
ral celular que realizou a Telefó
nica cunha tecnoloxia obsoleta. 
Esta .telefonia entraba en funcio
n amento coincidindo co fin do 
mbnopólio das telecomunica
cións por parte da Telefónica e a 
compañia, case na totalidade en 
mans privadas, non podia deixar 
abandonado un sector do mer
cado como o rural ·despois de 
aproveitar o monopólio durante 
máis de setenta anos.• 

Non hai investimentos que garantan a contiriuidade da produción a meio prazo 

O Estado vende lnespal á mu_ltinacional A/coa 
A lndústria Española de Ali..Jmí
nio, lnespal, na que están inte
gradas as fábricas de San Ci
·bran e A Coruña, será vendida 
polo Estado· á multinacional Al -_ 
coa, que pagará . 61.000 millóns 
de pesetas, prévio desembolso 
por parte de lndústria de ·23.000 
millóns para ·enxugar débedas. 
Aleo.a, pala sua banda, investirá 
65 .. 000 millóns 11os vin.deiros 

· dez anos, unha cantidade nor
mal para manter a subsisténcia 
das nove fábricas que agora ad,. 
quire, per-o insuficieñte para ga
rantir que vai apostar pala pro
dución no futuro. 

O niembro da sección sindical da 
CIG de Alúmina-Alumínio de San 
Cibrán, Xesus García Garcia, ex
presou o seu .temor a que, des-

~ -

velado o plano industrial para 
lnespal, Alcoa pretenda, coa pri- · 
vatización decidida · o Martes 29 
de Xullo, quedar ces mercados e 
ir abandonando a produción, 
pasto que en dez anos só vai in
vestir 65.000 millóns de pesetas 
en manter operativas as nove 
plantas que adquire. A curto pra
zo o futuro está garantido porque 
os mercados demandan grande 
cantidade de alumínio, pero unha 
lixeira baixa a meio prazo pode
ria convencer a Alcea a reducir a ~ 
produción no Estado e importar 

. das plantas nos Estados Uniqos. 

No tocante ao futuro laboral 
das factorías galegas, con 
1.540 traballadores en San Ci
brán e 500 na Coruña, o plano 
industrial non contempla rexu-

veriecimento dos .cadros de 
persoal , polo que unha parte do 
plantel poderia ser amortizado 
a curto prazo, dado que hai un 
numeroso grupo de traballado
res que rebasa os 50 anos. As 
prexubilacións tarnér.i son un 
temor expresado pola CIG. 

Por último, no tocante á enerxia 
eléctrica, non hai acorde sobre a 
sua subministración a partir do 
ano 2000, cando rematan os 
acordes entre lnespal e o Estado 
sobre prezos da luz. O Ministério 
de lndústria asegura que a libe
ralización do sector garantirá a 
continuidade das tarifas. A CIG 
teme o contrário e indica qu~ non 
hai plaoos para.facer unha planta 
coxeneradora que reduza a de
pendéncia enerxética. • 

31 DE XULLO DE ·1997 

Apreciación do dólar 
MANUELCAQ 

A fortaleza do dólar USA dos mercados intemacionais prodúcese 
en rélación ao · marco, en consecuéncia, ao r~to da moedas eu
rópeas salvo libra inglesa e franco suizo. O ien xaponés está a re
valorizarse respeito do dólar, debido á situación da súa balanza 
·comercial. Localizamos, entón, .a orix.e dos problemas monetários 
no seo da .Unión ·Europea, senda o marco alemán e o futuro euro 
os responsábeis últimos desta importante desvaforización. T amén 
infl.ue a situación económico-financeira dalgúns paí es da Asean. 

En 1994, facíamonos eco da caída do dólar pola favorábei 
perspectivas que e abrían para a UE e a con eCL1ente pcrda de 
importáncia do dólar como moeda de reserva. A circun tán
cias mudaron ustancialmente debido a capacidade de reación 
da economía USA diante de fenómenos adverso como a com
petitividade de novas paí e e empre a , a em rxencia d no
vas áreas de influéncia e o pulo de novo mercado . O reto da 
globalización económica on mái fáccis de superar para un pa
ís cun grande mercado interno e pouco dependente do c mér
cio exterior como EEUU que para o europeos nfrascad en 
loitas intestinas menores obre como ch gar a unha unión co
nómica e monetária que é absolutamente nece ária para que 
Europa sexa algo na escea internacional. 

EEUU vive unha situación de medre económico que ameaza cun 
repunte inflacionista que fai que os tipos de intere e sexan hoxe 
superiores aos europeos. Pola contra Alemaña non é capaz de re

. activar a súa economía, moi dependente dos mercados exteriores, 
razón pola que os industriais exportadores non ven nada mal a 
caída do marco. Esta situación conxuntural favorece o trasvase 
de capitais cara o dólar en busca de rendibilidade no curto prazo. 

As consecuéncias do Cúmio de Amsterdam influiron nos merca
dos que XC!, descantan a criación dun euro máis feble, pexado polas 
reticéncias francesas, á espera de que Jospin se convenza da impo
sibilidade das "SÚas políticas, e da entrada de países con pouca cre
dibilidade en materia de estabilidad e moµetária como Italia, Espa
ña ou Portugal. Estaríase producindo asi un mcuste anticipado nos 
mercados ·de cámbio materializado no paso dun marco forte a un 
euro feble, ao menos inicialmente. En realidade, a febledade de 
saída do euro poderá correxerse posteriormente na medida en que 
se asente a autoµ.omía do Banco Central Europeo e se actue con 
sensatez na instrumentación da política monetária. 

'Estaríase producindo asi un axuste 
anticipado nos mercados de cámbio 
· materializádo' no paso dun marco 

f orte a un euro feble" 

Os próximos meses serán un p~ríodo propício para os cámbios 
bruscos e a inestabilidade especulativa nos mercados financei
ros e de divísas. Entre outras razóns, non se implanta asi como 
así unha reforma monetária tan formidábel como é a criación 
do euro a partir de Xaneiro de 1999 para un mercado de mái§. 
de 300 millóns de persoas dun área económica desenvolvida. E 
lóxico, polo demais, qtie EEUU observe con renuéncia e preo
cupación este proceso. 

, Para España, a s'Ubida do dólar encarecerá a factura petrolífera e a 
dalgúns productos valorádos en. dólares e favorecerá as exporta
cións a algúns páíses. Con todo, as consecuéncias son fácilmente 
absorbíbeis dada· a orientación exterior das principais operacións 
económicas e financeiras da economía español3.: Europa.+ 
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Un matadoiro público concorre nas listas de Xóvenes Agricultores 

Os sindicatos denúncian irregular~dcldes no proceso. 
eleitoral de Ternera Gallega 

-\~\\A GAll 

-0- M.L.C. 

O domingo dia 3 de Agosto 
celébranse as primeiras 
eleicións ao Consello Regu
lador da Indicación Xeográ
fica Específica Ternera Ga
llega. O Sindicato Labrego 
Galego (SLG) e Unións Agra
rias (UU.AA.) veñen de de
nunciar diversas irregularida
des neste proceso eleitoral. 

A convocatória dos comícios pa
ra o Consello foi realizada dun 
xeito apresurado, sen dar tempo 
a estudar as características do 
proceso nen de apresentar re
clamacións. Segundo a Conse
lleria de Agricultura e o Consello 
Regulador vixente, as eleizóns 
convocáronse en Agosto para 
non coincidir co proceso eleito
ral dos comícios autonómicos. 
Estas présas provocaron erros . 
importantes no censo. Hai gan
deiros xa falecidos que están 
convocados ás urnas, titulares 
de explotacións xa pechadas 
chamados tamén a votar e gan
deiros inscritos máis de unha 
vez nas listas. 

Outra das irregularidades é que 
para votar por correo chega con 
que os secretários de concello 
autentifiquen os carnés de iden-

tidade. Esta é unha función que · 
só pode realizar un fedatário pú
blico, coma un notário ou un se
cretário de Xulgado. Segundo a 
Conselleria de Agricultura, isto 
faise para facilitarlle os trámites y 

aos vot;:i.ntes, pero segundo os 
sindicatos é un xeito de contro
lar os votos por parte do PP e o 
seu sindicato afín Xóvenes Agri
cultores. De feito, detectáronse 
xa manobras caciquís no conce
llo de Melide que o SLG estuda 
levar aos xulgados. 

A escaseza de mesas eleitorais 
é outro dos aspeitos criticado 
polos sindicatos. En toda a pro
ví ncia de Pontevedra hai só 
duas mesas e tamén son pou
cas no resto de Galiza. lsto obri
garia a alguns votantes a des
prazarse máis de cen quilóme
tros para votar, l)nha circunstán
cia que se agrava nas zonas da 
montaña luguesa e ourensana: 

Xóvenes Agricultores, 
a tres bandas 

As eleizóns do domingo son as 
primeiras que se convocan ao 
Consello Regulador de T emera 
Gallega. O actual Consello vén 
funcionando de xeito provisório 
desde o ano .89. Nestes comí
cios elíxense catorce vocais, se-

~~~ ~~ 
te para o sector · -' "'1 criticou xa 
productor e sete • que o poder 
para o sector 4_ público se 
industrial. Os O presente 
vocais dos pro- - nas listas 
ductores diví- '-' cíe Xóve-
dense en dous 7- /!: nes Agricul-
censos: o A (ex"'" n . Q to res. Ao 
plotacións gan- "Q: ~~ _tempo, o Sin-
deira~) e o B (ce- · ~ ~' die.ato Labre:go 
bade1ros). o SLG C,1:-

0 
· ,~\e; Galega pregun-

quéixase de que as ex- C'I GRJ\:1 tase que intereses 
plotacións só vaian poder vai defender XX.AA. 
obter catro deses sete vocais, en Ternera Gallega, se-os dos 
cando hai 8.500 explotacións cebadeiros, os dos matadeiros 
censadas, por tan só 370 ceba- ou os da Administración, que se 
deiros. A verdadeíra carne g~le- presenta nas suas listas. O res-
ga de calidade provén das ex- to do sector industrial estará 
plotacións, segundo o SLG, polo agrÜpé!-dO na Asociación- Galega 
que esta forza só presenta Qan- da Carne e optarán por sete vo-
didaturas no censo A e afirma cais no censo de matadoiros (.C-
que por iso é o único sindicato 1 e C-2) e no de salas de des-
que representará os intereses pece (D). 
das explotacións gandeiras. 
Unións Agrarias preséntase nos Presidente a dedo 
censos. A e B. 

Pola sua banda, Xóvenes Agri
cultores apreséntase nos cen
sos de productores ·(A e B) e ta
mén nun dos censo's dos indus
triais, o C-2, que indue aos pe
quenos matadoiros. Neste últi
mo caso, Xóvene~ Agricultores 
(XX.AA.) inclue nas suas listas 
ao Matadeiro Publico da Manco
m un idade do Ribeiro. O SLG 

Os catorce vocais elixidos nas 
eleicións do domingp proporan
lle un présidente do Consello á 
Conselleria de Agricultura e un 
vicepresidente á de Industria. 
Pero estas propostas non teñen 
carácter vinculante. As conselle
rias poden elixir a unha persoa 
totalmente allea ao Gonsello 
Regulador e contrária á elixida 
por.este organismo.• 

Vinculan o convénio de Endesa e o concello 
das Pontes coa moción de censura Transf esa · e 

os Fernández 
que derrubou aos nacionalistas 
A empresa Endesa ven de 
anunciar a entrega de 500 mi
llóns de pesetas ao concello das 
Pontes, trescentos dos cales se
rán entregados este ano e os 
douscentos restantes en 1998. 
Esta cantidade seria o pago 
dunha licéncia municipal por un 
movimento de terras que ten 
proxectado realizar a empresa. 

O BNG calificou esta decisión 
de "interferéncia política dunha 
empresa que hoxe dirixe un 
membro do PP para solventar a 
débeda dun concello da mesma 
cor política". Fermin Paz, conce
lleiro nacionalista sinala que a li
céncia que xustifica a entrega 
de diñeiro "nen sequera contem
pla a exr;>ropriación do bairro da 
Casilla" 'que é o situado máis 
perto do talude da mina e que 
constituía un dos argumentos 
principais na concesión da licén
cia de modificación. 

Fermin Paz xulga que o PP, que 
actualmente governa a vila, 
"non podia facer xestión debido 
ao déficit de 900 millóns que 
acumula o concello". Na sua 
opinión "na memória dos cida
dáns das Pontes permane-ce 
fresca a ·moción de censura que 
derrubou ao alcalde dóBNG". · 

A débeda do concello pertence 
á anterior etapa na que gover-

No centro, o ex-alcalde do BNG, Vítor Guerrei...O, ~o Pleno de censura que puso fin. ao 
seu mandato. A. IGLESIAS · 

naba Aquilino Meizo.so do PP. 
"Mentres estivemos nós -sina
la Paz- o úr:iico que fixemos foi 
-unha auditoria para coñecer o 
estado real das contas e tratar 
de non incrementar o déficit". 

·O BNG non ere, con todo, que 
este balón de oxíxeno seña sufi
ciente para reilusionar aos pon:: . 
teses e lembra tamén o entren- _ 
tamento que actualmente existe 
na maiorja que governa, debido 

ás críticas que o concelleiro de 
Facenda ven realizando ao al-· 
calde. 

O deputado nacionalista Fran
cisco Rodríguez perguntou no 
Congreso polos motivos que le
varon á firma do convénio. "Es- · 
pero -sinala Rodríguez- que 
non veñan decindo que con es
tas 500 millóns queda' saldada a 
débeda histórica de Endesa co
as Pontes e con Gal iza".• 

A empresa de transporte ferro
viário Transfesa ven de ampliar 
os seus servizos. Os fabricantes 
de automóbeis necesitan trasla
dar pezas e modelos dunhas 
factorias a outras, coas premu
ras de tempo actuais. Transfesa 
proporciónalles camións porta
coches e caixas rrióbeis para 
plat~~.formas de tren. 

Transportes Fernández S.A., 
que iso significan as siglas, é 
desd~ hai tempo unhas das 
principais empresas europeas 
do ramo. Naceu do empeño 
dunha família de Sárria, pro
prietária de Frigsa en Lugo e do 
matádeiro de Mérida, en con
seguir a distrib~ción de carne 
sen que -o custo do transporte 
se lle quedase con toda a mar
xe de benefício. Os Fernátidez 
constituen un exemplo de vi
sión empresarial autocentrada, 
baseada na idea de completar e 
apoiar entre si os sectores eco
nómicos. Sua é a responsabili
dade de criar unha empresa de 
antibi.óticos desde a que se pui
deron combater as plagas sen . 
necesidade de recurrir a pa
tentes extranxeiras. Tamén 
Cementos del Naroeste, hoxe. en 
mans da portugttesa Cimpar, foi 
dos Femández. Logo de várias 
xeneracións, e non sen altos e 
baixos, o grupo segue aí. + 
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A reforma laboral -
foi boa, pero non criará 
emprego,· segundo 

I 1 os empresanos 
Un inquérito realizado por Coo
pers and Lybrand entre os res
ponsábeis de 284 grandes 
compañías españolas ,indica 
que os empresários consideran 
"bon o pacto laboral, ainda que 
non criará emprego". O acordo 
entre a patronal e as centrais 
estatais, segundo a opinión 
maioritária dos interrogados, 
"non é suficiente para criar em:. 
prego". Os empresários piden 
unha política fiscal máis favorá
bel, a redución das cotizacións 
sociais e a negbciacións sala
rial "en situacións económicas 
graves". Con todo, máis do 
95% dos empresários valoran 
o pacto como "positivo". A 
maioria dos patróns valoran a 
redución do custo do despido 
como o elemento máis positivo 
da reforma.+ · 

A privatización 
dos asteleiros será 
estudada o próximo· ano 
-O presidente de Astilleros 
españoles (Astano ), Anton.io 

,..Méndoza, visitou a p~sada 
semana Ferrol e Vigo. Nesta 
última cidade aludiu á priva
tización dos asteleiros qué 
"dependerá dos resultados 
d9 próximo ano". Mendoza 
sinalou tamén que está en 
negociacións a construción 
por parte de Astano dunha 
plataforma para Canada por 
valor de 29 mil millóns de 
pesetas.+ 

O Estado español exixe 
un dos periodos mínimos 
de co~zación máis altos 
de Europa para xubilarse 

No Estado español o periodo 
mínimo de cotización para ter 
acceso a unha xubilación é de 
quince anos. É a cifra máis a.Ita 
do continent~, segundo dados 
da Comisión ~uropea. En Bélxi
ca e Holanda non existe perio
do mínimo necesário. En Frán
cia é de tres meses. En 
Dinamarca de tres anos, en 
Alemaña de sesenta meses e 
na Gran Bretaña de 11 anos 
para homes e de 9,75 para mu
lleres. Só ltália conta qunha exi
xéncia máis severa que o Esta
do español, ao exixir un mínimo 
de 20 anos de cotización para 
ter acceso á xubilación. 

No. Estado español hai actual
mente sete millóns de xubila
dos -e está previsto que este 
número chegue aos nove mi
llóns o an_o 2001. • 
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· A TVE e os concellos corren cos gastos de Galiciapara el Mundo 

Galiza Terra Única paga 140 millóns¡, ~o a'1o 
/.,. .. J. 

por un pfog~ama que sae de bGlde ir ~suC. :produtora 
-0- H. VIXANDE 
. , . 

A produtora do programa Galicia para el Mundo, cuxo mentor 
é o xornalista Xerardo Rodríguez e que emite a Televisión Es
pañola através da segunda cadea e da emisión internacional 
via satélite, recibe 140 millóns procedentes de Galiza Terra 
Única, pero non ten custe algun para a produtora que ten sub-

. contratada a sua realización. A produtorá Pórtico Comunica
ciones, S.L. non fai máis gastos ·porque a Televisión Española 
pon os platós e as equipas de produción e posprodución de bal
de e· dos concellos financian os restantes gastos de produción. 

Pórtico Comunicaciones, S.L. é 
unha empresa que na prática até 
o momento só funcionou para 
explotar a concesión da produ
ción de. Galicia para el Mundo. A 
produtora xestiona un presupos·~ 
to público de 140 millóns de pe
setas anuais, pero ten un capital 
social ·de cinco millóns de pese- · 
tas. No exercício fiscal corres
pondente a 1995, cando o orza
mento de Galicia para el Mundo 
rondaba os 90 millóns de pese
tas, Pórtico facturou 98.054.000 
pesetas e declarou un resultado 
neto de 4. 790.000 pesetas. 

O xornalista Xerardo Rodríguez 
atopou un filón con Galicia para 
el Mundo. Cando comezou a diri
xir o programa en 1993, a produ
tora que o realiza asinou un con
vénio co Xacobeo 93 e con Tele
visión Española conforme ao que 
a Sociedade de Xestión do Xa
cobeo, cuxo responsábel político 
daquelas era o conselleiro Vítor 
Manuel Vázquez Portomeñe, pa
gaba arredor de 90 millóns de 
pesetas e a Televisión Española 
puña o 50% dos platós e as 
equipas de produción e pospro
dución. Recentemente, os 90 mi
llóns pasaron a ser 140 porque a 
produtora estimaba que a canti
dade era insuficiente. A ·diferén
cia é que agora qs cartos veñen 
de Galiza Terra Unica, cuxa pro
gramación de espectáculos diri
xe o próprio Xerardo Rodríguez 
e cuxo responsábel político é o 
conselleiro Xesus Pér~z Varela. 

No rexistro mercantil non hai 
constáncia de que Xerardo Ro
dríguez teña relación coa pro
priedade de Pórtico Comunica
ciones S.L., tamén descoñécese 
o custe real da produción do 
programa, pero os cartos, que 
chegan de Galiza Terra Unica 
apena·s teñen cargas porque os 
concellos e a TVE pagan case 
todos os custes. Mália que non 
haxa constáncia de relación . en
tre Rodríguez e Pórtico, o xorna
lista sempre foi acusado de ter 
unha atitude pouco ética no to-

. cante ao programa. Cómpre ter 
en conta que durante un periodo 
de tempo, Xerardo Rodríguez 
sumou o .seu posto de director 
de Galícia para el Mundo ao de 
director do Centro Territorial da 
Televisión Española na Galiza, 

Custes reais 

o custe de produción do progra-
,. ma semanal Galicia para el Mun

do non teria porque estar moi 
lonxe dos 140 millóns anuais, ca
so de producilos a TVE, . d_ebido 
aos custe$ -fixos que soporta .a 
canle pública. En condicións nor
mais -neste caso as cifras son 
infladas considerabelmente-, se 
a produción fose dunha empresa 

privada, o custe non rebasaria os 
60 millóns de pesetas; os restan- · 
tes 80 millóns serian beneficios -
empresariais. Pero rieste case, 
os gastos son moito menores de
bido a que s0n cargados aos 
concellos e á própria TVE. Pésie 
a que o acorde coa TVE implica 
que a canle pública só pon a m_e
tadé dos meios para a produ-

. ción, de feito subministra case 
todas as eq1,.1ipas de gravación, 
cede o plató e a iluminación e 
aporta os máis dos rneios pr.eci
sos para a posprodución. En rea
lidade, Pórtico só ten que asumir. 
o custe de persoal da presenta
dora, a guionista ·e o_ produtor ~ 
pagar as r~port,axes. O método 
empregadb ·para facer as repor
taxes é oferecer a sua realiza
ción a traballadores da TVE que 
teñen contrato en precário. 

A repeito do financiamento que 
Galicia para el Mundo re.cibe 
através dos municípios e outras 
entidades públicas, o concello 
de Ortigueira aprobou unha par
tida para correr· cos "gastos de 
restaurante e habitación" da 
equipa que realizou unha repor~ 
taxe na vila para emitir en Gali
cia para el Mundo. A Fundación 
Semana Verde de Silleda tamén 
pagou gastos de produción por 
un ha reportaxe . publicitária emi
tida no programa.• 

- I 
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un cruce1ro 
en Guitiriz 
Luz e A velino son unha parella 

· de anciáns que vive na parró, 
quia de Vilar en Guitiriz. O dia 
22 de Xullo denunciaron o rou, 
bo dun crucei:ro por parte de 
dous homes qué acudiron á únca 
onde viven en nome da empresa 
lngemarga, ubicada en Parga. A 
raíz disto as Brigadas en Defensa 
do Património Chairego apresen, _ 
taran unha denúncia na xulgado 

- de Vilalba, no Seprona e na De, 
legación de Cultura de Lugo xa 

O pr~rama Golizo no Mundo beneficiase do proxecto 
Terro Unica emprendido por Xesus érez: Varela. 

que este crüceiro estaba inven, 
tariado por Património. 

Desde o ano 1964 Luz e A velino 
son caseiros en Vilar. As candi, 
cións de vida son duras, ainda 
hoxe obteñen luz cun xenerador 
de gas,oil, pero ali tiveron fillos 
e fillas. Agora viven sós xa que 
todos casaron e marcharon. A 
"propriedade na que se asentaron 
fo¡ mercada hai pouco por algo 
máis de 20 millóns pola empresa 
lngemar, de capital basca ainda 
que con preséncia, entre outros 
lugares, en· Portugal, Madrid e 
Andalucia. Na Galiza adícase a 

· explotar o granito en Parga, un, 
ha actividade que lle dá grandes 

· benefícios gracias á exportabili, 
dade deste material. .O interese 
da empresa no lugar onde viven · 
Luz e Avelino aponta ao granito 
que hai embaixo. 

O cruceiro forma parte dun con, 
xunto con hórreo, aira, muíño 
da ferrería e lugar de zona paleo, 
lítica. Hai outro cruceiro en Vi, 
lar, chamado de Rebordiños do 
Monte, semellante ao "roubado" 
e cuxa antigüedade calculase en 
máis de douscentos anos . Ma, 

nuel Benito Torres e Xesus Seo, 
ane, da empresa de granitos, acu, 
diron cun camión o dia 22 e le, 
varon o cruceiro. Luz Vázquez 
intentou impedilo pero só obtivo 
por resposta que podian levalo e 
que se quixeran tamén podian ti, 
rarlle a casa a ela. Esta avisou a 
Avelino e foron ao cuartel da 
Garda Civil a denunciar o que 
acontecera. Dixéronlle que non 
se preocuparan que ao haber 
dous cruceiros catalogados en 
Vilar non había perigo de que 
desaparecera. Voltaron a casa 
pero, inquedos, decidiron · rein, 
tentar a denúncia. Desta vez, se, 
gundo a Garda Civil non debian 
preocuparse pero xa só habia un 
cruceiro catalogado en Vilar. 

Tanto viciños e viciñas como as 
Brigadas en Defensa do Patrimó, -
nio Chdirego eren que o cruceiro l . 

é un capri.cho do señor Orella, 
director de -lngemarga, que que, 
reria levalo para a sua finca. Po, 
lo de_ agora está tapado baixo 
unha lona nos annacéns da em, 
presa. Ademais das denúncias 
das brigadas, o BNG perguntará · 
no pleno do concello de Guitiriz 
pala desaparición.• -

31 DE XULLO DE 1997 . 

Reclaman un Centro ·' 
de -Educación Ambiental 
para Galiza 

Máis de cincuenta 
persoalidades ligadas ao 
campo de meio ambente 
veñen de facer público un 
manifesto no que reclaman a 
u rxente posta en 
funcionamento, no Castelo de 
Santa Cruz en Oleiros, dun 
Centro de Educación 
Ambiental para Galiza. Este 
organismo seria o 
encarregádego de centralizar 
a información e de estimular 
o desenvolvimento 
coordinado da educación 
ambiental, a través dunha 
rede de programas e de 
proxectos pilotos. Con 
anterioridade o concello de 
Oleiros xa cedera as 
instalacións á Xunta de 
Galiza para a posta en 
marcha deste organismo pero 
a falla de dotación 
orzamantária impediu que o 
proxecto se desenvolvera tal 
e como estaba concebido 
inicialmente.• 

Homenaxe as mulleres 
emigrantes de Galiza 

A muller emigrante galega 
será a protagonista da 
conferéncia coa que o 
Sábado 2 se clausura en 

· Ourense o V Canse/lo de 
Comunidades Galegas 
celebrado nesta cidade 
entre os días 31 de Xullo e 

- 2 de Agosto. Neste mesmo 
acto a profesora Pilar 
Cagiao apresentará o libro 
Muller e emigración 
incluido na colección A 
nosa -diáspora. Da 
emigración a 
galeguidade. • 

Acusan ao PP 
de favorecer a ONGs 
Yencelladas ao Opus 

O grupo parlamentar do 
PSOE en Madrid ven de 
anunciar que esixirá a 
comparecéncia no Congreso 
do secretário xeral da Axéncia 
Española de Cooperación 
Internacional , Luis Espinosa, 
para que explique .os critérios 
de adxudicación das últimas 
subvencións para ONGs. 
Segundo o PSOE o reparto 
de axudas fíxose 
arbitrariamente e favorecendo 
de "maneira escandalosa" ás 
organizacións vencelladas ao 
PP. Oeste xeito Codespa e a 
Fundación Social para a 
Cultura , relacionadas 
ámbala? duas co Opus Dei, 
pasaron de percibir o ano 
pas~do 503".607 e 157.900 

. millóns respectivamente a 
seren subvencionadas con 
536.690 e 231.639 millóns 
nesta convocatória. Por 
outra banda a fundación 
Cánovas del Castillo, da que 
é presidente fundador -
Manuel .Fraga, pasou de 
obter 42-millóns a 278.537 . 
millóns. Pola contra, por ~ 

. exemplo, a organizació_n 
laica e vinculada ao _PSOE 
Largo Caballero recebiu 60 
millóns, menos da metade 
do que lle tora concedida o 
pasado ano.+ · 
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É deputada en Ma_drid por Euskq Alkartasuna 

Begoñ~ Lasa9cí&á5ter 
'A unidade contra a violéncia non significa unHormidade-de ideas' 

. . -0- PAULA CASTRO 

A SOCIEDADE CONVULSIONOUSE TRAS DAS ÚLTIMAS ACTUACIÓNS DE E. T .A. BEGOÑA LASAGABÁSTER, QUE ESTIVO EN COMPOSTELA CONVIDADA AO DIADA 

PÁTRIA POLO B.N.G., ANALISA A SITUACIÓN POLÍTICA QUE ATRAVESA EUSKADI, FACENDO-ESPECIAL FIN~APÉ NA NECESIDADE DE QUE O NACIONALISMO ES

PAÑOL RESPEITE AOS NACIONALISMOS BASCO, CATALÁN E GALEGO, PORQUE SON "TAN HISTÓRICOS, TAN LEXÍTIMOS E TAN PACÍFICOS COMO O ESPAÑOL". 

Tras do asasinato de Miguel 
Angel Blanco deuse unha 
imaxe de Euskadi case que de 
confronto civil, cal é a situa
ción que se vive na realidade? 

A povoación en xeral apercibiu o 
secuestro de Ortega Lara ou a 
morte de Miguel Angel, con amar
gor e indignación. En calquer ca
so, hai que tratar de evitar que 
esas concentracións se traduzan 
en violéncia. Nese sentido, houbo 
unha pequena minoria alentada 
por manifestacións realizadas a 
moitos quilómetros de distáncia 
que o que fixeron foi provocar cer
tos conatos de enfrontamento que 
nos parecen perigosos e inefica
ces. Os cidadáns e máis os seus 
representantes ternos que saber 
cales son as regras de xogo da 
convivéncia pacífica, por moita in
dignación que haxa e non seguir 
determinadas consignas dunha 
minoría que pretende provocar un 
enfrontamento civil. 

Fálase de illar social e politi· 
camente a HB. Como analisa 
EA esta circunstáncia? 

Acordouse non chegar a unida
des de actuación .con Herri Bata
suna, porque a dia de hoxe se
gue sen condenar os atentados. 
Con todo, na medida en que HB 
está legalmente constituida, e 
que non houbo ninguén que ini
ciara un expediente de ilegaliza
ción , é un partido ao que hai que 
respeitar, como hai que respeitar 
as suas manifestacións dentro 
dos critérios legais que se esta
belezan, como puido ser a do dia 
27. Se cumpren eses critérios le
gais teñen direito a manifestarse. 
Outra cousa é que os demais 
partidos teñan a liberdade ou non 
de decidir con quen colaboran. A 
mensaxe que se lle envia a HB é 
que son un partido legal, cunha 
representación institucional, pero 
o resto dos representantes dos 
cidadáns consideramos que as 
suas actuacións non nos conven
cen e polo tanto non irnos colabo
rar con eles. 

Outra causa é o illamento social 
que algunhas formacións políti
cas pretenden. Por suposto isa 
non está recollido nas nosas ac
tuacións, porque ao noso enten
der non ten nada de positivo. Non 
estamos a favor de criar guetos e 
sinalar á xente pola rua. Seria in
xusto sen saber o que pensa indi
vidualmente cada votante de HB. 
Do que se trata é de aglutinar e 
recuperar a toda esa xente cara á 
convivéncia pacífica e de respeito 
aos direitos humanos, algo que 
non se vai conseguir isolándoos. 

O PP, o PSOE e moitos meios 
de comunicación aproveitan a 
situación para criminalizar de 
paso ao nacionalismo.-Vai mo
dificar Eusko Alkartasuna a 
sua estratéxia de actuación? 

Nós sempre condenamos a vio
léncia e entendemos que non se 
pode defender do ponto de vista 
humano nen do ponto de vista 
nacionalista porque é contrapro
ducente. Pero iso non significa 
que non podamos defender as 
nasas ideas nacionalistas. Os 
. partidos estatais· pretenden facer-

uso dese seritimentó xeralizado e 
do critério de actuación de Ajuria 
Enea de non unidade de actua
ción con aqueles que defe~den 
unha estratéxia violenta para que 
esa unidade se tran~forme en 
uniformidade. Neso non estamos 
dacordo. Polo tanto seguiremos 
defendendo as nasas ideas e cri-

A. IGLESIAS 

térios nacionalistas .en cada un 
dos prantexamentos ·que faga
. mas, porque é tan lexítimo e tan 
ético como o de calquera outra 
formación política. 

Ao governo central, representa
do agora polo PP, non tie ges
tan nada aqueles nacionalismos 
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que non sexan o español, por
que_ eles son nacionalistas espa- · 
ñois. lso ten léxica dentro do seu 
princípios, pero non ten xustifica
ción. Os nacionalismos catalán, 
basca e galega son tan pacífi
cos, tan· históricos e tan lexíti
mos, .tan xustificados e tan de
fendíbeis como o español. 

Até o de agora os partidos na
cionalistas bascos demanda
ban xunto con HB o translado 
dos presos a Euskadi, a uni
dade de actuación vai implicar 
o abandono desta demanda? 

Nós seguimos mantendo a mes-
.-ma postura independentemente 
de qµe a defenda quen a defen-· 
da. E un critério estabelecido na 
lei, no artigo 9 da Lei Xeral Peni
tenciária e no artigo 13 do Regu
lamento e de conform idade coa 
doutrina máis moderna que di 
que para conseguir o obxectivo 
final do cárcere, que é a reinser-

. ción , os presos teñen que estar 
no entorno familiar e social ao 
que · pertencen. Ademais o seu 
achegamento p9de· ser un ins
trumento beneficioso para que 
os presos teñan un coñecimento 
da realidade máis cercano e sen 
mediatizacións , directamente 
coa sua família e amigos. 

Desde o governo do estado 
xustificábase a inexisténcia 
de conversas sobre o transla
do dos presos porque habia 
persoas que estaban secues
tradas e non se podia ceder á 
chantaxe. 

En primeiro 1ugar, a reclamación 
do achegamento dos presos ven
se realizando, por parte do Parla
mento basca xa de antes que o _ 
señor Ortega Lara fose secues
trado. Non é unha petición que 
xurda a consecuéncia das recla
macións ou da chantaxe de ET A 
A história escrébese mal porque 
defendiamos esa postura antes, 
durante e despois do secuestro. 
Os únicos que asimilaron e rela
cionaron esa petición ca secues
tro foron os do PP. Se eles non o 
tiveran asimilado como tal non te
ria· habido nengun problema e de 
feíto a práctica demonstrou que 
nen antes, nen durante, nen des
pois, pésie nos ter sinalado que 
era un tema xusto, lexítimo e legal 
que podía ter evitado· a situación 
cruel e inhumana que vivia este 
home, non se quixo atender a esa 
lexítima petición. No caso de Mi
guel Angel hai que dicer que, por 
unha banda era inviábel en 48 ho
ras proceder ao translado, pero 
tamén é certo que ese pecharse 
en banda, non en concreto a esas 
48 horas· senón a nada de nada 
di, polo que se desprendeu ·dos 
meios de comunicación, que tam
pouco houbo intención. 

Houbo algun intento de diálo
go para chegar á pacificación 
a Euskadi? 

Para solventar os problemas no 
século XX, comó vemos na Ar
xentina, Irlanda ou Centroamé
rica, ainda que os conflitos non 
son iguais , hai unha metodolo
xia -moi similar para solventalos, 
un diálogo ao que non se chega 
sen talarse, sen facer conver
sas intermédias. Pero para que 
haxa diálogo ten que haber . 
vontade por. ambas partes en 
querer dialogar. Haberia que 
pedirlle a HB, a ETA e ao 
MLNV que reflexionen, pero ta
mén pedirlle ao governo que fa
ga o mesmo, porque este é un 

· conflito que ten unha orixe polí
tica e que pésie ter que haber 
unha actuación policial non só 
con iso se vai solventar.• 
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A entrada de Telefónica en Antena 3 e Canal Satélite forzará a Prisa a un acordo 

O Pacto de Santiago 
impón un duopólio nos grandes n1eios adiovisuais 
~A. EIRÉ 

O 24 de Xullo anúnciase que 
Telefónica toma o control e a 
xéstión de Antena 3, convertín
dose de cachote en sócio tanto 
de Canal Satélite Dixital, como 
de Audiovisual Sport, a xesto
ra dos dereitos televisivos, am
bas empresas controladas até 

· de agora polo grupo Prisa. Te .. 
lefónica tamén é a principal ac
cionista da outra televisión di
xital, Plataforma Dixital. A veri-

'ta das suas accións por parte 
de António Asénsio fai preveer 
que ambas plataformas dix;i
tai s cheguen a un acordo, 
dadas as interrelacións exis-

. tentes agora. O Pacto de 
Santiago fíxolle perder peso 
ao Golpe de Nada/, cando 
Asensio se unira a Polanco. 

Calquer estratéxia que decidan 
as empresas de comunicación 
ten unha incidéncia política en
gadida, por máis ·que mesmo as 
indústrias mediáticas se movan 
por intereses comerciais. A bata
lla que se está a dar no Estado 
español no campo informativo 
conta, deste xeito, cun doble ca
racter. Por unha parte, o PP, ho
xe no governo central, pretende 
contruir un aparello de médios 
afín ; pala outra, diversas empre
sas procuran entrar no campo 
da comunicación, un mercado a ·· 
cada máis interesante aliando 
cara a. plusvalía dos productos a 
consumir polos cidadáns. 

Ambos propósitos son insepa
rábei s na actual coxuntura. 
Desde o PP saben que os po
deres fácticos, nacionais e ex
tranxe iros , puxeron nas mans 
do PSOE despois do 23-F to
dos os resortes para levar a 
cabo · a política pactada coas 
forzas golpistas que non eran 
unicamente os militares como 
está a recordar agora Felipe 
González. O.capital, incluida a 
grande banca, apoiou a Gon
zález sen reservas e tamén se 
puxeron ao servício da causa a 
case totalidade dos meios de 
comunicación españoles. Case 
todos os que non o fixeron , pe
receron no intento. 

Juan Villalonga e Antonio Asensio. 

Baixo estas condicións, o PSOE 
acrecentou a sua relación coa 
indústria mediátiGa e co capital 
que a sustentaba, apoiando a 
uns e a outros (reflotando á ban
ca con diñeiro público) e entre
gándolle o control e o domínio a 
unha élite 'social emerxente. 

Unha liberalización 
imposta 

. As novas condicións socioeconó
micas e políticas, fan que apare
za unha nova situación·. As gran
des empresas da comunicación 
impóñenlle á UE que se leve a 
cabo a lib-eralizplción do sector. O 
que era antes unha indústria defi
citária que tiña que impuls~r e 
costear o erário público, convertí-

. ase agora nun sector estratéxico 
de principal calado. Xa non é só 
o non deixarlle ao Estado o con
trol ideolóxico ·(ao ultralib~ralismo 
xa lle sobran as tutelas parlamén
tárias) , senón que as comunica.: 
cións convértense nas grandes 
productoras de plusvalia. 

As liberalizacións e a mundializa
ción da economia, máis patente 
na indústria da comunicación , le
va a que o capital operante no 
Estado español posua intereses 
diverxentes, cando non enfronta
dos. Fórmase, deste xeito, dous 
grupos que se van ir definindo 
máis e máis segundo avanzan 
as privatizacións: un nucleado ao 
carón do Banco de Santander e 
outro do Bilbao-Vizcaya. Os prin-

cipais cabalas de batalla están 
na enerxia, e nas coml)nicacións, 
os dous sectores básicos e a pri
vatizar. O enfrontarñento extén
dese a Latinoamérica. 

O primeiro grupo apoiase no no
vo Governo do PP, mentres que 
o segundo, antes preponderante 
por relacións e intereses xu.ngui
dos á clase emerxente desde o 
23-F, segue máis ou menos fiel 
aos dirixentes do PSOE e as re
lacións da internacional social
demócrata. · 

( 

Neste contexto é no que xurde a 
puxa das televisións dixitais . .Pri
sa lanza Canal Satélite Dixital 
amparándose en Canal Plus, xa 
a funcionar. Desde o outro gru
po, tentan pór en marcha a Vía 
Dixital. Recorren a Telefónica, a 
mexicana Televisa -e a RTVE, 
asi corno ás televisións autonó
micas para asegurar a produ
ción. A televisión dixital de Prisa 

· ponse a andar sen que a Vía o 
consiga, pésie aos anúncios . 
Tanto é así que airida agora an
da a pechar o seu accionariado. 

Cal era o problema? Moitos dos 
sócios escollidos non lle atopa
ban rendabilidade. O culpábel 
era o fútbol. E os dereitos futbo-
1 í sticos convertéronse, no mo
mento da xestación das cadeas, 
na nai de todas as batallas. Ante
na 3 e Canal Satélite, desplega
ron unha imensa actividade e re-

. cursos para facerse coas derei-

M. VEIGA 

tos televisivos dos clubes de fút
bol. António Asénsio, presidente 
de Antena 3, conseguia a maio
rí a e pacta con Telefónica. As 
forzas para lanzar ambas canles 
dixitais estaban igualadas. Pero 
no Nadal último, sorpresivamen
te, -Asénsio firma un acorde con 
Polanco, desvinculándose do 
grupo do Governo e apostando 
por Prisa. Por este pacto, Audio
visual Sport taise cos dereitos de 
todas as retrasmisións deporti-
vas do.fútbol español. ' 

Asi as causas, o lanzamento da 
Vía Dixita! xa non era rendíbel. 
Os anúncios de posta en mar
cha sucedíanse. Desde a Mon
cloa decidiron axudalo. Primeiro 
proibindo por lei o decodificador 
de Canal Satélite Dixital e lago 
promulgando a Leí do Fútbol, 
que pasou a ser considerado de 
interese xeral. Por se fose pou
co encausaron xudicialmente 
aos seus competidores. 

As directrices comunitárias xoga
ban contra a, Plataforma Guver
namental e os futuros sócios non 
se comprometian co proxecto. 
António Asénsio e os seus máis 
estreitos colaboradores denun
ciaban presións guvernamentais. 
O 24 de Xullo, surpresivamente, 
firmaban a venda a Telefónica 
das suas accións en Antena 3 e 
Audiovisual Sport en poder de 
Asénsio. Telefónica xa era sócia 
das duas plataformas, pero máis 
importáncia ten o control acciona
rial da empresa que detenta os 
dereitos futbolísticos. Salvaba así 
unha operación que considera 
estratéxica para esta empresa re
centemente privatizada, segundo 
afirmación do seu presidente, 
Juan Villalonga. Con Telefónica 
entraban no negócio o Banco de 
Santander e o Central Hispano, 
ainda que condicionada até que 
o Góverno mude a lexislación. 

Daquela o PP vai pergueñando o 
seu grupo mediático e xa está en 
condicións de pactar con Prisa e 
ctíegar ao acordo dunha única 
plataforma, pola que moitos avo
gan, entre eles Pujol que, paso 
seguido, deixa entrar a TV3 no 
accionariado da Vía Dixítal. + 

Man terse firme na defensa das liberdades 
Segundo un vello dito hai que ter cuidado ao 
abrir o desaugadoiro da bañeira para que coa 
auga suxa non marche o neno. A auga suxa é 
a violéncia terrorista. O neno, os dereitos de, 
mocráticos e as liberdades nacionais. Pergun, 
tar pola situación das prisións, defender a pa, 
dfica convivéncia entre os cidadáns, c::.on in, 
dependéncia do seu voto, ou o déreito a unha 
defensa xusta ante os tribunais deberían ser 
direitos civis incuestionábeis para todos. Así 
o entenden todos 'Os partLdos democráticos 
bascos, a excepción do PP. E así o entenden 
tamén CiU e IU. 

Miguel Herrero de Miñón , ponente consti~ 
tucional e fundador do PP, escrebia o pasa, 
do dia 26 que "nunha situación como a 
presente, cargada e con sobrada raz9n de 

emotivtdade, os sondeos de opinión son a 
pior guia para a acción dos responsábeis 
políticos. Poden inflar os inquéritos e mes, 
mo dar voto~. Pero non apontar solucións 
viábeis e iso é, de veras, o único importan, 
te" . Herrero de Miñón lembraba . tamén, a 
respeito dos terroristas, que "ou son des, 
truidos policialmente ou hai que negociar 
con eles". A participación dos vioJentos na 
negociación seria, na sua op inión "indis, 
pensábel porque é indispensábel o recoñe, 
cemento da realidade\'. Arzalluz afirmou 
tamén o pasado 29 de Xullo que "o impor, 
tante é buscar a paz, non liquidar a ET A~. 
Pola sua parte, ,0 prémio nobel da paz, Pé, 
rez Esquivel, pediulle ao governo españo l 
unha atitude máis dialogante no tema bas, 
co . Para alguns sectores, preferentemente 

para os dous partidos estatalistas, estes 
pontos de vista son inadmisíbeis. En Galiza 
está clara a razón. Fraga é o único membro 
dun governo de Franco que se mantén nun 
cargo público. A simpatía do líder dos so, 
cialistas, Francisco Vázquez, polos métodos 
expeditivos é coñecida, igual que a sua fal, 
ta de rubor para presentar e eloxiar a un 
procesado do "caso Gal". 

Digan o que digan os sondeos frente ao tele, 
visor, é imprescindíbe l que as forzas progre
sistas (e sobre todo nacionalistas porque son 
a vítima propícia) diferénc ien entre a condea 
tallante do terrorismo e a supresión de derei, 
tos e liberdades. Unha violénc ia non xustifi, 
ca outrn. Cando isto se esquece o futuro adoi, 
ta a pasar factura. + 

31 DE XULLO DE 1.997 

Recurren a absolución 
de Cañellas 

O Xoves 24 o ex presidente 
das Baleares, o popular 
Gabriel Cañellas, foi absolto 
polo Tribunal S\,.lperior de 

·Xustiza das illas en relación 
ao caso do túnel de Sóller 
ainda que a senténcia 
recoñecia o cobro de 50 
millóns pagados pola 

. empresa adxudicatária das· 
obras . Pero o maxistrado 
decidiu que o delito de 
comechura xa prerscribira ao 
pasar máis de cinco anos. 
Dos cartas , segundo a 
senténcia, beneficiaríanse o 
PP balear e a fundación 
Islas Baleare.s, cuxo 
presidente vitalício é Gabriel 
Cañellas. Agora a fiscalia 
anticorrupción recurre esa 
decisión tentando probar que 
o pago do~ 50 millóns 
pagados polo promotor 
Antoni Cuart foron decisivos 
na adxudicación da obra do 
túnel, a obra de maior 
dimensión na história das 
illas , o cal seria constitutivo 
dun delito de 
prevaricación .+ 

Cardenal 
non é partidário 
de modificar o Código 
Penal para a pederastia 

Ante as reaccións xurdidas 
tras a detención en 
Barcelona de once persoas 
implicadas nunha rede que 
se adicaba a abusar 
sexualmente de nenos 
entre cinco e catorce anos 
e gravalos en video, o 
fiscal xeral do Estado 
Jesus Cardenal, de talante 
conservador, sereou a 
situación afirmando que · 
era máis importante previr 
que castigar. Desde o 
Governo español xa se 
apontaba cara á reforma 
do Código Penal laiándose 
de que desaparecera a 
figura de "corrupción de 
menores" coa sua reforma. 
Os rapaces afectados 
viven no bairro barcelonés 
do Raval, un dos máis 
pobres da cidade. Entrre 
os detidos atopábase un 
educador, o proprietário 
dun negócio de 
informática e o conselleiro 
de circulación da Cidade 
Vella Francesc Salvador 
López.• 

O BNG pergunta 
pola morte do preso 
Juan Carlos Hernando 

Francisco Rodríguez, 
deputado do BNG, 
interesouse no Congreso 
palas circunstáncias que 
rodearon á marte de Juan 
'carios Hernando, preso da 
ETA que finou o 21 de Xullo 
atareado na cela do cárcere 
de Albacete e que se · 
explicou como un suicídio. 
Esta iniciativa foi compartida 
tamén polo PNV, EA e IU 
ademais de que no País 
Basco as formacións 
políticas pediran explicacións 
ao Governo central da marte 
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Mandos militares im.1mpiron no Congreso o 23 de Xullo obrigando aos meios de comunicación a cesar a emisión do debate. 
Á esquerda, Fujimori, presidente do Peru. 

Corrupción e escoitas ilegais levan á demisión de dous ministros e a adverténcia dos EEUU 

Os pe~uanos saen á rua contra a ditadura de FuiimoÍ"i 
O asalto á embaixada de Xapón no pasado mes de Abril foi apre
sentado como un trunfo do presidente peruano, quen remataba 
cos conflitos nunha sociedade marcada polo desemprego e a 
pobreza. Ante un Fujimori vestido de Rambo os governos euro
peos non puideron máis que aplaudir cun tíbio "mágoa que hou
bera mortos". Nestes di as Peru estoupou: corrupción, escoitas 
ilegais a xornalistas, intervención dunha canle de televisión, 
demisión de dous ministros, irrupción dos militares no Con
greso e quebra da confianza dos Estados Unidos. "Peru vive 
nun golpe de estado permanente", afirma o ex secretário das 
Nacións Unidas Javier Pérez de Cuellar referíndose ao que é, sen 
dúbida, un dos ditadores máis convencidos de final de século. 

amosar que Alberto Fujimori 
non nasceu no Peru como afir
ma. Os méios de comunicación
aportan documentos como a 
partida bautismal que amasan 
que o presidente falsificou as 
datas P,ara poder ser o presi
dente. E o último capítwlo dunha 
crise que pode ter ainda máis 
graves consecuéncias. Coa de
misión do ministro de Defensa, 
o exército desmandouse: dece
as de mandos apresentáronse 
no Congreso o Mércores 23 pa
ra deixar ben claro o" seu poder 
e a sua unidade. Mália a protes
ta da oposición, as cámaras de 

O talante e a liña política de 
Fujimori refléctese nun feito : a 
destitución de tres xuíces do 
Tribunal Constitucional que se 
apuñan a modificar a leí que 
lle proibe apresentarse á ree
leición no ano 2000. Fujimori é 
un ditador e así o entenden 7 
de cada 1 o peruanos ademais 
dos dous ministros que demiti
ron o 17 de Xullo , o de Defen
sa, Tomás Castillo, e o d~ 
Asuntos Exteriores, Alberto 
Tudela. Precisamente a demi
sión deste foi a máis sentida 
xa que foi un dos reféns do 
MRTA na embaixada de Xa
pón . As causas da ·renú ncia 
están na cruzada contra a li
berdade de expresión empren
dida por Fujimori ao retirarlle a 
nacionalidade peruana ao pro
p ri etári o da canle televisiva 
Frecuencia Latina, Baruch lv
ner , actualmente fuxido poi a 

· ameaza dos militares, quen 
denunciou a corrnpción do 
exército, o enriquecemento do 
asesor do presidente Vladimi
ro Montesinos e as escoitas 
ilegais a xornalistas molestos. 
Ao serlle retirada a nacionali
dade, lvcher non pode ser pro
prietário dun méio de comuni
cación: 

Tortura e asasi~ato 

Por esta razón, a oposición e os 
xornalistas teñen a teima de 

G. LUCA 

O ladrón blindado 
A medicina da Casa Branca para sanar aos estados socialistas tiña 
que contar coa colaboración dun converso de calidade. En Albánia 
ficharan a Sali Berisha para que convencese aos de dentro que non 
saldaría as escolas, os hospitais públicos e os· fondos de pensións; ao 
mesmo tempo tiña que animar emigrantes a meter os aforros nunhas 
cartillas milagrosas. 

Para poder roubar con autoridade aos de dentro e aos de fora, Sali 
Berisha blindouse dunha constitución presidencialista, non diferen
te da de Ieltsin, coa que trampeou duas eleccións. Ao fin o povo (e 
o. exército popular) alzáronse contra Berisha e único modo de apa
gar o lume foi chamar a un dirixente fidedigno, o comunista Fatos 
Nano que gañou ampliameñte as eleccións. 

Sali Berisha non está dacordo co armistício e leva un mes a bloque
ar a constitución do novo governo, para o que invoca a blinda~e 
que lle daba a Constitución e aos seus padriños occidentais. Algúns 
govemos que valeron a Berisha resérvanse aagora o aprobado para o 

· govemo socialista de salvación. Ainda que non o digan, considéran _ 
que os t:;i.drór:i.s foron os que se alzar;m en annas contra Berisha. • 

... ...! 

televisión e os micrófonos da rá
dio apagáronse por imposición 
dos militares. Paradoxicamente 
o Governo ap6iado polo Exérci
to aseguraba no debate que 
"non hai ameaza contra a liber
dade de expresión". 

A xente sae á rua e desminte a 
aparente tranquilidade do Peru 
ao rematar cos guerrilleiros do 
M RT A. Nada máis coñecer a re
tirada da nacionalidade de lv
cher, producíronse ·concentra
cións espontáneas contra Fuji
mori e o Exército. Grácias aos 
méios de comunicación os pe
ruanos souberan das torturas 
por parte do exército a unha 
axente do servizo de intelixén
cia. Este suceso levara a "outr-o 
descobrimento má.is grave: o 
asasinato e descuartizamento 
doutra axente cuxo cocpo foi 
atopado perta de Lima. Tamén 
sangrante foi saber que Monte-

·sinos, con condición de funcio
nário pero o asesor de máis pe
so do presidente, ingresa dez 
millóns de pesetas mensuais 
aparte do seu salário nunha so
ciedade na que a fame é unha 
realidade cotiá. · 

Mália a adverténcia de Estados 
Unidos, Fujimori saiu á rua o 
Luns 28, Dia da lndepé.fildencia, 
para reafirmarse, mobilizar aos 
seus incondicionais e facer un 
par de promesas como .aumento 
de salários no sector públic0. O 
seu cinismo non ten freo: dádo
lle a volta á tortilla asegura ser 
el. quen promove o 'respeito aos 
direitos humanos no Perú . So
bre as medidas ditatoriais dos 
últimos meses nen unha palabra 
no seu discurso. + -- -- -- - -

17 
N2 789 - ANO XX 

Escócia e Gales decidirán 
en referendúm sobre 
o seu autogoverno 

Logo da apresentación a 
semana pasada dos planos de 
reforma constitucional do · 
Reino Unido, en mans do 
pavo de Escócia e de Gales 
queda a decisión de aprobar 
por referemdum no mes de 
Setembro a criazón dun 
Parlamento escocés e dunha 
Asemblea ·galesa. De sairen 
adiante na consulta popular as 
propostas de autogoverno o 
Parlamento de Westimber 
cederá párte dos seus 
históricos poderes a Escócia e 
a Gales. Trátase da maior 
reforma constitucional feita no 
Reino Unido desde que 
en1922 o Governo británico 
se veu forzado á 
proclama~ión, agás en seis
condados do Norte, ·do Estado 
Libre Irlandés.+ 

Cuba responsabiliza 
aos Estados Unidos · 
dos últimos atentados 
con bomba 

Os responsábeis dos 
recentes atentados con 
bomba na illa de Cuba 
proviñan dos Estados 
Unidos. Ali tiñan o persoal e 
o material necesário, asi 
coma bases de 
entrenamento. Asi o 
manifestou o ministro de 
Defensa cubano, Raul 
Castro. O xefe das Forzas 
Armadas Revolucionárias 
afirmou tamén que estas 
accións non son máis que 
unha parte da guerra suxa 
que os estadounidenses 
están a desenvolver contra a 
illa. Segundo Castro, os 

,Estados Unidos non actuan 
contra os disidentes 
cubanos, ainda coñecendo a 
sua implicación no 
terrorismo. As autoridades 
cubanas responsabilizaron 
asi mesmo aos EEUU de 
introducir pragas no~ 
cultivos dél illa e de fomentar 
a subversión interna contra a 
orde constitucional do país.+ 

Portugal e Suláfrica 
médian no conflito 
do Timor Leste 

o presidente sulafricano, 
Nelson Mandela, explicará ao 
xefe de Estado portugués·, 
Jorge Sampaio, o resultado 
das suas últimas negociacións 
sobre o conflito timorense. O 
mandatário africano 
entrevistouse recentemente 
co líder independentista de 
Timor Leste, Xananá Gusmáo, 
na cadea desde o ano 92. 
lista entrevista realizouse co 
consentimento do presidente 
indonésio Suharto, con q'uen 
tamén fa.lou Maridela. 
l'ndonésia ocupa o Leste da 
illa de Timor desde o ano -
1975, cando os portugueses 
abandonaron a colónia. 
Actualmente a ONU auspícia 
as conversacións que 
manteñen os governos de 
Portugal e de lndoné:sia para 
a autodeterminación do 

~ Timor Leste.+ 
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1 
1 Morreu Jaime 
: Milans del Bosch. Un 
1 militar que fixo a 
1 guerra no bando de 
1 Franco. Sublevara o 
1 Alcazar de Toledo. -
1 Logo participou na 
: División Azul que 
1 apoiou aos nazis na 
1 invasión da U RSS e 
1 caeu derrotada. O 23 
1 de Febreiro de 1981 
1 saca os tanques as 

ruas de Valencia .. 
Toda a esquerda e o 
nacionalismo se deu 
canta, ao ver por 
televisión os cañ.óns 
apontando aos 
édifícios, de que as 
liberdades xa non i.an 
aumentar máis e de 
que viñan anos de 
chumbo (os da 
Loapa, Gal, etc.).. 
Botou nove anos 

. nunha prisión de 
cinco estre.las. Nunca 
se arrepentiu. Milans 
non é história, senón 
presente. Ven de ser 
enterrado na cripta 

1 do Alcazar de 
- Toledo, como un 
jeque, como un home 
de honor. Os ·seus 
seguen aí. 

Carlos Núñez toca 
en Madrid cos 
Chieftains. Na 
_segunda parte 
entoan o Ondíñas 
veñen, ondíñas 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTI N 'ODAX 
VIGO 

Censura· 
en Internet 

,· . 

En ··Internet tarrién se expresou a 
indignación e a protesta polo 
asasinato de Miguel Angel Blan
co: centos de mensaxes en 
newsgroups, lazos azuis e outro~ 
logotipos pola paz en páxinas 
web, envío masivo e hostil de 

, mensaxes de correo electrónico' 
("mailbombing") contra alguns 
servidores, como o norteameri
cano IGC. Co-
mo non podía 
ser de outra 
forma por par- Nada hai que 
te dunha orga-
nización que, ,· obxectarao 
como FrE~, envío de 
defende a 11-
berdade de mensaxestle 
expresión, hai 
uns días emiti
mos un comu
nicado de con
dena deste 
asasinato 
mostrando o 
nos o máis 
enérxico rexei
tamento do te
rrorismo de 
ETA. Propo
ñiamos unha 

·forma pacífica, 
responsábel e 

protesta, pero o 
intento de 
bloqueo e 
inutilización dun 
servizo· 
parécenos unha 
censura pola 
foria inaceitábel 

coerente coa defensa da liberda-: 
de de expresión para protestar 
en Internet contra ese atentado 
mediante a inclusión de enlaces 
na páxina da campaña Manos 
Blancas. O naso compromiso 
coa liberdade de expresión e de
máis dereitos individuais e coleti
vos non pode quedar pechado 
dentro dos espácios virtuais que 
constituen Internet, como se esta 
non formase parte da sociedade. 

Nembargantes, este mesmo 
compromiso cos,dereitos indivi
duais e colectivos_ obríganos, ta
mén, a discrepar, con algunhas 
medidas adoptadas por alguns 
internautas, tal vez. de xeito pre-_ 
cipitado e non demasiado refle
xivo, -como é o caso dos "mail
bombings" o os chamamentos 
realizados. para "expulsar de In
ternet" a H B e todo o que pareza 
dar a,poio ao terrorismo. Enten
demos que a indignación e a rá
bia, plenamente comprensíbeis, 
non son as mellares conselleiras 
para situarnos firmemente no te
rreo da liberdade de expresión e 
os dereitos democráticos, que 

. requiren sempre dunha análise 
serea é equilibrada: Pala nosa 
parte; identificámonos co camiño 
que xa señalaron a irmá de Mi
guel Angel Blanco no seu discur
so ao remate da manifestación 
de Bilbao, e o Concello de Er
mua ªº chamar a finalizar co 
boicot a determinados estabele
cimentos comerciais da localida
de, e de tantos outros que subli
ñaronque a paz e a convivéncia 
social só poden defenderse con 
meios democráticos. 

e económica, os dereitos- huma
nos e a solidariedade e coopera
-ción co Terceiro Mundo. No ser
vidor de IGC existen tnillleiros de 
páxinas, recursos e enlaces con 
esws contidos que son 1,Jtilizados 
por millleiros de activistas de to
do o mundo. O "mailbombing" 
contra ICG é, -de feíto, unha 
agresión a todas as organiza
cións e persoas que utilizan IGC 
para loitar por un mundo mellor 
e, sobre todo, un ataque á liber
_dade de expresión en Internet. 

Como e sabidó, IGC albergaba 
no seu servidor o web de Euskal 
Herria Journal, Uí!ha publicación 
próxima a HB. E posíbel que 
nestas páxinas se realizase un
ha apoloxía do terrorismo, pero 
en todo caso había nelas infor
mación sobre a situación dos 
presos bascas de ET A e a sitúa
ción política en Euskadi. Segun
do explicou Scott Weikart, direc
tor executivo de IGC, "o sítio ta
mén contiña artículos sobre de; 
reitos humanos, política, língua e 
outros grupos bascos que traba
llan en favor da autonomia, así 
como unha coleción de enlaces 
hipertexto a sítios con pontos de 
vista opostbs a ETA". Pero, sexa 
como far, atentouse contra o de
reito de todos os internautas pa
-ra coñecer os pontos de vista 
expresados en Euskal Herria 
Journal e o dereito a expresar o 
seu desacorde con algo que xa 
non poderán coñecer. 

Parñecenos particularmente re
probábel o envío masivo e hostil 
de mensaxes electrónicas reali
zado contra IGC (lnstitute for 

,..Global Comuniéatibns), unha or- En FrEE non eremos que a liber-
ganización norteamericana sen dade d~ expresión deba ser utili-
ánimo de lucro que forma parte zada para facer apoloxía da via-
da rede internacional APC (Aso- lencia política, pero tamén cre-
ciación para as Comunicacións mosque isto o deben determiñar 
Progresistas). Tanto APC como os tribunais con a lei na man. 
IGC son redes orientadas a· ofe- -
recer servizos Internet a persoas Como relata Weikart, nun primer 
e colectivos que loitan pala paz, momento os internautas envia-
o meio ambente, a xustiza social ron cartas de protesta, acusando 

a Euskal Herriá Journaf de apoiar 
aos terroristas. Segundo as súas 
próprias pa~abras, "moitísimas 
mensaxes dirixidas a IGC eran 
lexítimas expresións de protesta. 
Respeitamos ás persoas que os 
escreberon e, como organización 
humaríitária que somos, toma- . 
mos en canta seus pontos de 
vista". Pero despois procederon 
a· intentar bloquear o servidor 
mediante "mailbombing" coa in
tención de inutilizar os ordenado
res de ICG: centos de mensaxes 
duplicadas enviadas unha e ou
tra vez, enormes ficheiros de 
mensaxes contendo lixo ou unha 
frase repetida miles de veces, 
mensaxes sen dirección de retor
no automatizados para sair conti
nuamente e bloquear o sistema 
de correo de IGC, grande canti
dade de mensaxes con direc
cións de retorno falsificadas ro
tados através de proveedores de 
Internet aleatórios, etc, Métodos 
estos que parecen traducir ao 
mundo virtual a violéncia que no 
múndo físico condeaban, preci
samente, quen asi actuaron. 

Esta campaña masiva de fusti
gamento desbordou a capacida
de de IGC para manter o seu 
sistema en fuñcionamento, polo 
que o día 18 se viu abrigado a 
tomar "a difícil decisión de sus
pender a web de Euskal Herria 
Journal, contra a nasa volunta
de, co fin de continuar propor
cionando servizos básicos de 
Internet, como o correo electró
nico, para os nasos case 13.000 
suscriptores", explicou Weikart. 

Mención especial merece a· ati- . 
tude adoptada polo mot'or de 
búsqueda español Olé, un dos 
principais instigadores do "mail
bombing", realmente· incompren
síbel, asi como a de alguns pro
veedores de acceso a_ Internet 

· esp_añois e a do diario El País ·• 
que tamén axexaron aos seus 

· clientes e leitores a sumarse a 
esta lamentábel campaña. 

Por outra banda, a "caza" de di
rección s que supostamente 
apoian o terrorismo realizada 
desta forma tan incontrolada é 
normal que produza graves 
erras, como así foi: denunciáron
se webs de colectivos que nada 
teñen que ver con ETA nen HB, 
pero que sofriron as consecuén
cias desta atitude; enviáronse 
masivamente mensaxes a usuá
rios que tiñan "igc" na suas direc
cións de correo electrónico, etc. 

Nada hai que obxectar ao envío 
de mensaxes de protesta. Ao 
contrario; o mellar uso do poder 
que as comunicacións interacti
vas poñen en mans dos indivi
duos é precisamente a de facilitar 
a sua libre expresión e a comuni
cación. Pero o intento de bloqueo 
e inutilización dun servizo paré
cenos unha atitude de imposición 
de censura pola forza inaceitábel ; 
é un mal uso de ese poder ciber
nético. A vía a seguir era a do 
servidor Geocities, onde se invi
taba a todo o mundo a expresar a 
sua opinión mediante a inclusión 
gratuita de páxinas web. 

Esta -campaña non pasou desa
percibida na comunidade de In
ternet e as organizacións da re
de que traballan en defensa dos 
ciber-dereitos expresaron o seu 
apoio a IGC e seu rechazo do 
"mailbombing" como un ataque 
inxustificado á liberdade de ex
presión e contra un proveedor 
de servizos. Todos comprende
ron perfectamente aás palabras 
da coordinadora de programas 
de IGC, Maureen Masan: "é co
mo incendiar unha librería para 
protestar contra un libro". Hai 

·que pensar, ademais , que esta 
campaña senta un peligroso 
precedente: mañán outro servi
dor pode sofrir un fustigamento 
semellante cando a certo núme
ro de internautas lles pareza de
plorábel a existéncia de páxinas 
web que avogen polo dereito ao 
aborto , oo conteñan pornogra
fía, ou denúncien a persecución 
política nun réximen ditatorial , 
traten da homosexualidade ou 
dunha confesión relixiosa mi
noritária ... Quén pode esta:r a 
salvo das iras de quens consi
deren que é máis importante 
sua verdade que a liberdade de 
expresión?.+ 

FRONTERAS ELECTRONICAS 
(FREE@ARNALES) 

Vigo 
abandoado pola 
Administración 
Resulta imposível de crer, mais 
semella haber alguén empeñado 
en conseguir que Vigo fique re
ducido a cidade de terceira cate
goria. Xa non se trata de que a 
empresa privada con tradición en 
Vigo pec,he, así ternos os exem- · 
plos de Alvarez, asteleiros, fábri
cas de conservas, e tantos· ou
tros, senón que tamén foron de
sáparecendo da nasa cidade un
ha gran cantidade de qrganos e 
unidades administrativas, indo a 
se ubicar neutros lugares, ou ben 
deixando simplesmente de exis
tir. Pergunto-me se, coma cida
dáns, orgullosos moitos de nós 
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Que pensa da celebración dQ D_i~- de Galiza? 

Maria luisa Carlos Manuel Laura Suso 

Asesora Pequeno empresário Xubilado Traballadora da lgrexa Hosteleiro 

Está ben, ainda que non 
entendo moi ben porque 
hai que separar a Galiza 
de España. Gallza é Espa
ña, pertence a un con
xunto, non hai porque 
diferenciala. Xa está ben 
de tantos galegas, cata
lán , andaluce . . . Somo 
españois, primeiro, que 
temo as nosas caracterís
ticas por nacer nunha 
determinada rexión. Con 
isto da Comunidade Eco
nómica Europea non ten 
moito sentido falar de lo
calismos.• 

Está ben que haxa unha 
celebración anual como 
a do 25 de Xullo, Dia de 
Galiza.. Un acto como 
ese é unha forma de lem
brar as cousas que non 
son dadas, de lembrar as 
raigames que todos os ga
legas ternos en comun. , 
De todos xeitos, eu creo 
que hai unha rexión que 
lle chaman Galiza que é 
unha Cornunidade autó
noma que pertence a un 
contexto nacional máis 
amplo que é o que lle 
chamamos España.• 

Non somos nada, non fa- Está moi ben que todos É moi positivo para nós. 
Ten que ser reivindica
tLva e celebrarse todos 
os anos. Somos galegas e 
é algo noso. Só son os 
nacionalistas quen o ce
lebran, pero os cataláns 
e os bascos tamén teñen 
o se~ dia. Ten un signi
ficado ·patriótico, pero 
só o · celebra unha parte. 
Iso é normal, celébran
no os nacionalistas, pero 
fanno sen fanatismo, se
nón que o fan porq.ue 
entenden que é algo 
bon para todos.• 

de viver nesta cidade , somos 
conscentes desta sitúación que 
parece levar a un case total des
mantelamento de entidades da 
Administración. 

A lista é interminável, e parece 
increível que 3e deixaran mar
char tal cantidade de institucións, 
sobre todo se se pensa que Vigo, 
pola sua importáncia económica, 
demográfica e social, é o lugar 
axeitado para as acoller. 

Así , coma entidades militares, 
desapareceron: os Cuarteis da 
Garda Civil en Bauzas, Pardavila, 
Canido, Magalhaes, Os Canos, 
Areal , Montero Rios, etc. E con 
respeito ao Exército Español : o 

cernos nada, nen na- os anos se celebre o Dia 
cionalistas nen nada. O de Galiza porque é unh-a 
Dia de Galiza é unha rnaneira de unirse os ga-
vergoña, non hai forma legos entre todos nós 
humana de conquerir fa- nunha celebración co-
cer algo unidos. T emos mun que exalta a própria 
que unimos para reivin- idiosincrásia das xentes, 
dicar a nosa independén- a persoalidade do povo. 
cia, como fan os demais. Pero contado, non vexo 
Penso que seria máis ren- tanto a necesidade dun 
díbel reivindicar, só hai sentido reivindicativo, 
que comparar coque fan creo que debemos viver 
os outros. Mentres teña,- os .nosos valores e tratar 
mes o Govemo que hai de -ser felices con nós 
na nación e o da Xunta, mesmos e iso mesmo vai 
non hai nada que facer-• - ~ abrindo camiño. • 

Cuartel Militar de Barreiro, a Re
sidéncia de Oficiais en Lavado
res, o Governo Militar, o Hospital 
Militar, e posivelmente nun futuro 
non moi lonxano, a ETEA. 

Coma entidades deportivas, le
varon-se de Vigo: a Delegación 
Provincial de Deportes e a Fe
deración Galega de Fútbol. 

Organismos Sociais que deixa
ron a sua sé de Vigo: a Delega
ción Provincial da Vivenda, Po
deres de decisión en Rente, Ar
quivos Históricos Notaríais, Po
deres de decisión en asuntos hi
dráulicos, o Consulado de Cuba, 
o Rexistro Mercantil , e a Delega
ción de lndústria, na que se tra-

mitaba o permiso de conducir, 
cuxa xestión xa non nos é posí
bel realizar hoxe na nosa cidade, 
situación ab: 
surda se te-
rnos en conta 
que unha das 
finalidades bá-. 
sicas da Adnii
n istración ho
xe é a súa 
descentraliza-

Parece increível 
que se deixaran 
marchar tal 
cantidade de 

ción para faci-· institucións 
litar a proximi-
dade entre ela 
e os cidadáns, 
garantindo así 
o servizo efectivo aos mesmos. 

E no ámbito económico, foi-se 

de Vigo a sucursal do Banco de 
España. 

E ainda que non consumado o 
seu traslad9 o.u desaparición, a 
posível ubicación de Tradución 
en Pontevedra, e a xa case que 
certa rnud.anza dos funcionários 
que até o de agora viñeran ocu
pando os despachos do SENPA 
na estación marítima, -até hai 
pouco integrados no Ministério de 
Agricultura e Pesca, e actualmen
te transferidos á Xunta-, ás no
vas instalacións da delegación 
provincial en Pontevedra da Con
selleria de Agricultura, Ganderia 
e Montes no mes de Setembro, o 
que ven supoñer outra incon
gruéncia máis, xa que as activi-

1 veñen e van. O 
1 público de Chamberí, 
1 ·Lavapiés, Canillejas 
1 e Aluche canta, 1 
1 erguendo as mans. 
1 Alegria e cachondeo 
1 (que ven do andaluz 

1 

cacho de un ·dedo). 
Se ·o gaiteiro máiS 
internacional 
intepreta A 
Rianxeira, por que 
rexe'itar aqui 
pudorosamente a 
Ana Kiro? 

Pilar Pallarés 
escrebe, ·no número 
pasado deste . 
periódico, que 
.Miguel Angel Blanco 
constituiuse no 
"herói que os seus 
pais xamais -soñaran 
que fose". Pallarés 
ten razón a médias. 
Hai un titular_ de 
prensa dalguns 
meses atrás, no que 
o pai de Miguel 
Angel afirma. "O 
meu fillo é un 
mac.hote que vai 
acabar con ETA". 

11Meteriame puta 
se con iso lle desen 
traballo á miña filla", 
di unha nai. É un · 
estado de opinión 
que non se reflexa 
nos estúdios 
sociolóxicos. Explica 
a opción de moitos 
votantes. 

CADERNOS 
ABOSATIBBA 

DE ?ENSAMENTO E C U LTURA 

Se non conseguiu·-O cademo 
Na defe~sa da te.rra, 
pídao- rió seu 
quiosco ou soliciteo 
ao teléfono 
(986) 43 38 30. 

---···---

.. 



1 Sondeosde 
1 . periódicos. Os 

res u Ita dos están 
cosidos con dedal. A 
procesión V?i por 
dentro. Velaí o 
motivo: segundo un 
inquérito (non . 
publicado) do PP, o 
BNG supera e.n tres 
deputados ao PSOE. 
O PP está coa 
maioria a· rente. 

1 As ein presas de 
1 inquéritos poñen os 
1 resuhados encol do' 
1 mostrador. Cada 
1 periódico, cada 

· 1 partid.o, escolle ao 
1 
1 seu gasto e paga. 
1 Logo pu.blícanse. 
1 Son máis efectivos, 
1 pensan, que os 
1 valados publicitários. 
1 Outra causa; os que 
: se fan para corisumo 
1 próprio. 
1 
1 
1 
1 
1 

Os militares das 
lllas Baleares non 
queren que aos seus 
fil los lle-impartan a 
asignatura de 
catalán. A 
constitución di que .o 
catalán é unha 
língua española, 
pero eles non o 
teñen asumido. O 

-··seu españolismo é 
quizá de máis · 
interisidade, .como o 

1 · caf~-ca~é, sen · 

1 achicoria · 
1 rexionalista. 
1 
1 
1 11Que quiten a · 
: máscara", sentíase 
1 berrar. "O PNV, por 
1 fif), quitou a 
1 máscara". Máscara 
1 chámanlle a 
1 defender o diálogQ e 
1 a razón. ("Os 
1 . 1 . 1 .. vio entos ao negociar 
1 deixan de selo", di o 
1 ponente da 
I· Constitución e 
1 fundador do. PP, 
: Herrero de Miñón). 
.I Quitar a máscara é 
1 
1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 

asumir a veeméncia 
como estado natural. 
Coma se. o exeq.1tivo, -
que berra no campo 
de fútbol ; o Lüns lle 
chamase filio de puta 
ao xef_e. Isa é quitar a 

1 máscara.+ 
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dades que esta entidade desen
volve, de carácter eminentemen~ 
te comercial, estári ápoiadas nas 
irim.elloráveis instalacións que 
permiten a almacenaxe de todos 
aqueles produtos agrícolas e de 
consumo, cuxo control e inspe
ción 1·eva a cabo esta oficina. 

E ainda hai máis, eis o· posível 
traslado da xeréncia de Aviaco á 
Coruña, e a intención de eliminar 

·do Conservatório de Música de Vi
go a sua condición de "Superior''.. 

Puiden constatar a existéncia 
dun acorde unánime aprobado 
pala "denodada e eficacísima" 
Corporación Municipal viguesa 
no último pleno polo cal pretende 
facer chegar á Xunta que: "Esta 
cidade non só se opón a que por 
calquer concepto continue o seu 
desmantelamento, senón que re
qu ire a máis urxente recµpera
ción dos órgano? administrativos 
que lle foron usurpados. 

Por tanto é de agradecer esta 
consciéncia por parte dos nasos ~ 
representantes, e apelo á sua 
congruéncia para que este pri-= 
meiro paso non se quede nun _ 
mero manifesto de boas inten
cións. Vigo merece-o.+ 

A. CORBACHO QUINTELA . 

Ternos moito 
que pintar 

. (VIGO) 

Seica estamos no mundo ao re
vés. Lembrades cando os sina
lizadóres das nosas estradas 

ANOSATERRA 

-

º
-
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aínda estaban na toponímia es- ' '---''-"-----.L...---....L.......l.__ ___ __.'--....3'...._L_ __ -=----1.-....__,,L--I 

pañola/castrapo tipo La Coru
ña-Orense-Sanjenjo-Ginzo de 
Limia e que unhas mans anóni
mas pero que sabían ben o que 
estaban a facer corrixian e res
tauraban axiña as formas ga- " 
legas? O resultado non ei:.a 
sempre moi estético, de acor- . 
do, pero reflectía un compromi 
so coa nasa .língua e un desexo 
por normalizar/ga,leguizar a na
sa toponímia. Era xente que 
sentía vergonza ao ver que nos 

roubaran os_ nasos nemes. 

E agora que todos os 'organis
mos oficiais, incluídos os espa
ñois, teñen que admitir os topó
nimos galegas como os únicos 
legais, e que estes eran os que 
aparecían nos sinalizadores de 
estradas e auto-estradas, ven 
alguén (el ou ela) a pintar o "L" 

nos carteis de A Coruña. Que 
peniña. Que peniña. 

Sl}pomos que será un/ha coru
ñés/a votante de Pacu Vázquez 
e que está indignad@ porque 
"esos del gallego" quitaron esa 
letra tan significativa e que 
el/ela debe considerar como o 
cerne da cidade. E teimudamen-

Nome .... .......... .......... ... .......... Apelidos .. ................. .. ..... . 

Eriderezo, .................................... .................. .. .. ............. .. .. 

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

Povoación .. .. ................... ....... . N.l.F .... .. .................. .. ..... .. 

Pr_ovíncia ............ : .............. ..... 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./sel')'lestre· 

Europa ... .............. ......... .......... ... . 10.920 

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

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · • 

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

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a r..ome de 
A-NOSA tEÁRA. Apartado 1371 

' Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de AfÓrros ............... : ...................... ... : .................. . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o:J 
11111111111 

Titular · ........... .................................................. .' .......................... . 

......................... . :: ••••••.•••••• ~ . : .•••• : ... N-!1 Sucursal ....................... .. 

Povoación .......................... : ........ Província -............................ . 

Sé~anse tomar nota de atender até novo aviso, e con carga' á miña conta, os 
recibos que· ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). - · 

DATA ATENTAMENTE {SINATURA) 

31 DE XULLO DE 1 997 

te pinta o seu "L" ·nos paneis -
das estradas .. Alguén que se 
avergonza de ser galeg@ e que 
prefire §er madrileñ@ de tercei
ra categoría. 

Pero como nós somos un/has 
resentidos e teimamos por vivir 
nun país con idioma de seu tei
mamos tamén en borrar eses 
"L' s" que son intrusos. Facemo
lo porque pensamos que A Co
ruña está aínda en Galiza, e 
que polo tanto a sua toponimía 
é a galega. E por iso sobran os 
"L's" pintados, impresos, grava
dos, esculpidos ou con flores ... 
Desobediéncia: voltemos ao ve
llo metódo do esprai. 

Polo tanto chamamos a outros 
resentidos á desobediencia e a 
borrar máis "L' s" de A Coruña. 
Como noutrora, cómpre ir en co
che, en moto, en bicicleta, ou "a 
patas" e borrar o "L" da vergon
za: con esprai, 
con pintura ou 
ca que máis 
vos gaste ... 
Que o borrón Por cada persoa 
adorne ou que que poña un "L" 
quede chafu-
lleiro ; que se debería haber 
faga con téc- cinco que 0 nica ou sen 
ela . Isa non quitasen 
importa. 

Agora que es
tamos de va
cacións nunca 
saiades sen o voso esprai (e mi
rade que os hai de cores varia
das, a gasto do consumidor/a). 

Por cada persoa que poña un 
"L" debería haber cinco que o 
quitasen, se de verdade aínda 
nos queda algo de ve rgonza 
allea. Que se vexa que neste 
país aínda hai xente que ere no 
seu idioma. 

Non deixedes que os "laístas" 
se saian coa sua. Nós aínda te
rnos moito que pintar.• 

COLECTIVO DE R ESENTID@S 
DA C ORUÑA 

- i 
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Edicións A Nasa Terra ven de editar unha antoloxia dos seus debuXos 

Xosé Lois 
'O nacionalismo é unha f ante inesgotábel de humor~ 

-0- XAN CARBALLA 

O humor é ca e unha in titu, 
ción, que multiplicou a sua 
popularidade coa aparición do 
Carrabouxo, un galego de lei 
qu xa pa ará á hi tória de 
ouro do humor gal go. Cola, 
borador de de o primeiro mo
mento do emnário A Nosa 
T erra, ne te xornal fixo po, 
pular a p r onaxe da Sabeliña, 
mant nqo desde hai trece ano 
unha ci 'n fixa de humor. 
U nha e colma de 318 histes 
v n de air agora publicada. 

O boom do Carrabouxo como un xeito de información. . ción dinnos -"que vos quedades 
sen protección do Estado" e 
nós retrucamos "Anque seña".· 

Os debuxos que public~ neste 
libro resistiron ben o paso do 
tempo? 

O que pode querer ·dicer que 
avanzamos moi pouco. O humor . 
vese que non é unha arma car
gada de futuro . Pero confío que _ 
haxa un ponto de inflexión e_ 
que todo mude. 

Quen son os seus humoristas 
inspiradores, antes~ que alguén 
empece a listar os referentes? 

~ 
' MIGUEL_ ANXO FERNÁN VELLO 

~nostia. 30 de Xullo de 1.997 . 
. Xuntanza.preparatoria do XIV En
contro de Escritores Galegas, Bascos e 
Cataláns. O Congreso anual, todo un 
paradigma de diálogo intercoltural a • 
nível europeo, terá lugar os días 24, "' 
. 25 e 26 de Outubro deste mesmo ano. 
O lugar escollido: BiaiTitz, Iparralde, 
País Vasco'-Francés. A vanguarda lite
raria das tres nacións do Estado, as 
ideas vivas, a lucideza activa e necesa'" 
ria, ten xa elbcido foro de encontro e 

· tema de debate: '.'A literatura de via
xes: ~n procura dos outros" e "A vi9J(e 
.interior: en procura dun mesmo" . Na 
xuntanza cordial, ademais de quen 
isto escrebe, están presentes o Presi
dente da Euskal Idazleen Elkartea, 
Andolin Eguzkitza; a secretaria vasca, 
Maite González Esnal; os directivos 
Iñaki Zubeldia e Enkami Génua e, 
representando-a ·Ca tal un ya, a secreta
ria da ALC, Montserrat Baya. 

. ~go a Don.~stia o martes 29 de 
Xullo á tardiña. Nos melis olios instá
lase o asombro, despois dlin día aba
fante e grisento, dun solpor azul cori 
matices dunha luminosidade lactea e 
demorada sobre o mar; un milagre 
natural; un límite extraño da beleza, 
unha sensación e un sentimento que 
non son deste mundo. Penso, perante 
tal marabilla da paisaxe, na solidarie
dade humana e non podo evitar 
unha emoción de aÍnor dedicada aos 
seres próximos e queridos.' 

& Congreso Galeusca -estamos a 
orgaizar agora a súa XIV edición- é 
unha empresa exemplar. Ternos, os 
escritores e escritoras das tres linguas 
nacionais que alentamos ano tras 
ano este foro literario, un entusiasmo 
e unha enerxía fór;.:i. do comun. En 
tempos nos que reina o individualis-: 
mo a ultranza, o publicismo particu
larista e a teima do éxito a calquer 
prezo e ao mínimo mérito, o Galeus
ca é un símbolo da irmandade, do 
diálogo e o debate, da construcción 
libre dunhas literaturas nacionais 
que yeñen de lonxe, que respiran 
forte na modemidade e que saben e · 
desexan proxecarse no futuro.,. _ 

~mos hoxe tempos de confusión. 
e, no plano político e ideolóxico, 
atrevémonos a dicir, de involución. 
A,vía da intelixencia e da razón polí
tica e social está en horas baixas. O 
nacionalismo español, máis forre ca . 
nunca, fai acto de presenza. Pretende 
actuar como protagonista. Produce 
medo a súa irracionalidade, a súa za-

qu cambi u d sde que co
rnee i coa Sabeliña foi que da
quela facia un debuxo unha mi
ga máis panfletário, ou se se 
quer máis directo na alusion ás 
liñas politicas. Ainda que está 
clara a miña filiación a un pro
xecto nacionalista os meus tra
ballos foron mudando co tempo. 
Se me perguntas que diferéncia 
hai entre unha época e outra ou 
entre debuxos noutros médios e 
A Nosa Terra, coido que a clife
réncia é que, sendo o fondo da 
mensaxe política o mesmo, a 
forma é distinta. En diários co
mo La Región ou Atlántico teño 
que dirixirme a uns leitores 
cunha ·percepción do meu hu
mor con menos sobreentendi
dos. En A Nosa Terra~ despois 
de tantos anos, teño un público 

O humor de Xosé Loi experi
mentou unha explosión popu
lar, obretodo en Ourense, 
cando comezaron a aparecer o 
debuxo do Carrabouxo, 'con
vertidos nun emblema, e reco
llido xa n vário volume an
tolóxic , "Ó Carrabouxo con
segu iu un enorme grau de 
id ntificación do leitores. 
Coido qu a razón é que arrin
c u d. sde .o miofo do povo 
mái enxebre. Sen er un per
soaxe ó rural, a sua alma e in
dumentária si o é, pero aparece 
en situacións moi dispares e a 
xente urbana de cultura galega 
identificouse con el e deulle 
unha enorme popularida<le. 
Quizai no Carrabouxo hai 
máis busca da risa e mesmo en 
ocasións case auséncia de con
tido político". 

Iso teño que agradecerllo á rni
ña ideoloxia en grande parte. A 
miña escola de humor é o en
torno nacionalista -de sempre, 
qu_e é unha riquísima escola. 
Non é casualidade que o políti
co máis senlleiro que tivo Gali
za fose tamén o seu humorista 
rn'áis destacado: Castelao. Ade
mais prodúcense no noso país 
circunstáncias únicas: o castra
pismo só existe aqui. É humor 
vivo cando unha muller na pla
za di "Esta caja de croques está 
derramada!", porque sendo tris
te a colonización cultural e a 
diglósia produ_ce unas situa
cións humorística imensas . O 
meu oportunismo foi aproveitar 
moitas desas situacións. O cas
trapo é unha fonte inesgotábel 
porque expresa o contraste con 
moita daridade, e eu úsoo para 
arñosar o autoódio non por re
flexar ignoráncia. 

Ao únicq que sempre tiven 
presente a mantenta é a Caste
lao. No campo español ad.mirei 
tamén a Perich e Forges . pero · 
non sei o que poda ter que ver 
con eles. As críticas que teño 
lido do meu traballo nunca me 
relacionan con ni~guén'- -pero 
alguns teñen falado de Lamas 
Carvajal... 

- fiedade, a süa incultura, a súa prepo
tencia. Está a un paso do fascismo. · 

. que xa entende as claves do meu 
corazón _político. -Se cadra dou · 
unha volta pero a ·inspiraciqn fi-. 
losófica é a mes1;rn". 

Hai tabús ou temas intocábeis 
para un humorista como vostede? 

Hai ·unha cerra censura ou me
llar un porse límites segundo o 
médio no que vou - publicar. 

, Nalguns medios ten .·habido un
ha vez unha viñeta que non se 
puxo porque podia ter -proble
mas a empresa. Pero que non se 
pense que deixo de meterme 
con ninguén por iso, por algo 
nunca me deron consignas de 
non meterme neste tema- ou no 
outro. 

Vostede .concebe o. huinor tamén 

Entendo que a miña fonte do 
humor é o nacionalismo. Os 
nacionalistas temo·s unha in
formación é unha análise moi 
clara do que sucede e tamén o 
próprio nacionalismo é pura re
tranca. Retranca é dicer o que 
un quer e non o que outros 
queren que ·digas. O exefT'.plo 
mellar é o do chiste de Caste
lao: hai dous nenos e un fuma 
un pit illiño. Oialogan: ~«-Das
me unha chupada? -,E de chi
culate -Anque seña». Nós 
cando pedimos ·autodetermina; 

Sempre fala dunhas niar~as no 
humorismo ·galege que procura 
facer suas. Cales son? _ 

Non se callen ~rdenadarnent~'. 
Saen chistes con rexouba, sor> 
na, trasacordo, _retranca,. .. Os 
xogos de palabras son un reto 
que me teñen valorado, e aco
métoo con certa facilidade< por
ql,le son dunha zona de galega· 
correcto, O Ribeiro, ·e penso en ._ 
galego desde·que nacin. + 

&crepúsculo az~l de Donostia, 
apesar da súa beleza extrema, provoca · 
en nós un sentimento dé alarma. Na 
nobre sede da Asociaicón dos Escrito
res Vascos. están a receber 
ultimamente chamadas telefónicas 
extrañas e comunicacións postais 
anónimas execrábeis. Un ambiente 
de españolismo mesto e bruto semella~ 
medrar, fóra das cavernas, e cara ao " 
exterior. E nós aquí estamos, firmes e _ 

· dialogantes, cultos e pacíficos, cons- . 
~ctivos e responsabeis, respectuosos 
e comprensivos, e profundamente 
demócratas. Desexando adrri.irar até a: 
extenuación a beleza lactea e azul dun 
crepúsculo ~ariño qu€ nos infunda 
paz, amor solidariedade entre os ho
mes e mulleres deste mundo.+ 
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• ·Tributo 
ao deus-celta Lug 
en Bretaña 
O Venres 1 de Agostó a parró, 
quia de Bretaña, do concello lu, 
gu~s de Pastoriza, haberá unha 
transformación argallada pola 
asociación xuvenil Auruxeira: o 
elóxio ao deus celta Lug. Esta é 
a segunda edición da festa do 

. Lugnasad que se celebra na Bre" 
toña e para a que se conta coa 
preséncia de tres druídas que fa, 
larán a partires das catro datar, 
de de cultura e crenzas popula, 
res: Antonio Garcia, Manuel 
Aneiros e André Pena. O couto ~ 
da Auruxeira enmeigarase éoas 
actuacións na noitiña de Emilio 
Pérez "O Pando" co birimbao, 
Grupo de Gaitas da Pontenova, 
Reviravolta, A Quenlla, Xosé 
Manuel Budiño e IJriade. + 

•Lembran. 
en Pontedeume 
ao filósofo Carlos 
Gurméndez 
Carlos Gurméndez tiña o costume 
de pasar o verán en Pontedeume 
até que faleceu o pasado mes de 
Febreiro. Agora esta vila lémbrao 
poñéndolle nome a un miradoiro 
e nomeándoo fillo adoptivo acle, 
mais de programando actos que 
rematan o vindeiro 8 de Agosto 
co concerto adicado a sua figura a 

····································································•····••·························· . . 

• Max, Tha e X. Marin na.festa do-comic de Ourense 

Os responsábeis d~s IX Xoma, 
das de Banda Deseñada de Ou, 
rense, que se celebran do 3 ·ao 
11 de Outubro-, sinalan que te, 
ñen xa moi avanzado o progra, 
ma das mesmas co obxectivo 
de "dar a coñecer ao gran 
público a grandeza dunha arte, 
a novena arte, esquecida ainda 
hoxe pola cultura oficial". 
Segundo os organizadores as 
exposicións van ser do mellar 
que ten pasado por Ourense: do 
Estado español veñen duas ex, 
posicións de orixinais de Max e 
Tha, debuxantes máis que des, 
tacados no panorama interna, 
cional. A exposición de Max 
(Francesc Capdevila), qµen re, , 
cebeu o prémio á mellar obra 
no último salón do cómic de 

• Barcelona; abrangue desde o 
seu personaxe Peter Punk até o 
antibelicismo da sua revista No, 
sotros somos los muertos. De Tha 
(August Tharrats) expoñeranse 
as suas viñetas do Papus, . 
Cimoc, TBO, El]ueves e Fluid.e 
Glacial. A ·banda deseñada da 
Galiza estará protagonizada po, 
los debuxos de Xaquin Marin e 

por Femando lglesias, xoven 
autor, que participa na exposi, 
ción Somos diferentes , somos 1 

iguais.Oscadernos -
Quadradinho, do salón de Porto, 
son a aportación de Portugal.• 

Peter Punk, a cr!ación de Max (Francesc Capdevila}. 

. . . .... 

. . . 
····································~·································································· 

cargo do Grupo de Metais Santa 
Cecilia de Ferrol: Gurmendez, de 
orixe galega, exerceu de filósofo, , 
escritor e xornalista semprecomp, 
rometido coas libertades. Relacio, 
nado e.streitamente con Rafael 
Dieste, pertenceu ao colectivo de 
intelectuais antifascistas nos anos 

30. Exiliouse en Montevideo e, á 
sua volta, continuou escrebendo 
en publicacións como Triunfo _ou 
El País. Fotografias, e~culturas e 
debuxos lémbrano en Pontedeu, 
me onde ademais se apresentou o 
seu libro póstumo Diez sentimien, 
tos claves en preséncia da sua viu, 
va Emilia Patiño. O 31 de Xullo 
apreséntase a revista Ferrol Análi, 
sis adicada a Carlos Gunnéndez. + 

• .Noites de 
J:IlÚsica en Vigo 

~ no Felix Rock~ 

O Y emes 1 e o Sábado 2 de 
Agosto celébrase en Vigo a II edi, 
ción do Felix Rock, unha iniciati, 
va privada de Planta Baixa Produc, 
ción.s que o pasado ano tivo lugar 
en Mougás e que desta vez traslá, 
clase ao campo de futbol da;; Tra, 

vesas en Vigo, incluíndose no 
programa de festas da cidade. No 
cartaz hai para todos os gostos, 
desde o tecno máis de moda até o 
metal: os brasileiros de Raimundos , 
as estadounidenses Babes in Toy
land, unha das poucas e máis co, 
ñecidas formacións de mulleres 
no rock, os bascos de] axe Ripiau, 
co ex,Negu Gorriak Iñigo Mugu, 
ruza, Soziedad Alcohólica e L.T., os 
'portugueses de Mata Ratos, os ca, 
taláns de IJr. Calypso, Disápulos 
de Otilia e Onassis Day, as asturia, 
nas de Undershakers e Nosotrash 
máis os grupos galegos No hay ma
nera, Dismal, Rebelde Rojito e Leo e· 
arremecághonacona. A área de bai, 
le está cuberta con Prozak, Viktor 
Flores, Madelman e Feel Action, 
entre outros, e haberá outras acti, 
vidades como malabares, xogos, 
campionato de futbolin e merca, 
diño. O abono polos dous dias 
custa 5.000 pesetas pero pódese 
mercar só para unha xornada por 
2.500 anticipadamente.+ 

JOHN _HALPERN 

• Varttirúi: un grupo de· mulleres 
finesas de xira pala Galiza 
Unha mestura de estilos -celta, escandinavo, ruso-· e catro potentes voces son as 
características que definen ao grupo finés de folk Véirttinéi. Sari e Mari Kaasinen, 
Sirpa Reiman e Kirsi Kaikonen son as catro intérpretes desta formación que se 
acompañan de seis músicos e que actuan no Festival de Pordiñas o dia 3, en Vigo 
o dia 4, en Manzaneda o 7., en Pontedeume o 9 e no Festival de Santo Estevo o 1 O.• 

ANOSÁ TERRA 

~ 

.•Verbena 
en Lisboa polo 
· Oia da Pátria 
Con pandeiretas e gaitas 
celebrou a Xuventude de 
Lisboa,Centro Galego a festa do 

. 25 de Xullo para a que se ache, 
garon a Portugal grupos de Gali, 
za. A celebración tivo lugar á 
noitiña e, ademais dunha misa, 
os_ participantes comeron polbo 
e beberon queimada antes de 

' poñerse a bailar. Coros e grupos 
de gaitas da Cañiza, Valeixe e 
Vigo foron os encarregados de 
animar a festa.• 

Na Lua estaró no Festival de Pardiñas. 

• Feira da Música 
e da Arte 
en Pardiñas 
O Sábado 2 e o Domingo 3 a ci, 
ta musical está en Guitiriz onde 
se celebra a XVIII edición do 
Festival de Pardiñas que argalla 
a asociación cultural Xermolos 
ano tra ano. O fe rival comple, 
méntase coa edición do 
prémio de escultura, escultura 
popular e fotografía. O re ·ultado 
deste certames darase a coñee r 
no transcurso desta festa que e 
celebra no Balneário de 
Pardiña e os premiad teñen 
direito a unha expo ición indi, 
vidual na biblioteca d Guitiriz 
durante o cur que ven. 

Antes da parte mu ical, a que 
protagoniza a noite do , 
festival, ábrese a IV Mostra de 
.Artesáns de instrumento de 
música tradicional ás carro da 
tarde do Sábado. Tres horas 
máis tarde dá comezo o 
maratón. Xa na noite as actua, 
ción corren a cargo do grupo 
Xermolos, deste concello, Arau, 
ca, de Vilagarcia, Os Papaquei, 
xos da Coruña e os cu banas de 
Dile que si. O Domingo ás duas 
da tarde quen visite Guitiriz 
pode darse unha volta pola 
Mostra de Artesania, con expo, 
sicións de pintura, escultura, fo, 
tografia e cerámica. T amén,hai 
unha mostra de gaita, danza e 
coral da asociación Xermolos. Ás 
seis da tarde Mini e Mero, do 
grupo A Quenlla, len o pregón 
da festa e pouco despois pasan 
polo es.cenário os grupos Realejo, 
de Portugal, Llan de Cubel, de 
Astúrias, Viirtinii, desde Finlán, 
·dia e Na Lua, do Porriño; que 
veñen de editar o seu último 
disco Os tempos son chegados. + 
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ANOSA TERRA 

Pasen e . vexan 

Títulos: Muller ceiba/ Nós nus. 

Autoras: Sandra Cisneros /Oiga Novo. 
Editorial: Edicións Xerais. 

Após as catro primeiras entregas, 
chegan dous novos Ablativo ab
soluto. Fran Alon o e o seu con
sello editorial non hai moito que 
nos propuxeran unha nova co
lección de poesía na que se en
trecruzan traducións de autores 
estranxeiros e as novas voces da 
poe ia galega. Atrevido cóctel. 
Pero exito o: Seamus Heaney, 
Nobel no 95, non preci a apre
sentación; Chu Pato oferece un 
do panoramas máis uxerente 
dos noventa e Nínive apareciase 
como o eguintc chanza da con
tf n ua r volución, en perder 
nunca a orixe estaremo no re
mate dunha xcira?; Estev Creu 

o us Poemas da cidade oculta 
revelaron un poeta novo, Lm moi 
bon poeta¡ o retomo de Anxo 
Quintela -O asasino estrábico
non deixaba de ser de exado. 
Boa eleición , excelente carta 
de presentación para unha nova 
colección de poesia, esa verdade 
de pre tixiada, a voz que non 
queremo oir porque no toca na 
freba do íntimo; cómo consoli
dala?, endo rigoro os. 

Eis Muller Ceiba, de Sandra Cis
nero , poeta norteamericana ví
tima do de pre tíxio transfron
teirizo da poesia. Vítima inocen
te e nó afortunados leitore que, 
en tradución de Marilar Alei
xandre, podemo achegamo co
mo primeiro ob ervadores a un
ha e crita c f!lplexa, libre, ince
ra. Un luxo. E fá¡::il atapar oeta 
n n traducido en Europa; ato
pal e que exan b , é outro 
cantar. en ir mái alá, e e xa é 
motivo uficiente para no pór á 

LAXEIRO 

ua leitura; simultanear os seus 
versos cos de calquera poeta ga
l.ego dos novent~ é instructivo 
exercício que axuda a contrastar 
axeitadamente a verdadeira va
lia das nosas voces poéticas. 

Pero tennos meirande interese 
Nós nus, de Olga Novo, outra 
das prometedoras voces poéticas 
dos noventa a que non se debe 
deixar de seguir. Logo de A teta 
no sol chégannos estes versos na
cidos no amor (no amor á terra, 
no amor ao homes) unha forte 
pre éncia do sexo, orixe e finali
' dade, instrumento, condición. 
Por i o o ubre, o leite (o alimen-
to, a procedéncia), e as vacas (a 
fome). Por iso sachar é penetrar 
a terra, preparala para parir, fer
tilizala cqmo rito tribal impres
cindíbel de de a orixe dos tem
po . Por i o o út~ro e o pole, a 
emente de tinada a abrir nunha 

GuieirQ 
CULTURAL 

iniciación da que non podemos 
substraemos sen perda da autoi
dentificación. E, mentres a tal 
non cheguemos, a nosa vida ha 
ser un vagar, errática, estéril. E 
para vencelo precisamos a forza 
dos cabalos que nos dean a 
consciéncia dos nomes, porque 
os nomes son as causas, porque 
nós tamén ternos nome. E hai 
cousas proibidas, moitas veces 
somos nós mesmos o tabú e de
bemos reivindicar o direito ao 
non siléncio, o direito de ser
mos. Nesta párafrase posíbel, é 
óbvio que teñen grande impor
táncia a linguaxe corporal e to
do aquelo que á terra nos une, 
mesmo a oralidade, tamén pre
sente e ben literaturizada. 

Que é libro 'iniciático nótase so
bor de todo naqueles poemas 
onde o clímax é tan intenso que 
non se escapa a ninguén a sua 

CRÓNICA 

O realismo máxico da pintura atlántica 

función de fulcro, princíp io ou 
fin. E hai ta~én algún 6utro on
de os poucos anos da autora pro
ducen textos tan significativos 
como carentes de orixinalidade; 
moi poucos, afortunadamente. 
O ton xeral do poemário é o 
dunha escrita baseada estetica
mente na metáfora e no símbo
lo, mesmo en exceso. T ampouco. 
se po.de silenciar certo eco de 
Ferrín, Chus Pato ou Manuel 
António. É preciso advertir, po
lo tanto, que precisa leitura de
morada e sumatóriq,, única ma
neira de ace-
der á mensa-
xe final; pero 
tampouco se 
pode calar a _ 
brillantez coa 
que se apre
sen ta cada 
imaxe, cada 
metáfora, ca
da símbolo. 

Agora é mo
mento de 
volver a San

Lendo Nós 
nus á.par de 
Muller ceiba· 
rapidamente 
concluimos 
calé o 
estado e 
valla da 
poesia dos 

dra Cisneros. nosos 
Lendo Nós 
nus á par_de 

autores_ máis 
novos: nada 
ternos que 

Muller ceiba 
rapidamente 
concluimos envexar. 
cal é o estado 
e valía da po-
esía dos nosos 
autores máis novas: nada ternos 
qué envexar. A pesar de ser prac
ticamente unha primeira entre
ga, a pesar de ter que mellorar a 
literaturización se quer acceder a 

-un leitorado amplo, pasamos de 
ler calquera autor estranxeiro a 
un nacional sen ter nunca sensa
ción de sacrifício: pola contra, 
·non é infrecuente que se~an me
llares~ Veñen bos tempos para a 
lírica.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

A través de dúos voces, a do propio artista -que narra en primeira persoa os aconte

cementos fundamentais da súa vida- e a do autor, o profesor Antón Castro, entramos 

na ·paixonante aventura de Laxeiro, quizais o pintor que mellor definíu as transforma

cións estéticas de Galicia no século XX. 

NA MESMA COLECCIÓN 

X ERAIS 

A INVENCIÓN DUN MUNDO 

Antón Castro. ~"· ~~ 
OS VELLOS OFICIOS 
Xosé Vázquez Pintor 

FU XI DOS 
Juan Noya 
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O triste amor de 
Xosé Carlos Caneiro 
"Muller quérote porque sostés o mun-. 
do eo.tre os teus brazos e impides que 
caía sobre min, quérote porque a noite 
é fría e a lúa ancha e o silencio triste e 
o inverno nunca chega cando 
escou 
contigo". Os 
versos de A ,,.,,; <'·""'·" .. "'~ 

:~~~' dd~ ~~:: ';;:;;;~~~:~~~~:~:· 
Carlos Caneiro, 
apontan ás pala- . 
bras, auséncias e 
lembranzas da 
persoa amada 
ainda que fuxi.n-
do, en moitas · · ··>;,-;;;::'" 
ocasións, das "sen
téncias" tópicas 
que sobre esta "traxé-
dia" se teñen escrito. Caneiro gañou 
con estes versos o 1 Prémio Xohan Car
balleira que convocou o concello de -
Bueu o pasado ano. + 1 

A un ano 
da morte de Laxeiro 
O 21 de Xullo cumpríase un ano da 
morte do pintor Xosé Otero Abeledo 
Laxeiro e tamén nestes dias aparece en 
Xerais o libro Laxeiro. A invención 
dun mundo, de Antón Castro. É o pró
prio Laxeiro quen explica a 
sua obra a través 
de fragmentos de 
conversas manti
das con Castro en 
1982. O autor 
lembra a vida de 
quen fo¡ "o pintor 
máis heterodom 
dos artistas galegos 
do século" nun libro 
que reproduce moi
tos dos cadros de La-
xeiro asi como 
instantáneas que re-
collen momentos da sua biografía.+ 

Achegamento 
a Xúlio Camba 
"Camba é un home que vén do Fisterre, 
sabe que o sol se sepulta no mar Una
muno, que ten a fortaleza do Bilbao, do 
ferro, entronca coa severidade de Cas
tela -soidade de pan-, pala-
bra rexia", di Die
go Bemal no seu 
libro Julio Camba, ~, ~" 
p{ibLicado pola 
Xunta de Gal iza. 
Nel lembra a esta. 
·arousán, que vlaxou 
por América fu.xindo 
do seminário, que es
crebeu para subsistir, 
que atacou á Repúbli
ca, que se refuxiou en 
Portugal e que finou en Madrid no ano 
1962.+ 

A falsa imaxe 
·de p~ en Palestina 
O profesor de literatura Edward W. Said 
comezou escrebendo sobre Joseph Con
rad nos anos 60 para acabar por mergu
llarse na situación en Oriente Méio. Pa
lestina. Paz sin territorios 
é unha compila
ción de artigós es- · 
critos entre 1994 
e 1996, editada 
porTxalaparta, na 
que Said desminte 
os "éxitos" do pro

. ceso de paz en Pa
lestina. Edward 
Said, que foi mem
bro do Consello Na
cional Palestino até 
1991, discrepa ade
mais da política segui-
da nos últimos anos pola Autoridade 
Palestina.+ 

, .... 
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Reler a Risco 

Título: Para ler a Vicente Risco. 

Autores: Carlos Casares, A. Lezcano e A. 

Risco. 

Editorial: Galaxia. 

Non son capaz de imaxinar á rai
ña de Inglaterra prologando a 
Osear Wilde ou a Clinton facen
do un limiar para as obras com
pletas de Poe. Ben, pois aquí si. 
Aqui o Presidente da Xunta, o 
que está agora, apresenta un ex
celente libro de achegamento-á 
obra e persoa de Vicente· Risco. 
Xa sei que non é novidade, que 
o fai a cotio e que é unha das 
condicións que se lle impón ás 
editoriais para poder recibir axu
da. Mais axudas ao libro hainas 
en todos os países do noso arre
dor e non pasan estas cousas. 

Como todo o que escrebe para o 
público sábese exposto á crítica 
e non podemos facer excepcións 
porque somos demócratas, vaia
mos co prólogo. 

No primeiro parágrafo achamos 
un ha verba, "coprotagónico", 
que non fun quen de atapar nos 
meus diccionarios mais a inven
ción de verbas é causa boa, fixé
rono desde Valle a Borges ainda 
que tamén o fan Jesús Gil e Chi
quito de la Calzada. 

Ao ler as catro páxinas de D. 
Manuel Fraga enterámonos ta
mén de que D. Vicente Risco 
está no "ceo de Breogán" (os 
celtas bós tamén van ao ceo) . · 
Podo imaxinar o brinco que da
ría o pio D. Vicente con esta 
metáfora que coido lle ter !ido 
antes a Alonso Montero. 

Mais adiante, no listado de xor
nais e revistas nas que colaborou 
o autor ourensán, hai un "peque
no" despiste e non se citan A No
sa Terra ou Fouce, por poñer só 
dous exemplos de prensa en gale
ga. Pouco despois fainos saber o 
asinante desta xoia literaria que 
os ensaios de D. Vicente eran un
ha mostra do seu "lúcido raciona
lismo". Manda chover na Haba
na! Todas os estudios sobre a ide
-üloxía de D. Vicente por terra e a 
comezar de novo desde esa pers
pectiva. Claro que pior o van ter 
Beramendi, Bobillo, Xavier Cas
tro, Villares e outros moitos his
toriadores que publicaron libros 
sobre o tema xa que nas páxinas 
8 e 9 o Sr. Fraga afirma que a Te
oría do nacionalismo galego era un 
libro de história e o Partido Gale
gu is ta a formación política de 
maior envergadura na Galiza an
terior á guerra civil. E pensar que 
Castelao e Bóveda non o sabían! 

Hai aind a máis cousas pero o 
derradeir<? parágrafo debe ser de 

Vicente Risco. 

tal fondura intelectual que por 
moito que matinei fun incapaz 
de o entender. En fin, que o pró
logo ten moito interese por si 
mesmo sobre todo si se le con . 
"fina ironía conceptual" que era, 
segundo o Sr. Fraga, unha das 
características de D. Vicente. _ 

Amais do· devandito prólogo, e 
xa falando en serio, a obra ten 
un interese extraordinario nas 
outras dúas partes. 

Cados Casares reprod uz a súa 
biografía de Vicente Risco dan
do fe diso no 
seu limiar asi-
nado en Can
gas no 1981 
ben que recti
ficados algúns 
erros do ori
xinal o que 
fai o traballo 
máis preciso e 
r ·igoroso. 
Moito queda 
ainda por pi.J-

' blicar da vida 
e obra de Ris
co mais hoxe 
por hoxe a 
biografía que 
Casares escri-

Un libro~ 
documento 
que dá gosto 
ler e amais 
resulta 
imprescindi 
ble para 
quen teña 
interese 
polo noso 

biu segue sendo o millor que s~ 
ten feito ~ moito me temo que 
para todos os estudiosos de Risco 
e a Xeneración Nós nos vindei
ros anos continuará sendo un . 
documento básico de consulta 
para calisquer investigación. 

A parte máis risquián do libro é, 
sen dúbida, a última. Utilizo o 
cualificativo no senso de anova
ción, parolada e reflexión mes
turadas das que D. Vicente era 
tan caró. 

Do entrevistador, Arturo Lezca
no, dicir que vai avalado por un
ha moi Longa e recoñecida traxec
toria xomalística (recorriendo aos 
lectores máis novos que busquen 
nas hemerotecas o que foi Ferrol 
Diario baix0 a súa dirección). 
Moito é de agrádecer nestes tem
pos que xornalistas sabelotodo 
que só deixan ao entrevistadó -a 
posibilidade.de respostar si ou non 

que haxa xente que sexa quen de 
facer preguntas tan sinxelas e o 
mesmo tempo tan complexas ao 
fi llo de D. Vicente como "E de 
Otero, Bóveda, Castelao que di
cía?" A favor de Lezcano está o 
foito do coñecemento da materia 
que se trae entre mans pois, aínda 
que situado na antítese ideolóxica 
de Risco, Arturo foi parte do afor
tunado grupo de 1119zos que en 
Ourense dos 50 e primeiros 60 
puideron participar na tertulia do 

· sabio ourensán. Xa que logo coñe
ceuno, tratouno e deprendeu moi
tas causas con el. O xomalista ten 
publicado un libro sobre Vicente 
Risco, ten dado conferencias so
bre el e é vicepresidente da Fun
dación do mesmo nome. Tivo e 
ten relación coa família de D. Vi
cente e en especial con Antón 
con quen comparte unha longa e 
fonda amistade. 

Aquí entra xa o outro personaxe 
chave desta segunda parte do li

. bro, o fillo de D. Vicente Risco, 
Antón Risco_. 

A entrevista está estructurada a 
xeito de nove bloques temáti.cos 
ainda que os encabalgamentos, 
intercorí.exións e mesmo interfe
rencias sexan moi frecuentes . ls
to, lonxe de emborrallar, dálle 
n:;i.turalidade e frescura. 

O iren debullando os temas tan
to entrevistador como entrevis
tado amósannos un outro D. Vi
cente distinto do que Casares 
nos contara antes, distinto mais 
non contrario. 

O texto ten interese académico 
non só pola categoría do entre
vistado senón tamén porque 
Antón vainas descubrir dados 
inéditos do seu pai, análises no
vidosos de Risco e a súa xenera
ción e inesmo algunha anécdota 
que sen dei~ar de o ser _bota un
ha faisca deJuz no tema. 

T emos pois un libro que amais de 
ser de xeitosa e animada lectura 
é tamén docu~entci imprescind~
b le para estudiosos ou simple
mente interesados no t ema. 
Atractivo complementar é o fa
lar de Antón Risco.· Antón é un 
intelectual no concepto máis 
preciso do termo. Argumentos 
ben construídos, expostos con 
sinx'eleza mais fundamentados 
sen fendas. Por veces acomplexa 
e mesmo abraia tanto saber pero 
nunca chega a amolar xa que o 
seu dicir deixa sempre transpa
rentar unha paisana bonhomía 
de retranca en chave de agarimo 
polo seu pai. 

En resume, un libro-documento 
que dá gosto ler e amais resulta 
imprescindible para quen teña 
interese polo noso . + 

X~M. DE CASTRO ERROTETA 

Un ano 
de recitais 
de poesía 

A celebración de actividades 
cunha frecuencia establecida cré
anos unha necesaria rutina de en
contro coas letras e ofrece certa 
sensación de normalidade cultu
ral ao noso país. Tales actos acos
turñan ter a súa orixe no esforzo 
solidario, .e por veces escuro, de 
persoas .que se involucran nunha 
dura tarefa non sempre apreciada 
na súa xusta medida. Conscientes 
da pouca atención que, agás en 
casos excepcionais, e concede a 
estas actividades daremos hoxe 
canta de dúas delas que compar
ten o seu carácter de ser citas 
puntuais no tempo. Desde per -
pectivas diferentes, os recitai po
éticos celebrados na Facultade de 
Filoloxía da Coruña e os Encon
tros de Escritores/as da Costa da 
Morte permiten atender ao fenó
meno literario na voz dos seus au
tores. Se ben, no primeiro caso, 
centrándose no recitado dos tex
tos e, no segundo, atendendo á 
reflexión metaliteraria. 

O día 26 de maio finalizaba bri
llantemente o ciclo de recitais po
éticos que, na Facultade de Filolo
x ía da Coruña, viñeron organi
zando, desde decembro do pasado 
ano, Y o landa Castaño e Ernma 
Couceiro. Achegar ao colectivo 
universitario a obra dos nosos po
etas contemporáneos na voz dos 
propios creadores e permitir un 
diálogo directo con estes foron os 
obxectivos dos que se nutriu o ci
clo nas súas orixes e que remata
ron por convertirse nos seus lo
gros. -O 16 de 
decembro ce-
lebrouse ó en-
co n t ro de Mentres 
"Tres poetas non se 
da xeración 
dos 80" -Xo
sé Mª ÁLvarez 
Cáccamo, Mi
gu el ' Anxo 
Femán-Vello 
e. Xulio L. 
Valcárcel
presentados 
por quen isto 
escribe. 

recuperen 
os recitais 
de poesía . 
deberemos 
contentamo 
s coa lectura 
interior dos 
bos 

A 1 u m n o s , momentos 
profeso res e disfrutados 
público en xe-
ral participa-
ron masiva-
mente no ac-
to dando paso a lectura dos poe
mas a unha conversa fluída cos 
autores onde ·se plantexaron cues
tións como a función da poesía, o 
seu poder didáctico sobre os oín
tes, o futuro da escrita ... 

ANOSA TERRA 

Xaneiro foi o mes escollido para 
convocar a "Cinco po ta ri.o
vos" que qC1edarían, finalmente, 
nunha tetraloxía -Marta Da
co ta, Eduard E tévez, Paco 
Souto e Rafa Villar-, plantel 
abondo diver o para d señar un 
b panorama da literatura que 
desenvolven os p eta mái xo
ves. A Aula Magna da Faculta
de ve tíu e de gala para recibir, 
o 26 de febreiro, a "Tres poeta 
da Xeración das «Festa Miner
vai »": Bemardino Graña, Ma
nuel María e X. L. Méndez Fe
rrín. Introducido por Luciano 
Rodríguez, os autore con egui
ron entusiasmar a un público 
que non só disfrutou do eus 
versos senón que entablou con 
eles un proveito o e longo diálo
go. Certos motivos extrapoéti
cos contribuíron a facer deste 
recital unha ocasión única: o 
moitos anos que levaba Méndez 
Ferrín sen recitar en público; a 
declaración posterior de Manuel 
María da súa intención de aban
donar a escrita poética e a apo -
ta decidida polo futuro que füco 
un Bernardino Graña coa morte 
da súa nai aínda moi recente. 

Marzo chegaba cun sol inespera
do e enchía a Facultade co ver
sos de "Tres mullere poeta ", 
con pre entación de Xo é María 
Dobarro. As voce de Chu Pat , 
Mª Xo é Queizán e Ana R maní 
amo aron ben á clara , na úa 
diver idade formal e temática, 
que a e crita carece d xéner , 
tema que e tratou tamén no diá
logo posterior. O 1 7 cl abri l afl -
rou a parte máis lúdica la p e í· 
n encontr de "Cinco p tas 
«diferentes»": Estevo Creu , Cel
so Fernández Sanmartín, Lup 
Gómez, Oiga Nov e Rafa Xa
neirQ. Desta volta a diversidade 
dos convidados qued u clara na 
mestura de aires na'if, no cnfron
tamento da expresión máis crúa 
coa palabra traballada a xeito de 
ourives e na unión, por veces dis
cordante, de verso e música. 

Maio representa, para alén do fi
nal do ciclo, a h omenaxe agra
decida das organizadoras á cida
de que o aco lleu. "Tres poetas 
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vinculados á Coruña": Luz Po.za, 
Manuel Rivas (con música de 
César Moram) e Cesáreo Sán
chez Iglesias, presentados por 
Francisco Salinas, foron os últi-. 
mos convidados do curso. Des
pois deles o silencio vacacional 
invadiu lentamente as aulas da 
Facultade que se n os antolla 
agora un pouco menos humana. 

Tamén cíclica, neste caso cunha 
periodicidade anual, é a celebra
ción dos Encontros de Escritores 
e Escritoras, organizados polo 
Batallón Literario da Costa da 
Marte. A segunda convocatoria 
<leste even to celebrouse o pasa
do 28 de xuño en Corcub ión 
baixo o lema "Escrita en plural". 
Na esión de apertura o alcalde 
da vi la, Rafael Mouzo, deu a 
benvida ao participante e tivo 
agarimo a palabra para ese e -
forzo e lectivo de ~chegar a es
crita a todos os ámbito da vida 
cotiá que vén de envolvendo, 
de de a úa xén e, o Batallón. 

O Encentro desenvolveuse entre 
as ponencias de Marilar Aleixan
dre, Estevo Creu , Modesto Fraga, 
María Lado, Xavier Rodrigues Fi
dalgo, Paco Souto, Xo é Manuel 
Varela e Rafa Villar (por parte do 
Batallón), Domingo Tabuyo (en 
repre entación da A.C. "Santa 
Compaña" de Cambado ) , Alfre
do Ferreiro e Tati Mancebo (do 
extinto colectivo "Hedral" da Co
ruña e en nome do "Cademos de 
Azertyuiop") e Xo é Leira. Os re
latorios, para alén da súa alta caU
dade e orixinal deseño, nalgúns 
caso , foron o necesario punto de 
partida para o debate sobre temas 
diversos: o motivo íntimos que 
levan a un autor á escrita poética, 
a conveniencia de modificar a 
praxe no recitai para chegar me
llar ao público, a nece idade de 
explorar novas vías expresivas, a 
palabra canto transmis ra de sen-
acións, o l ctor e a úa importan

cia no texto ou a definición de es
crita n plural. Tra a inten a 
x m el d mañá e tarcl , c lap-

cla c mida d confraternidad , 
Ene ntr v lveu a lugar da 

úa inaugura ión, o Auditorio do 
Pilar, para cel brar et d pe
che: un recital p 'tic d mem
br s do Batallón. Nel deus a co
ñ c r ublicam nte v lume c -
l ct ivo N6s qu rec lle, n fer
m fi rmat pr movido e sub
venc i nad p l nccllo de 
Corcubi n, textos e poema d 
34 membros dun colectivo que 
medra de día en dfa, tanto en 
persoa como en acto a pról da 
nosa literatura. Con este fermoso 
colofón despedímonos da Costa 
da Marte e dos seus activos "bata
lloneiros" agradecéndolles o ho
nor de nos ter convidado e per
mitido coincidir con todos os que 
alí estiveron. 

Se cíclica foi a celebración <les
tes actos tamén o é o noso reen
contro coa pa labra poética se 
ben, mentres non se recuperen 
os recitais de poesía na Faculta
de e non se valva celebrar un 
terceiro Encontro de Escrito-· 
res/as .da Costa d~ Morte, debe
remos contentarnos coa lectura 
interior dos bos momentos dis
frutados. Desde o corazón só nos 
queda dicir "gracias".+ 

TERESA SEARA 

L..---..:-- ... --- -;-~ 

Demasiada 
elegáncia 

Título: Alén da lenda. 

Grúpo: Xeque-Mate. 

Editorial: Resistencia. 

Este segundo disco do grupo Xe
que-Mate supón un grilón máis 
-e van! ... - no esplendoroso 
panorama da música folk galega, 
que neste verán está protagoni
zando unha sorte de idade de ou
ro, á que esta formación ouren
sán contribue en cerra medida. 

Pero difícil o poñen os cinco 
músicos de Xeque-Mate aos es
crib intes da música -críticos, 
informadores, e ocasionais "len
goretas"- a respeito da defini
ción versus etiqueta coa que an
ticipar, ne te caso ao leitor, algo 
do contido dunha música, na 
que converxen distintas sensib i
lidades artísticas. Os compoñen
tes do grupo están curtidos na 
aprendizaxe académica, e .alguns 
son profesores do Conservatór:io 
de Ourense. Facilitan a sua ubi
cación musical identificando o 
seu estilo coma unha grande 
praza na que converxen diferen
te ruas, a carón dunha grande 
avenida que é a da música tradi
cional; e é a praza --din no seu 
manifesto de intencións- o lu
gar onde s~ produz o intercám
bio, a mestizaxe. Non é moi no-

GuieirQ 
CULTURAL . 

vedosa que digamos a sua op
ción artística, máxime tendo en 
canta os resultados. 

Xeque-Mate 'tocan con solvén
cia, teñen gosto nas composi
cións, certa .elegáncia, que por 
tópica comeza a aborrecer no 
panorama da espécie, que vén 
sendo todo cando se move a ca
rón da chamada nova música. E 
para comprobar a sua particular 
aportación ao mundo do folk 
gala ico abonda con escoitar 
senllas versións de dous temas, 

'Víctor Ángel Gil, 
Orentino Majón, 
Manuel Garrido, 
Miguel forneiro e 
Carlos Iglesias forman 
Xeque Mate. 

populares entre o máis difundi
do da nasa música tradicional: 
"Cabalgata de Ribadavia" e. 
máis "Jota de Oroso". En ambos 
casos, o grupo permítese a lL
céncia de saírse da partitura e 
improvisar - cando menos apa
ren temen te- unhas divaga
cións inst-rumentais, a xei(o de 
or.ixinal aportación, própia de 
calquera formación de folk pro
gresivo. Por certo que tal tácti
ca xa estaba presente no pri
meiro disco de Na Lúa, publica-
do hai doce anos. · 

--------~------11 1 1 conta de discos 11 
Multi,instrumentista 

Título: El ueño de Al-Zaqqaq. 

Autor: Lui · Delgado. 

Editorial: Nubenegra. 

Para quen debeza pola apertura a cul
tura exótica , ne te caso a de proce
déncia árabe, e te di co é todo un 
arra tiv d cum ntación incluida, xa 
que n traslada dunha forma fiel, á 
Valencia do Cid, pero do primeiros 
ano do século Xll; localidade e perio
do hi tórico nos que se ubica a figura 
do poeta Ibn Al-Zaqqaq, que nos tras
lada, loxicamente, a un Levante ibéri
co moi arabizado. 

Lui Delgado, músico español que 
alienta pola ua apertura a novas expe

riéncias', mália a sua condición de corre
dor de fondo, baseouse na obra do men
tado poeta para desenrolar esta produ
ción, a que lle cabe o mérito de repro
ducir, sen maiores aditamentos nen so
fisticación~, o espírito artístico de Al
Andalus. E dicer, o traballo é froito 
dunha pescuda e afondamento que de
vén dun produto de sonoridade étnica. 
Para isa, Delgado amosa a sua faciana 
de multi-instrumentista, tocando distin
tas variantes de laúdes, amáis de guim
bri, d'rbuka, saz turco, teclados, etc ... 

- Está ben acompañado na gravación: a 
cantora andaluza Aurora Moreno, Car
los Beceiro -do grupo folk La Mu.sgaña
á mandolina, ou Eduardo Paniagua to
cando frautas e qanun, entre outros. + 

Máis relax 
Título: lntimacy - music for !ove. 

Autor: Raphael. 

Editorial: Resistencia, 

Gravación relaxante como tantas ou
tras encadrad~s na oleada da new,age 
-nova era-; moda que se resiste a ser 

pasaxeira, e non cesa de cando en vez 
de emitir novos sinais de vida, como 
este disco por título "lntimacy". 

Pianista, compositor e home todo na 
gravación, Raphael é un músico nor
deamericano cuxa traxectória resulta 
igualmente coincidente coa de outros 
colegas ubicados estéticamente na 
mesma corrente musical: rockeiro pa
sado polo Conservatório --de San 
Francisco-, onde estudou piano, ago
ra utiliza este instrumento, ambienta
do coa axuda dos sintetizadores. Por 
máis que recrie nunha composición un 
tema do francés Gabriel Fauré, Rapha
el é un músico máis de piano-bar que 
de auditórios ou teatros de postín.• • 

X.M.E. 

Herdeiros afondan 
na vulgaridade 
Título: C riatura. 

Grupo: Heredeiros da Cr\.Js .. 

Editorial: Forza Discos. 

Os Heredeiros da Crus sacarán novo 
disco en Outono pero xa oferecen 
un C D de adianto con c inco _ 
cancións titulado Criatura. D 
vindeiro traballo será' xa o terceiro e 
semella inexplicábel que se conver
teran no -grupo galega máis vendido 
tendo en canta que machacan sem
pre na mesma música e que as letras 
son peores que o caca , cu, pedo, pis 
de Enrique e Ana. 

Se naque! primeim CD A cuadrilla de 
Pepa a toba tiñan un éxito no que 
reiteraban que "quera únha muller 
para foder", neste adianro seguen 
apostando polo descerebramento cun 
tema chamado Férvelle (l paxara n.o 
que se refir('.!n a unha muller á que -
·"non lle chejan os polbos da casa, 
fode con canse jatos, ela tennos de 
primeiro plato". Din que contan his
tórias sen complexos e para mostra o 
tema O cura do pobo: "acudide visi
ños, acudide ao encontro que o cura 
do pobo tirouse un porco, doulle po
lo cu, meteulle o piro lo" . Se esta é a 
esperanza do rock en galega , apaga e 
vámonos .• 

A rotado Che 
Título: La ruta del C he. 

Grupo: Boikot. 

Editorial: BKT Produccións. 

La ruca,del Ché é un proxecto da for
mación Boikot que comp'rende tres 
discos, dos que o primeiro xa está na 
rua desde hai un par de meses. 

-------.;..1..--.~~~-
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Máis novidosa resulta a inclu
sión de instrumentos pouco ha
bituais neste mundo , como a 
marimba ou o violoncello, pero · 
a este último podémolo apre
ciar mellar no trío Desde el Sur 
de Europa, ~a que o intérprete é 
o mesmo en ambas formacións : 
Víctor A. Gil, que no mentado 
grupo de cámara amósase coma 
u_n instrumentista descarnado, 
lonxe do edulcoramento dos 
Xeque-Mate, 
que neste 
disco che gan
a embazar o 
canto das 
panderetei
ras da Agru
pación de 
Danzas Po
pulares Cas
tro Floxo , na 
versión que 
fan en co-
mun - grupo 
e canto ras
dos "Canta
res do Suí
do". 

Non é un dis-

Xeque .. Mate 
tocan con 
solvéncia, 
teñen gosto 
nas 

· composicións, 
certa 
elegáncia, 
que por 
tópica 
comeza a 
aborrecer no 
panorama da 

. co que amole espécie 
ao oínte de 
turno, pola 
contra "Alén 
da lenda" re-
sulta <loado de escoitar, perq iso 
si, non pasa do simplesmente 
agradábel.• 

X.M.ESTÉVEZ 

O título é No mirar e ten a particula
ridade de estar gravado na Galiza, nos 
estúdios Fussion de Vigo. Boikot fan 
punk-rock e coñtinuan a estela de 
grupos como Kortatu, do que fan un
ha versión en castellano do Z.u Atra
patu Arte (Quérennos deter) . As suas 
mensaxes sintetizadas en temas como 
Hoy les respondemos xa pasaron por 
Galiza, estiveron no festivan A!én da 
ILLa de Arousa e por diferen~es pontos 
do Estado. Mar~han para Cuba para 
tocar no Festival Mundial da Mocida
de, concerto do que seguramente gra
varán i\naxes para o vídeo que apare
cerá con esta triloxia ademais dun li
bro desta rota do Ché. • 

A. ESTÉVEZ 
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A recente compra pola Fundación Rodrfguez 
lglésias, do cadro de Castelao A tenta~ión de 
Colombina, fixo que alguns comentaristas 'coi- 1 

dasen que desd~ .. agora hai que r~ler a tra~ectó- · 1 

~ia artística do ria~xeiro. O autor deste traballo _ 
. entende que hai únha liña de coeréncia ideoló .. 

xica en tod~ ela, apes~r de ~ obra que. ve a luz ago .. 
ra, ser un circunstancial encargo. En definición 
-de Isaac Díaz Pardo, "unha obra alimenÍ:ícia". 

O reaparecido cadro A tentación de Colombina 
colifirma a traxéctória de Castelao 
9* X.A. LÓPEZ PIÑEIRO 

Castelao comenza a sua activida
de artística, nun momento histó
rico, no que a estética predomi
nan te é o modernismo. Este esti
lo, nado en Europa no derradeiro 
cuarto do século XIX, toma forza 
en Catalunya a princípios do 
presente século. O modernismo 
será para Catalunya como un 
xeito de afirmación nacional. 
Na Galiza o modernismo chega
rá con mÁis forza ao eido arqui
tectónico, tanto de bairros de ci
dades en expansión, tal como 
Coruña, Ferrol, Santiago ou Vi
go, como a pequenas construc
cións espalladas por zonas donde 
nos anos dez e vinte se daba un 
crecimento económico. 

Galiza nas duas primeiras déca
das <leste século comenzaba a 
producir pintura de tal xeito que _ 
non só había quen pintara, senón 
quen comprara. e mesmo que e.s
crebera. Pero a pintura que se fa
cia na Galiza ia desde un impre
sionismo xa superado había moi
to tempo, até un realismo falso. 

Lloréns, Imeldo Corral, Bello Pi
ñeiro, Sotom'ayor, son os artistas 
rnais novos e están a facer un ti
po de pintura, entre realista e un 
postimpresionismo, e cunhq. te
mática baseada ou na paisaxe ou 
en tipos que retratan personaxes 
típico-s, axugando a entender 

"0 excesivo 
amor militante 
a Galiza" 
deri-amau a 
obra artística 
de Castelao 
segundo 
o crítico 
X.A. Castra. 

máis a variedad-e folklórica das 
Españas , que a descobrir o país. 

Aparece Castelao 

Castelao comenza a pintar xa 
nos seus tempos de estudante en 
Santiago onde vive todo o am-

biente modernista Lle Santiago, e 
traba amistade cun pintor novo 
como él, influido polo modernis
mo literário, Xesus Rodríguez 
Corredoira. Ao contrário de Cas
telao que na pintura será autodi
c:lacta, Corredoira estuda con So
rolla e Zuloaga. De aí a sua e té, 
tica modernista e as influéncias 
do tenebrismo-da escola española 
do seu século de ouro, así como 
do Greco, descoberto agora polos 
homes do 98. De Corredoira será 
o primeiro retrato a9 óleo que lle 
pinten a Castelao. Ambolos dous 
mozos concorrerán xuntos á Ex
posición Regional Gallega de 
1909 en Santiago e logo tamén á 
Segunda Exposición de Arte Ga
llego de 1917 na Coruña. Tanto 
Corredoira como Castelao, supo
ñen, nestes anos para a pintura 
galega unha posta ao dia e un sal
to cualitativo. Introducen a pin
tura modernista na Galiza. Cas
tel ao denfro do modernismo, 
busca un contido ben social ou 
ben literário nas suas obras. Quer 
que as suas obras traten de d-icer 
algo. Todos lembramos a feliz 
frase do noso artista cando anos 
despois dirá que nunca tivo vo-

cación de narcótico. Deixando 
claro o seu interés por unha arte 
comprometida e non por unha 
arte merai:nente estetici ta. 

Ca telao por mor dun de pren
dimento de retina no ano 1914, 
pintará pouco cadro a ól o. 
Si fará moita acuarela . D ca, 
dros pintados por Ca t la na 
década do dez, fon refer'ncia a 
maior parte dele ao cego . Pe
ro non dos ceg s que dan pena, 
enón do "c go de fíci , de 

esos que andan á apalpada p -
lo m ndrugo e p las mu lle re , 
toda a picardia galega", d ia 
mesmo Casrelao. 

Se os cegos, eran un tema que lle 
era próximo, pola sua própria do
enza, a emigración é un tema que 
trata en outros dous cadros. To
dos estes traballos manteñen un, 
ha mesma estética: as figuras den
tro dunha paisaxe, galega por su
posto, porque está pintando na 
Galiza, e cun grande colorido. 
Asi como a influéncia da pintura 
do Greco, no canon alongado das 
figuras. Influéncia que lle chega
ría a traverso do Corredoira. • 

Tras da crise do 98, cando Espa
ña perde as colónias, é curioso 
ver como os historiadores da ma
téria, descobren outra realidade 
na arte. Tal é a crise de criación 
que se dan canta que hai outra 
España. Aparecen na· arte os re
xionalismos. A idea imperial dos 
Reis Católicos, Carlos V e Felipe 
II, a España onde non se poñía o 
sol, de súpeto apago~se . Os pen
sadores do 98 e os artistas cen
tran a sua atención sobor do mi
to de Castela. Na intrahistória 
qoe decia Unamuno. 

Sobre urihas palabras de X. Antón CaStro 

1 

Ao mesmo tempo linha nova re
alidade estase a abrir. España xa 

· non é Castela só. Co cámbio de 
sécuÍo os ·cataláns xúntanse ao 
redor da Solidaritat Catalana que 
haberían de imitar os galegas ña 
Solidariedade Galega. Sabino 
Arana, xa puxera ás bases do que 
logo seria o nacionalismo basca. 
Esta realidade, tradúcese na arte, 
en que neste período no que o 
Estado español estáse a autoexa
minar, os artistas pintan a bur
guesia ·catalana e os seus xardíns, 
.aos labregos bascos e as cidades 
castellanas e as suas paisaxes. -

Ao redor de 1910, Anglada ~a
marasa introduce en Catalunya o 
movimento modernista que .vira 
en París. Nesta xeira acompa.ÍÍ:a- _ 
rían os Mir, Nonell e o mesmQ 
Picasso. Euskadi nesta época for
nece unha escola de interesantes 
pintores como Juanfde Echeva
rría, lturrino e Artera ou un Zu
loaga que pouco a pouco deixa a 
España negra pa~a adicarse ao re
ttáto. Romero de Torres será nes
tas datas o pintor oficial, non só 
de Andalucía, senón da España. 

Na Galiza, Go_nzález del Blanco, 

No 1917, Castelao tiña pintado 
para unha sá de té de Ponteve- _ 
dra, un cadro que se daba por 
perdido, 'e tiduado A tentación dé 
Colombina,· que agora, propieda, 
de da Furidación Rodríguez Igle
sias da Coruña é amasado no Fe
rrol, dentro da exposición Galicia 
terra única. Este cadro, apártase 
de todo o que se coñecia de Cas
telao, en canto a temática mais 
non na sua mensaxe, en contra 
do que opinan cerros comenta
ri§tas encabezados por X. Antón 
Castro. 

O cadro típico da poética moder
nista r:on representa J1_en emi
grantes, nen cegos, representa 

· unhq. c@na sacada da comédia 
popular italiana e francesa. Tema 
tratado tamén de xeito diverso 
entre outros por Picasso, nos seus 
innumerábeis arlequins. O cadro 
apresenta ao fondo un ambiente 
nocturno, misterioso e románti
co -e ºen primeiro plano áparece 
Colombina insinuando o seu 
corpo nú, tras dunha transparén
ciá. Tras dela un Sátiro, con cor-' 
nos e orellas puntiagudas. Só se 
lle -ve a cabeza. A atitude, como 
no modernismo, é ambígua. Non 
se sabe se o Sátiro está axudando 
a P<?ñer ou a sacar unha preciosa 
capa vermella a Colombina. Para 
Castelao a figura do Sátiro non 
ten o carácter de elemento festi
vo dentro do xogo amoroso, co
mo o teñen interpretado moitos 
artistas -renacentistas, bárrocos 
ou modernos, para o noso autor, 
polo contrário representa o de-

mo, o mal:-Asi é que nunha sua 
est-ampa no Álbum Nós, debuxa 
ao vello cacique caracterizado 
como o Sátiro. Carro pelos que 
se levantan, lembrando os comos 
e as orellas puntiagudas. Este sá
tiro-c ac iq u e, buscando unha 
compensación ao mal ano do la
brego pergúntalle "a túa filla xa 
será unha moza, eh?" 

De xoenllos, unha escrava ne
grá oferécelle unhas mazás , das 
que Colombina xa ten unha na 
mán. A escrava negra, dá o to
.que exótico lembrando riquezas 
e mistério. A cór da vestimenta 
referenda esta interpretación. O 
pano da cabeza, amarelo e o seu 
vestido violeta simbolizarían as 
riquezas materiais. 

Eis o cadro, que se destaca 
· hunha iluminada escena. Co

lombina entre o Sátiro que tra
ta de poñer ou sacadle unha 
capa vermeUa, símbolo de amor 
camal e apaixoado, e polo ou
tro unha escrava oferecéndolle 

,,. as riquezas e bens materiais, 
procedentes de países lonxanos. 
Detrás, en segund_o termo, den
tro dunha cenografia románti
ca, onde a lúa chea"somentes 
deixa entre ver un xardín onde 
Pierrot, símbolo do amor plató
nico de Colombina, aparece 
abatido, esperando que ésta se 
decida. Como elemento equili
brador da composición, aparece 
unha gran hortensia azul que 
reborda, e simbolizaría a fecun
didade da terra nai. 

Nesta simbolox ia, poderíamos 
apreciar a ideoloxia de Castelao. 
A ideoloxia pequeno burguesa 
dun nacionalista galego de 1917. 
Frente ao amor apaixoado e pu, 
blicitado, o amor sinxelo e ínti
mo. Fronte as riquezas e bens 
materiais doutras terras, o amor 
á T erra nai. Todo un programa. 
Castelao no 1916, un ano antes 
de pintar o cadro consegue apro
bar as oposicións para o Instituto 
Xeográfico e Estatístico, e conse
gue praza de profesor de debuxo 
en Pontevedra. Pero Castelao 
escapa de Madrid, 0nde xa era 
moi ben considerado nos médios 
tanto artísticos como xomalísti
cos. Federico Ribas, artista gale
ga en Madrid, mesmo se com
prometía a conseguirlle o trasla
do para a capital do Estado. Pre
fire unha Vila galega con vida 
prácida aos trunfos e gl:6ria mun
dana en terra allea. 

O cadro de factura harmoniosa, 
está ben composto e equilibrado. 
Destaca o estudo do simbolismo 
da cór. Unhas cores modernistas, 
onde cada causa ten o seu signifi, 
cado. Castelao, trascendendo da 
·anécdota, eleva o cadro a -gran 
obra de arte, ainda que o cadro 
leve implícita unha mensaxe. 

Un autor coerente 

Cerros comentaristas, ante o 
cadro non saen do se u asombro 
ao ver que Castelao poderia ser 
un gran pintor senón se adicase 
a tratar na sua I?intura e de bu- _ 

xos temas en defensa do pavo 
galego. :·o descubrimento en 
Pontevedra dunha peza inédita, 
alomenos pouco coñecida, de 
Castelao, reafirma, en contra 
das suas reticéncias cara a pin
tura-pintura sen "men ax 
cial", que estarna diante dun 
excelente pintor que, cand 
non se deixa coutar pol u x
cesivo amor militante a Galiza 
e se permite v ar alén da liña 
sutil que debe servir de defini
ción para que o cadr exerza de 
caricatura, pode s brepa ar a 
suas próprias expectativas t óri
cas". lsto di X. Antón Ca tro, 
sen pensar duas veces o que dí e 
deixando entrever a sua própria 
ideoloxia. Miguel Anxo, pin
tando para os Papas de Roma, 
Velázquez pintando para os Reís 
españois, Gaya facendo debu
xos e pintura de corte naciona
lista español, Picasso comunista 
pintando cadros como o Guer
nica, Matanza en Corea. Diego 
Rivera cu Siqueiros cos seus 
murais , non están facendo arte 
cunha ideoloxía? Son conside, 
rados grandes artistas e ninguén 
lles pon chata, porque supuxe
ron .un avanc.e na producción 
estética. Castelao para Galiza 
supuxo un avance en moitos ei
dos, entre outros na pintura e 
apesares da sua militancia ou 
grácias á sua militancia é consi
derado un gran artista. A tenta, 
ción de Colombina ensínanos co
mo sendo galegas se pode facer 
pintura .universal. ~O' hai que 
ser artista.• 
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A Xunta racha coas Xociviga despois de 14 anos de subvención 
·Nesta edición proxectaranse películas recentes do 1 aq 6 d~- Agosto 

-0- ARANTXA ESTÉVEZ 

As Xomadas de Cine e Vídeo do 
Carballiño celébranse do 1 ao 6 
de Agosto chegando á sua 14ª 
edición: Desta vez e baixo o pre .. 
texto dun erro na solicitude de 
subyención económica, a conse .. 
Uaria de Cultura denegou axuda 
para estas xornadas. "Prefería .. 
mos que non respostaran porque 
a excusa foi un insulto", di Xosé 
Prada, coordenador das 
Xociviga. Ao longo- dos anos, as 
1'ornadas constituíron a festa do 
cine na Galiza saindo delas ini~ 
dativas como a Escola de Ima~ 
xe e Son e ou o próprio CGAI. 

A atitude da consellaria que diri, 
xe Xesu Pérez Varela fo¡ un va, 
rapao para os organizadores das 
Xociviga, nomeadamente ao ter 
en conta que o pr grama Galicia 
Terra Única non pre ta unha 
atención especial ao audiovi ual 
do paf . "Nó eguimo os mes .. 
mos trámites que todos os anos. 
A finais de Maio e seguindo as 
bases publicadas no DOG §olici, 
tamos a axuda. Non tivemos res, 
posta até o 19 de Xullo que nos 
chegou unha carta certificada. A 
excusa é que non pod ian dar 
subvención porque as xornadas 
non entraban na dirección de 
cultura enón na de comunica, 
ción e audiovisuais. É como se 
cha denegan por tela pedido na 
ventaniña esquerda en troques da 
direita", sinala Xosé Prada quen 

As Xociviga viñeron recuperar a figura de Carlos Velo, na fotografia entre os directores Carlos Piñeiro e Chano Piñeiro. 

engade "que en todas as edicións 
seguimos os mesmos trámites". 

Para os responsábeis das Xocivi, 
ga, a resposta é unha ofensa 
despois de catorce anos de xor, 
nadas e de facer unha convoca, 
tória pública. "Nos últimos 
anos déronse problemas na re, 
lación coa Xunta e as subven, 
cións sempre ian baixando. 
Desta vez deixáronnos sen na, 
da. É inevitábel pensar na cuba, 
nización que leva a cabo o partí, 
do no governo cos concellos 
que non son da sua cor", co, 
menta Prada referíndose ao · 
pacto de govemo BNG,PSOE 
que rexe O Carballiño. 

As Xociviga non eran simples pro, 
xeccións de 30 ou 40 películas; 
supuñan un lugar de encontro pa, 
ra a xente do cinema. "Desta vez 
tiñamos pensado a exibición de 
cinema galego coma sempre, 
manter a proxección de novas 
imaxes, novas narrativas, referida a 
traballos tnarxinais, queriamos 
poñer un ciclo de autor adicado a 
J im Jarmush e, aproveitando o 
centenário do cine na Galiza, fa, 
cer unha mostra de imaxes nou, 
tras artes con pintura, escultura e 
fotografía. Ademais estaba pro, 
xectada unha mostra de cartaces 
de cinema en colaboura coa fil, ' 
moteca Espapola e o CGAI e un 
ciclo de películas portuguesas müi 

•. .. . : .. 

interesantes. Tocio qu~dou en na, 
da", exphca Xosé Prada. O coor, 
denador das xornadas lembra a 
"fest~ do cine galega" como o fo, 
ro de onde sairon propostas como 
a Escala de Imaxe e Son, o Cen~ 
tro Galega de Artes da Imaxe, a 
Federación de Cineclubes e a 
Asociación Española de HistOriQdo, 
res do Cinema. "As Xociviga eran 
seminários, reunións e debates 
que sempre fructificaban nalgun, 
ha iniciativa. T amén sempre ti, 
vemos ao Chano .Piñeiro con 
nós", lembra Prada. -

Cinema recente 

O concello do Carballiño manti, 

MALiA A MiÑA COMPLtM 
evo~uc.\oN 1DE.0Ld><ict.l MAN
-raNo A~LA PRE.Ml~ 1 Nl-: 

C\AL'. St:R\/tRA €STE. MUNiCiPIO~ 

vo a axuda económica para esta 
14ª edición, o que fai posíbel as 
proxeccións que. terán lugar do 1 
ao 6 de Agosto nos cinemas Ala~ 
meda e Paradiso. Toas as películas 
coinciden en seren de recente es.:. 
treo nas salas comerciais e sobre, 
saen pc;1a calidade aceptada entre 
público e crítica. A sesión inau, 
gural do dia 1 arranca con Axuste. 
de cantas, protagonizada por Har, · 
vey Keitel, e A tregua, do italiano 
Francesco Rosi e premiada en 
Cannes. En diferentes pases ·po, 
deranse ver T ranvia a la Malvara, 
sa, de Jase Luis García Sanchez, 
Secretos del Corazón, de Montxo 
Armendariz, Territorio Comanche, 
de Gerardo Herrero e La buena 
estrella, de Ricardo Franco. O ci, · 
ne estadounidense do autor está 
presente con Dead man, de J im 
J armush, Todos din I lave you, de 
W oody Allen, Estrada perdida, de 
David Lynch e Kansas City, de 
Robert Altman. Outras fitas son 
Pantasma.s do pasado, que narra un 
caso de racismo e dirixe Rob Rei, 
ner, O axente segredo, baseada ná 

· · novela de Conrad e protagoniza, 
da par· Gerard Depardieu e Patri, · 
cía Arquette, e Shine., filme aus, 
-traliano que conta a vida do com, 
positor David Helfgott, interpre, 
tado por G~offrey Rush quen le, 
vou o Osear ao mellar actor. Esta 
edición das Xociviga clausúrase 
con Pranto pala terra amada,_ qtie 
narra unha história na Suláfrica • 
de vísperas do apartheid.• 
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· As vidas de Ramón de Valen, 
zuela e máis a miña transcurri, 
ron, en certo xeito, paralelas 
durante moitos anos. A de Va, 
lenzuela, impresionante autor 
de Era tempo de apandar (arre, 
piante relato que Edicións A 
Nosa Terra acima de publicar) 
escoinenzou sendo fillo dun mé, 
dico rural, igual que eu. O pai 
del, de Bandeira, na T rasdeza; o 

. meu, de Cesures, no Ullán. 

U.n par de anos maior Ramón 
ca min, coñecémonos ao 
estudar xuntos na Acade, 

mia Xelmírez, de Co~postela, o 
derradeiro curso de bacheralato, 
no ano 1931. Polo tanto topou, 
nos xurúos a proclamación da 
Repúlica, e o noso profesor de 
Ética e Dereito, Narciso Vidal 
Fraga, tiña ás veces que deixar, 
nos de dar clase (anque o susti, 
tuía o malogrado poeta FeHcia, 
no Rolán), porque era o presi, 
dente do Centro Repubricán, 
pra ir polas vilas de arredor, re, 
organizando os seus concellos. 
Aquelo valeulle a Vidal Fraga 
que o cunetearan en canto en, 
cetou a Guerra. 

Este da foto é un hórreo sen 
pés. Pero hórreo ao fin e ao ca, 
bo. Hai quen, sen querer entrar 
en maiores discusións, e á vista 
de que lle faltan eses atributos 
que os caracterizan, que xa 
aparecen nun debuxo das · 
"Cantigas" de Afonso X, se 
pregunta se non seria mellor 
chamarlle celeiro ou silo. Pero 
é que. este tamén se asenta so, 
bre un pé, un só pé, unha gran, 
de pedra que emerxe do éhan a 
modo de curuto e se aprovei, 
tou, como os pés dos hórreos 
convencionais, para illalo da 
humidade do chan. 

- rronte a el houbo quen ase, 
gurou que era unha casiña 

. do tempo dos éeltas, e ou, 
tros, por quitarlle mérito, che, 
garon a dicir que era cousa de 
rapaces. O certo é que nin uns 
nin outros souberon valorar a 
arte dos canteiros, capaces de 
adaptalo ao medio con robus, 
teza e sinxelez'a. 

Aproveitando unha laxe como 
soporte, o paisano que o cons, 

· fruíu foi colocando a primeira · 
fila de pedras, acomodándbas á 
súa forma, á propia orografía 
do pétreo outeiriño, dándolle 
un contorno entre circular e 
ovoide. 

¿)obre a primeira -liña, o 
canteiro asentou as ou, 
tras, buscando en cada 

pedta un xeito tal qúe, afnda 
deixando uns ocos como fís, 
goas polas que h a de entrar o 
airé, se asenten asegurando a 
solidez da construcción, que 

\ 

BüROBÓ 

Tropezona Porta do Sol 
Aquel rapaz que xa se alcumaba 
Pepe dos Cestos, contando con, 
tos, xa_ tanxia moi ben a flauta, 
e un bó día doulk o tono o noso 
exquisito e mironiano profesor 
de Literatura, Femández Rofast; · 
o mesmo que os ·flautistas de 
Roma marcaban o ritmo da fala 
dos Graco ou de Cicerón. 

Mais Valenzuela tocaba·tamén a 
gaita e no curso seguinte, que o 
perdemos ámbolos dous facenqo 
que estudábamos Dereito, enea, 
bezaba·con ela as manifesta, 
cións da FUE, nas continuas fol, 
gas universitarias daquel ano, 
tanxindo alalás e muiñeiras. 

a ran ministro de Instruc, 
ión Pública, Marcelino . 

Domingo, tivo a culpa de 
que Ramón de Vaknzuela deixa, 
ra de estudar na Universidade. 
Pois 1'ra mellorar a calidade do 
Maxisterio Nacional, convocou 
unhas oposicións chamadas do 
Reingreso, ás que podían concu, 
rrir tanto os mestres coma os ba, . 
chileres; e logo de cursar tres 
ahos de estudos intensivos sairí, 
an da Normal xa s:on praza 

nunha escola, e catro mil pesetas 
de soldo ao ano, mil i;náis do que 
gañaban de entrada os demais es, 
colantes o Estado. Ramón fixo o · 

- Reingreso, e foise pra Pontevedra, 
onde quedou incorporado_ a 
aquela élite trienal do Max~sterio. 

Pero, mesmo ao acimar 
aqueles tres anos do Rein, 
greso, iniciouse o "glorioso 

Movimento", ¡váiche boa!, e Va, 
lenzuela foi mobilizado. Acababa
d e participar activamente -na 
propaganda do Estatuto de Gali, 
cia, pois o seu credo e filiación 
eran galeguistas, penso -que- da 
banda do galeguismo piadoso, ao 
xeito de Filgueira e de Sesto. 
Mais a insurrección feixista 
acentuou as súas ideas dernocrá, 
ticas, facéndose máis avanzadas. 

E anuncioulle á miña irmá Na, 
na, que estudaba o bacheralato 
en Pontevedra, .unha mañá na 
Alameda: 

-Voume a pasar en canto che, 
gue ao frente. ¿Queres algo pra 
teu irmán? Pois supoño que to, 
parei a Mundo (o_ meu nome fa, 

O hórreo sen pés 

-
non leva como unión ningún 
tipo de morteiro, masa ou ba, 
rro, só. a axeitada colocación 
de cada pedra pola man ex, 
perta de quen coñece o mate, 
rial e a forma, asentándoas de 
tal maneira que manteñan a 
verticalidad.e e sexa unha 
obra segura contra os ve~da, 
vqis que azout;an esta parte do 
Vilar de Carreira, no concello 
de Ribeira. 

Acubrición é de tella do pa, 
ís, sosténdose por un con, 
xunto de trabes de madeira 

que se apoian nas paredes, ase, 
made sen morteiro que as ate; e • 
o acceso ao interior faise a tra, 
vés dunha especie de fachinelo 
colocado entre o tellado e a 
metade da parede orientada a 
sueste, pero polo que non cabe 
unha persoa adulta; e tiña que 
ser un neno quen se encargase 
de arrombar as espigas. 

-Ou sexa, que os cativos eran 
· parte . fundamental no proceso 
productivo. 

Semella que estes casetos agora 
son considerados antigallas, pe, 
ro un dos da casa, sinalándome 
restos de millo no chan; asegu, 
roume que este aínda se usa, 
pois antes de p~sar o gran ao 
hórreo novo (do século' pasa, 
do), onde s.e almacena, sécase 
aquí, no vello. -

-Pero ten que ser moi incómo, 
- do, iso de meter as mazorcas por 

un fachinelo e logo sacalas. 

Na parte baixa, a ras da la; 
_ 'xe, o constructor argallou 

unha especie de postigo, 
tal que, quitando un par de 
pedras, pódese meter un h a 
man para sacar as espigas sen 

· moito trab.allo, como se fixo 
sempre. 

miliar) na zona republicana, 

·Nana quedou abraiada por aque, 
la franqueza de Pepe dos Cestos e 

1 
fíxose cruces, sin atinar máis que 

1 a mandarme lembranzas da fami, 
lia, que non tiña noticia nen, 
gunha de min;-dende que fora 
pensionado á Universidade Jn, 
ternacional de Verao, onde esta, 
ba naquel fatídico 18 de Xullo. 

De Santander fórame, por 
Franda e Cataluña, a Ma, 
drid. E de ampliar estudos 

na Universidade .Internacional 
pasara a militar voluntariamnte 
na 1 Brigada Internacional. E dou 

. a casualidade que \:In día que fun 
de permiso da Serra, topei con 
Ramón de Valenzuela na Porta 
do Sol. Acimara de pasarse á zo, 
na vermella polo sector de Pe, 
guerinos. Oíxorne sinxelamente: 

-Tráigoche moitos recordos da 
túa familia. Doumos Nana, a 
pasada semana en Pontevedra. 
Xa pensaba eu que tiñamos que 
atoparnos na zona roxa; pois, 
polo de agora, as nosas vidas 
transcurren paralelas ... t 

FRANcisco A. VIDAL 

- E logo, ¿sábese cantos anos 
ten? 

Hai máis de trinta que morreu 
unha avoa da casa que xa non 
lembraba· oír falar de quen o fi, 
xo; pero é de supoñer que hai 
rnáis de dous séculos, cando se 
construíu a primeira casa neste 
so lar e os primeiros caseiros, 
por non poder argaHar un hó, 
rreo máis normalizado, espre, 
meron os miolos e saíulles esta 
obra de arte. 

P regúntame canto tempo 
máis durará en pé este en, 
xeño arquitectónico, 

"porque, supoño, que acabarán· 
tirándoo':; e un dos rapaces da 
casa afirmou rotundo: 

-Non mentres eu viva. 

Cóntanme despois qu e 
non ha i moito temp o 
chegou por aquí un señor 

·con intención de mercalo, "pa; 
ra que non se perdese tal mara, 
billa"; e os propietarios, sen es, 
~oitar propostas económicas, 
aseguráronlle que non estaba 
en venda, que xa forma parte 
da paisaxe e do patrimonio da 
familia, e que, ademais, nunca 
se encontraría quen volvese a 
colocar cada P.edra no seu sitio, 
nin· unha laxe na que se asen, 
tase como nesta sl,Ía. 

- E o outro, despois de acariñar 
o qu~ixo propúxolles: · 

-:-'-Non vos -preocupedes, que 
· traio unha pa e levantámolo 

dun golpe con pedra e todo.• 

.A NOSA TERRA 

-Ramón 
Caride Ogando 

'O auxe do relato ten 
qu,e ver coa falla de tempo e 
a síntese da linguaxe' 

Estou relendo o Relatos de Julio 
Cortázar, a novela Gallego de Miguel 
Bamet obre o emigrantes en Cuba, 
Mayra IYreck ridge, de Gore Vidal e 
acabo de ler o último libro de Xo é 
Fernández Ferreiro Co medo nas 
mans. En poesia e tou con Rotación 
violeta, de Vázquez Pintor e Poemas 
da cidade oculta, de Estevo Creus. 
Tamén leq_Enrre o teu carpo e o meu 
carpo, de Alvarez Coqui, un poeta 
galego que está en Nova Iorque. 

Que recomendaria ler? 

Recomendaria ler relatos. A min 
góstame máis ler relatos que nove, 
las no verán e ademais é un xene, 
ro que atravesa un bon momento 
na Gal~za. Podo citar os de Pepe 
Miranda, Manuel Lourenzo ou Al, 
fonso Álvarez Cáccamo. Tamén 
recomendo En malos pasos, de Ca, 
milo Franco, e Náufragos en terra, 
de Martínez Oca. Hai que reseñar 
dous volumes: o editado por Xerai 
Unha liña no ceo e o que publicou 
o BNG Novo do trinque. 

Por que ese alµ(e de relatos? 

Ten que ver coa época que vivimo 
na que estamos faltos de tempo. E 
tamén ten que ver coa própria es, 
critura xa que a linguaxe vai e in, 
tetizando. A nov la descriptiva vai 
perdend terreo xa que méi . 
audiovisuai ocupan o seu lugar. O 
relato representa a conden ación. 

Adiante algo de Sarou no crepús~ 
culo, novela coa que ven de gañar 
o Prémio Dublin. 

Canta un dia completo parte 
doutros dous na vida de vários per, 
sonaxes que viven en situacións lf, 
mites e uns moi presionados polos 
outros. A novela ten unha base re, 
alista ainda que o que se percura é 
a introspección dos personaxes. 
Podo engadír que é bastante vio, 
lenta, incluso ás veces escabrosa. 

Ten algun proxecto máis? 

Estou preparando a segunda parte 
de Perigo vexetal que se vai chamar 
Ameaza na Antártida e terá debu, 
xos de Miguelanxo Prado. É unha 
iniciativa novidosa na literatura 
infantil xa que se trata duns perso, 
naxes literários, os do primeiro ¡¡, 
bro, que van ter continuidade. • 

Narrador e poeta. Cea ( 1957). 

Obras destacadas: Paisaxe de verde chu
via e Cerne das labaraaas (poes ias). Os olios 
da naife, Crónica de sucesus , Soños eléciricos e 

Perigo vexetal (narrativa). 
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Fía na Roca, 
na 

fotografia, 
vai estar na 

ARNOIA, 
FERROLe 

ZAS. 

A Festa 
Celta de 

BRETOÑA 
conta coa 

porticlpoci6n 
deX.M. 

Budiño e A 
Quenlla 

entre outros 
porticipontes. 

O Festival 
Folk da 

CORUÑA 
conta cun 

interesante 
cartaz de 

actuacións 
entre os que 
están Davy 

Spillane e os 
Wolfstone, 
· á direita. -

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque 
Libros 

La España del Desastre, publica
do por Plaza y ]anés , é un traba
llo de xomalismo histórico, que 
nos ·refresca a memória das in
dependéncias de Cuba e Filipi
nas. A cerrazón política, Q me-

siasnismo militarista, o. oportu
nismo norteamericano ou a in
capacidade intelectual de com
prender o proceso independen
tistas quedan reflexados nestas 
páxinas.+. 

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

Arnoia 
•MÚSICA 

FIA NA ROCA 

Actuan o Domingo 3 co 
gallo da celebración da 
XVIll Fest.a do Pimento. 

Bretoña 
•MÚSICA 

FE TA CELTA 

A Asociación Aurnxeira arte
! la para o Venrcs l de Ago -
to, unha fe ta en honor ao 
dcu elt lugu Lugnasad. 
Bretaña fo¡ ede d Bispado 
Britonicnse até o século 
Vlll, sobr o que tentan fa
cer memória coas conferén
c ia de Manuel Aneiros, 
André Pena Granda e An
tonio García, que comezan 
á 7 do serán no Salón Pa
rroquial ao tempo que se 
inaugura unha mostra cos 
restos arqueolóxicos do Cas
tro de Bretaña. A partir das 
10,30 da noite actuan no 
Couto de A~ruxeira, o gai
teiro local Daniel O Roxo, 
Emílio Pérez O Pando da 
Fonsagrada co seu birimbau, 
A Quenlla e Xosé Manuel 
Budiño e a sua banda, entre 
outros. Entrada de balde. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

BIBLIOTECA ECOLÓXICA 

Durante todo o ¡nes de 
Agosto, o colectivo Papa-

vencos abre, na Piscina 
Municipal, unha bibliote
ca ecolóxica gratuíta e de 
acceso libre, cunha oferta 
que chega ás duascentas 
publicacións. 

-A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA HOXE, 
1990,1997 

Xunta 75 obras realizadas 
nos últimos 7 anos, entre 
esculturas e pinturas, no 
local da Fundación Barrié. 
Alguns autores son Men, 
chu Lamas, ~tón Patiño, • 
Leiro, Paco Pestana ou 
Manuel Moldes. 

WORLD PRESS PHOTO 

A mostra da .casa Kodak 
chega por prime ira 'ez á 
Galiza. Máis de 200 fotos 
na Estación Marítima. 

MOSTRART 

Do 2 a l 7 de Ag to póde
· e vi itar, no Xardfns de 
Méndez Núñez, a XIII edi
ción da Feira de Artesania 
oñ cicla como Mostrare. 

De ta vqlra cónta e coa par
ticipación de 57 expositore , 
na sua maior parte galegas. 
Póde e visitar desde as 11 á 
14 hora e de 17:30 ás 22, 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

Libro en catálogo e navida
des, do 1 ao 10 de Agosto. 

•MÚSICA 

}OSHUA REDMAN . 

No Coliseum ás 9 da noite 
e dentro do festival da John-

XOSÉ GARRIDO 

nie Walker, o 7 de Agosto 
pódese ver The American 
Espiritual Ensemble. 

FESTIVAL FOLK 

O Festival Folk da C9ruña, · 
o 1 e 2 de Agosto, ten un 
cartaz atractivo ao prezQ de 
2.500 pta. por dia (abono 
-aJ.500 para os dous días). O 
Venres 1, acruan Luar na 
Luhre, Milladoiro, Davy 
Spillane e Sharon Shanon. 
Para o Sábado 2 teñen 
anunciado Llan de Cuhel, 
Tannahill Weavers, Wolfs
tone e Altan. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

Escu1 TURA GALEGA E 
A Tl!RlANA 

Mo tra da escultura galega 
na Alameda, Cantóns de 
Molins e Praza da Consti
tución. As obras asturianas 
están na Praza do Marqués 
de Amboaza. Até Outubro. 

•MÚSICA 

FIANAROCA 

Acruan o Mércores 6 ás 
23 :00 na Paraza de Am
boaxe. 

Cartele.ira-. . 

IJJif'. BEAN. Unha honorábel institu-
ción inglesa quere desfacerse do 

seu funcionário rnáis inútil' e decide en, 
via1o _a Los Ángeles . Trátase de mister 
Bean, o coñ~cido. humorista bútánico. A 

. pe1ícula resulta vítima da excesiva obse
sión por adaptarse ao mercado de cine 
comercial norteamericano. 

lk?f' TOCANDO O VENTO. Fil-
me inglés que retrata a derradei; 

ra peripécia da banda de música dunha 
mina·de carbón pechada por Margarer 
Thatcher. Humor, música e unha clase 
social en carne viva. O mellor da car
teleira. 

IJJif'. HOMES DE NEGRO. A Terra 
convertéuse no secreto lugar de 

asilo dos párias do universo, pero os te
rrícolas ígnórano. Para controlar esta 
imigración clandestina, están os Homes 
de Negro. Comédia de acción e pa~tasia. 

narratiyo e con algun chiste ·resultón. 
Herdanzas da movida con protagonistas 

· subidos de eoca. Tono periférico onde 
bascas, galegas e portugueses aparecen 
en primeira liña . 

IJJif'. CON AIR. Vários presos moi 
per(gosos son trasladados a un cár

cete de alta seguridade. Pero na viaxe, 
toman o av'ión pe_nitern;iário para tentar 
unha fuga. Subpr:oduto do cinema de ·ac
ción_ con variante 'carcerária e final feliz . 

~ HAMLET. Uns bon; diálogos 
sempre son garantía en médio de 

tanto cine inconsistente. Kennet Brahn
nag fai anha versión con demasiados pri
me iros planos, ao estilo da televisión, e 
cun Hamlet, interpretado por el mesmo, 
en exceso alporizado toda a película. 

~A BOA ESTRELA. Triángulo 
amoroso entre un carniceiro im

potente e unha pareUa de deliflcuentes. 
IEfJf'. BATMAN .E ROB IN. Nova O carniceiro acei.ta a situación ao coñe-

entrega da versión cinematográfi- cer o · pasado de ambos na inclusa. Cine 
ca dos herois da banda deseñada, esta vez español de aceitábel factura. 
loitando contra Frio, un mau.que conxe- · -
la aos seüs inimigos. Moito decorado 'e ~ O QUINTO ELEMENTO. Un 
alto presuposto para unha pelícuJa na moderno t~ista do século XXUJ, 
liña das anteriores. ex soldado e$peci~lista, ten que socorrer 

~ · AIR BAG. Juam~ Bajó óiloa 
· deixa o estilo.Jntimista de '. Asas 

de Maiíposa pára ehred~rse~Iumlla ·co; · 
médiape _ gansters de grap9e desórde, 

a unha extraterrestre no ,seu plano para 
exorcizar o mal que ameaza a vida na -ie
rra, Dous sex siml:>o1s, Bruce Willis e lam 
I-folm e osdeseñÜs de Moebius e Jean-

Guitiriz 
•MÚSICA 

FESTIVAL DE P ARDIÑAS 

Durante os dias 2 e 3 celé
brase a XIII edición da Feira 
e Festa da Música e da Arte, 

Paul GaulÚer. • - · 

máis coñecida como Festi
val de Pardiñas. O Sábado 2. 
ás 16 horas comeza o Festi
val de grupos _tradicionais. 
Pola noite, a partir das 19 
horas, actuarán os grupos 
Xermolos de Guitiriz, 
Arauca de Vilagarcia, Os 
Papaqueixos da Coruña e 

Dile que si de Cuba. O Do
mingo 3 ás 18 horas, lago 
do pregón a cargo de Mini e 
Mero do grupo A. Quenlla, 
dará comezo o festival noc
turno no que actuarán Rea- _ 
lejo de Portugal, Llan de 
Cubel de Asturias, Vartina 
de Finlándia e_ Na Lua de 
Galiza. Ademáis das acostu
madas eiéposicións de foto
gráfia, pintura, cerámica e 
escultura, haberá unha mos
tra de artesanos e outra de 
instrumentos e de traxes 
trad iciona is. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

GALIZA CASTREXA E 
ROMANA 

A História arqueolóxica do 
país repartida en tres salas da 
cidade: Caixa Galiza, Museu 
Provincial e Porta Miñá. 
Até o mes de Outubro. 

EsCULTURA 
. CÁNTABRA E GALEGA 

Ao carón da muralla, es-. 
culturas recentes de artis(as 
galegas e cántabros. Até 
Outubro 
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O Festival de 
Pardiñasen 
GUmRIZ 
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En RIANXO 
pode remos 

escoitar a 
Xeque Mate, 

Kepa 
Junkera, 

nas fotos, e 
J<.M. 

Bu diño. 

Ourense 1 

• EXPOSICIÓNS 

UMG 

Imaxes de 20 anos da 
Unión da Mocidade Galega 
na sala da A.C. Auriense. 
Até o 31 de Xullo. 

Porto do Son· 
•CINEMA 

VENRES DE PELICULA 

Todos os venres de Agosto 
na Casa da Cultura ás 
22:30 proxéctanse pelícu
las con entrada gratuita. O 
dia 1 poderase ver As pon
tes de Madison e o 8 Pena 
de marte. 

Rianxo 
•DANZA 

ENXEBRE 

Este grupo de danza local 
actuará o Dotningo 10 ás 22 
horas no Campo de Arriba 

•MÚSICA 

XEQUE MATE 

Na Prnza de Castelao ás 
22:30 horas, o Sábado 2. 

X.M. BUDIÑO 

Actuará o Domingo 3 ás 
22:30 horas na Praza de 
Castelao. T a;nén estarán 
Kepa J unkera e Mercedes 
Peón. 

•TEATRO 

RISOTERAPIA 97 

Risoterápia lnversores apre
senta a peza Risoterápia 97 
o Mércores 13 ás 22:30 h~ 
no Campo de Arriba; 

Conv-ocatórias 

MERLÍN DE LITERA TURA 
INFANTIL E XERAIS DE NOVELA 

CONCURSO DE COMIC 
DECORNELLÁ 

Ed¡¿ións Xerais convoca a XII edición 
do prémio Mérlin de literatura infantil, 
dotado con 1.000.000 pta., e a XIV de 
novela cun prémio de 1.500.000 pta., 
aos que poden concorrer textos inédi
tos e orixinais, escritos en normativa 
oficial. Para participar hai que remesar 
6 cópias en tarriafio fólio ou holande
sa, mecanografados a dobre espazo e 
baixo plica e Lema, antes do 1 de Se
tembro de 1997 a: Edicións Xerais de · 
Galicia. Doutor Marafión, 12. 36211 
Vigo. Resérvase o direito de edición 
da obra premiada en todas as línguas 
do Estado, ademais os primeiros 5.000 
exemplares vendido"s estarán libres 'de 
direitos de autor. Máis información no 
(986) 29 .61 16. -

O concello de Camella del· Uobregat, 
convoca dourravolta o concurso de có
mic aberto autores de 15 a 30 anos, que 
remesen obras de 2 a 4 páxinas (AJ), 
baixo lema e plica,-antes do 12 'de Se
tembro. Hai máis de 5 prémios que van 
desde as 100.000 ás 35 .000 pta. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

LUIS H. FLORJ:S 

O claustro do Museo do 
Povo Galega acolle a mos
tra fotográfica Espantallos. 

PRÉMIO LITERARIO ÁNXEL FOLE 

A Fundación Caixa Galicia e o xomal 
El Progreso convocan a XII edición do 
.certame Ánxel Fole (cun prémio úni
co de 1.000.000 pta), desta volta adi:. 
cado á figura e obra de Manuel Leiras 
Pulpeiro. Os traballos han de ser iné
ditos; cunha extensión máxima de 200 
fó lios mecanografados a_ dobre espazo 

queno formato de Joaquin 
Sorolla. Até o 3 de Agos
to na lgn;:xa da Univérsi
dade. 

JORGE BARBI 

O Dobre Espazo do Centro 
Galego de Arte Contem
poránea (CGAC), acolle 
o traballo do artista da 
Guarda. De Martes a Sá
bado de 11 a 20 h. Domin
.gos de 11 a 14 h. 

CAMBIAR A MlRADA 

O CGAC oferta un pro
grama de didáctica da arte 
dirixd'ó por Manuel Oli
veira. Cambiar a mirada 
tenta guiar ao público 
adulto a través das mostras 
e a colección do CGAC, 
explicando as pezas de ar
te. Aberta a grupos e aso
ciacións, que poden facer 
reservas no. (981) 54 66 23 
ou·54 66 10. 

Sárria 
•MÚSICA 

KILLER BARBIES 

por unha .so c'ara. T eñen que chegar 
por cuadriplicado e baixo plica antes 
do 31 de Marzo de 1998 a caiquer de
partamento de Obra social da Caixa 
Galicia ou ao xornal El Progreso (rua 
do Progreso, 12. 27001 Lugo). O telé
fono de Obra social de Caixa Galicia 
en Lugo é: (982) 22 40 12. . 

REVOLTALLO 
DE MÚSICA EMERXENTE 

O Centro Viciñal de Valadares (Vigo) . 
artella do 21 ao 24 de Agosto o IV Re

·voltallo (O teu gozó no Monte dos Po
zos), que tenta ser un festival de músi
cas variadas e plataforma para novos 
grupos. Dentro do festival mántense o 
concurso para bandas nas categorias 
de pop-rock, metal-punk e músicas 
distintas. Para participar só hai que re-

EsCVLTURA ACTUAL · 
DE GALIZA E ARAGÓN 

mitir unha maqueta antes do 3 de 
Agosto, ao Centro Vicifial de Valada
res. Estrada de Valadares, 233. 36314 
Vigo. O primeiro prémio é de 25.000 
pta. máis a gravación dun master CD, 
no que tamén entrarán os segundos. 

CONCURSO DE POP~ROCK E 
DESEÑO Gf0FICO 

O terceiro concurso Vigo en vivo que 
convoca o Concello desta cidade, 
mantén dous apartados: un de deseño 
gráfico, para elexir o cartaz do concur
so de grupos de música, e o próprio 
concurso de pop-rock. Aberto até o 17 
de Outubro para menores de 30 nos 
dous apartados. O de desefio leva por 
pré111io un ordenador Macintosh Per
forma 460, e o músical a gravación 
dun CD.+ 

A Real 
Filharmonia 
de Galicia 
está o Xoves , 
7 no 
Audit6rio de 
Galii:a en 
SANTIAGO, 
onde 
adema is 
continuan as 
festas do 
Aposto lo. 

- DANGRAHAM Actuan o Sábado 9 de 
Agosto na Praza da Vila. 

As pezas aragonesas fican 
na Alameda, e as galegas na 
rua da Reconquista e ao re
dor da Estación Marítima. 

Soziedad Alkohólica, Joxe 
Ripau e L.T, os de Madrid 
Sugarless , Alma Vacia, e 
Lizard, dous de Vigo Leo i 
Arremecághona e Rebelde 
Rojito , desde Aragón ven 
Manolo Kabezabolo y los 
que se van del bolo e de 
Portugal Mata _Ratos . O 
mesmo diana Area Dance 
do festival, de 12,30 a 3 da 
mañá, traballan os djs Co
ma, Feel Action, Madelan. 
V. Flores, Mana~as, 
Ground, Fero, Lord Kei
son, Silvania, Prozak e Fofi 
entre outros. O SábaJo 2, co 
mesmo horário, actuan T oy 
Dolls (UK), os cacaláns de 
Onassis Day, Dr. Calyp e 
Discípulos de Otília, En
tombed (Suécia), os ba cos 
de Beer Mosh e Cujo, de 
Astúries veñen Nosotrash e 
Undershakers, Mama Ladi
lla (Madrid), Dismal (Pon-

Case todas s~n da p~ovín
cia de Lugo, entre Xaneiro 
de 1994 e Setembro de 
1996, e o autor trata de 
aporta'r unha insólita vi
sión das tarabelas. Até o 6 
de Setembro. 

PÉREZ VILLALT A 

Até o 20 -de Agosto, na 
Casa da Parra, expofien 
debuxos e apontes de Gui
llermo Pérez-Yfüalta. Des
de a abstracción, á pop-art 
pasando polo barroco an
daluz. 

SO ROLLA 

Traballos e apontes en pe- . 

O CGAC oferece unha 
mostra .retrospectiva sobre 
a obra do artista nortea
mericano Dan Graham. 
Fotografias, deseños, pro
dución filmográfica e vide
ográf ica , instalacións e 
maquetas, realizadas desde 
os anos 60 até hoxe, xunto 
á obra criada para ista 
mostra. De Martes a Sába
do de 11 a 20 h. Domingos 

. e feirados de 11 a 14 h. 

EN TEMPO FURTIVO 

Esculturas de Nacho Cria
do, no Centro Galego de 
Arte Contemporánea. 

•MÚSICA 

ALFAMA E 
MARIA DO CEO 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

ANTONIO ABAD 

Óleos figurativos de som
bras e reflexos até o 1 O de 
Agosto na sala Arcebispo 
.Lago. De Luns a Sábado 
de 19 a 21 h._Domingos e 
festivos de 12 a 14 e de 19 
a 21 h. 

MORQUECHO 

, Paisaxes na galeria Trisque! 
e Medúlio até o 2 de Agos
t o. De 18,30 a 21,30 h, 
agás festivo·s. 

Vig_o ___ _ 

MEDITERRÁNEO 

. O andaluz Manolo Fuertes 
expón os seus cadros baixo 
o lema Mediterráneo. Na 
Nova Sala de Exposicións 
Caixavigo. 

DELMI ÁLVAREZ 

Até o 24 de Agosto!:)ª Ca
sa das Artes Delmi Alvarez 
83-97, mostra retrospecti
va do traballo deste foto
xomalista galego. 

•MÚSICA 

O Felix Rock 
de VIGO, o 
Venres 1 e 
Sábado 2 
conta cun 
amplisimo 
cartaz que 
inclue a 
Mamó 
Ladilla. 

·O escudo da Galiza
deseñado por Castelao 
en insígnia ou chav~,iro 

Interpretarán os seus fados 
o 31 de Xullo ás 23:30 ho- -
ras na Praza do Toral. 

REl)_L FILHARMONIA 
DE GALICIA 

O Xoves 7 ás 21 horas no 
Auditório de Galicia 

•DANZA . 

BALLET DA ÓPERA DO 
BOLSHOI DE Moscu 

Estará o 31 de Xullo no 
· Centro Cultural Caixavi
go e contará coa actuación 
i:le Ala Mijalchenk0, 1 ª 
bailarina, solista do Ballet 
desde 1976. Prezos: Buta
ca 3.000, 1 2 anfiteatro 

Insignia: 

Chaveiro: 
~rezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 pta 
Pagamento a meio de selos de 
correos ou ingreso na conta 

. de Cdixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solícita a contidode 

que desexes oo 
Apdo. l 371, 

36200 de Vigo. 

JQ'.'QUÍN SABINA 

O 3 I de Xullo ás-23:30 ho
ras na Praza da Quintana 

• POESIA 

LETRAS DE CAL 

Continua o ciclo de reci
tais que Letras de ·Cal está 
a organizar todos os Mar
tes de Xullo e Agosto. O 
dia 5, ás 22 horas, no Pepa 
Loba estarán Sesé Cani
.trot, Emílio X. ·Ínsua e 
Claudia Pato. 

· 2.500, 22 anf. 2.000 e 3 2 

anf. 1.500. 

• EXPOSICIÓNS 

A GALIZA EXTERIOR 

Duas mostras monográficas 
de dous pintores funda
mentais galegos: wnha de 
Laxeiro no centro Caixa
vigo, e outra de Eugenio 
Granel! na Casa das Artes. 
Até o mes de Outubro 

FELIX ROCK 

O Venres 1 e o Sábado 2 
con actuacións no poli
deponivo das Travesas e lu
gar de acampada en S13.mil. 
O Venres de 2 da tarde a 3 
da mañá, actuan os brasilei
ros Raimundos, os nortea
mericanos Babes in Toy
land, os grupos de Euskadi 

JORGE LARA 

tevedra), e No Hay Manera 
de Vigo. O Sábado tamen . 
na área dance co mesíno ho
rário que o Domingo. Ade
mais: mercadiño, xogos ma
labares, campionaFo de fut
bolin, e xogos populares ga
legos entre ourros engados. 
A entrada de cada dia é a 
2.500 pta. antecipada, ou a 
3.000 na ~illete.ira. 



O grupo 
portugués A 
Quadrilha, ó 

direita, 
xunto co 

Deal 
Shepherde 

Escócia e Fía 
na Roca 

participan 
na Festa da • 
Carballeira 

de ZAS. 

ANOSATERRA 
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Anúncios de b-alde 
• Véndese Opel Corsa 1.2 S em 
moi bo estado de conservación. (981) 
566232 

ÍI Já está na rua o 2! catálogo da dis
tribuidora autogestionada Son de 
luita, com muita mais música e mate
rial. Se queres facerte com el escreve a 
S.D.L. Caixa de Correios 3242, 36080 
Vigo enviando un selo de 32 pta. 

• Nativa fai traducións do francés 
(a 5 pts a palabra) e dá clases. Inte
resados chamar ao (981) 22 80 33 e 
preguntar por Laida. 

· • Jovem estudante bretona quere 
praticar o seu castelán na Galiza e 
aprender o galego. Busca umha fa
milia para unha estra~om lingüística 
de dúas semanas durante Agosto 
ou Setembro. Telefonar ao 00 33 02 
99 82 11 22. Ped ir Ariliz ou deixar 
umha mensage vocal. 

• Siareiros Galegos (Asembleia de 
peñas futbolísticas de Galiza) está a 
realizar unha campaña de recollida 
de sinaturas para conquerir a cria
ción da selección galega de futbol. 
Queremos chegar a todos os recun
chos do país e por iso precisamos da 
vosa axuda. Escrébenos ao apartado 
1007 15080 A Coruña e mandaré
mosvos os impresos nos que recoller 
as sinaturas. 

• Terceiro número de manesquer
da, revista de Esquerda Nacionalista
Mocidade, cos seguintes contidos : 
Feminismo, A esquerda ante a liber
tazón gai , Marco constitucional e di
reito de autodeterminazón, entrevista 
a Siareiros Galegos, Cultura galega, 
·cultura galeguista" e mocidade, Mú
sica ... galega?, Audiovisual en Galiza, 
Paseos marítimos ou a desfeita do li
toral. As persoas interesadas escre
ver ao apdo 384 15780 Santiago, en
viando 175 pta. en selos. 

• Parella con fillos: necesitamos 
cesión do CEA (Código de Explota
ción Agrária), dalguén que se dea 
de baixa, para nós podermos incor
porar como novas agricultores. Xulia 
Pérez. Tronceda. Castrocaldelas. Ou
rense . Teléfono (989) 57 97 43. 

• A 8! Expofanzlnes (Exposición 
Internacional de Fanzines) xa está 
en ma rcha. Este ano queremos 
contar con todos os fanzines gale
gas en activo. Todos eles figurarán 
no naso ctálogo gratuito, en galego .e 
coñecido en 25 países . Non faltedes 
e correde a voz. Até o 29 de Agosto. 
Colectivo Phanzynex, Manuel Murgia, 
15-5g D. 32005 Ourense. Fax: (988) 
24 99 30. 

• Xa saiu o Abrente n2 5, voceiro de 
Primeira Liña (MLN) cos seguintes 
artigas: editorial: lndependéncia na
cional e socialismo. Contra o impe- · 
rialismo español. Francisco Sampe
dro: Marxismo e libertazón nacional. 
Carlos Morais : Pátria ou morte. Até a 
vitória sempre. Artigo sobre ernesto 
Che Guevara. Jame Petras : O pos
marxismo rampante. Unha crítica 
aos intelectuais e ás ONG. Carlos Tai
bo: O rexurdimento nacional no les- . 
te de Europa . Emilio Araux.o: Chus 
Pato ou o clamor do mundo. Erno 
Cernui : Mais um ano, Julho! Solicita
º de balde no apdo. 760 de Compos
tela incluindo o teu enderezo e un selo 
de 30 pta . para gastos de envio . Ta
mén nos apdo. 692 da Coruña, 57 de 
Ferrolterra, 575 de Lugo, 569 de Cu
rense e 3258 de Vigo. 

• Terra Livre é o portavoz da AMI a 
nivel nacional. A revista de 20 pági
nas conta con artigas coma: Disiden
c ia e democracia, Timor Leste , 
Violencia e brutalidade. Se desejas 
recebela na tua casa escrebe ao Ap
do. 561 . 36080 Ponte-Vedra. Envian
do 150 pta. en selos de 30 pta. 

• Vivenda en Beade (Vigo), ben si
tuada, amoblada, nova, e con xardin . 
Tempada de verán, esJudantes ou todo 
o ano. Chamar ao (986) 20 16 08. 

• Busco casa de campo para alu
gar por 1 semana no mes de Agos
to. (986) 21 10 86. 

• Mozo de 26 anos filio de pais ga
legas busca traballo na Galiza . 
Chamar a apartir das 1 O 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 un
ha cita o dia 20 desde mes para 
celebrar, por antecipado, o Día da 
Pátria Galega . O noso 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 
grolos de compromiso co país. Non 
o perdasl 

• Mestre en paro busca calquer 
traballo . (Por favor as ETT que non 
chamen) . Perguntar por Manolo no 
(981) 69 56 82. 

• Clases de matemáticas por licen
ciada, a nível de bacharelato, COU , 
e estatística de C.C. Políticas e Rela-

cións laborais. En Compostela. Per
guntar por Ana ño (981) 57 73 23. 

• Agradecería que me mandaran li
bros sobre parasicoloxia, esoteris
mo, regresión , fenómenos estrenos, 
reencarnacións , médiums , vidéncia 
ou calquer outro tema relacioado co · 
ocult ismo. Mónica Martinez Rial. 
Rianxiño, 84. 15920 Rianxo. 

• Grande oferta de discos e case
tes. Prezos interesantes. Pergu.ntar 
por Baños no (98.8) 21 05 85. 

• A todos e todas que teñades in
quietud es culturais e políticas, 
propóñovos criar un foro de deba
te e reflexeión aquí en Vigo en prol 
dun pensamento progresista e crítico. 
Se queredes comentalo podedes es
creber a: Xosé M. Lago Novas . Ro
mil , 9-2º dereita. 36202 Vigo. 

• Licenciado en Filosofía desexa
ria formar unha equipa de estudo 
con compañeiros/as con vistas a 
preparar as oposicións da devan
dita especialidade. Os/as interesa
dos/as poden chamar ao (986) 42 
59 03 , ou escreber a: Romil , 9-2Q di
reita. 36202 Vigo. Perguntar por Xo
sé Manuel Lago Novas. 

• Alúgase apartamento en Lira 
(.Camota). (986) 33 44 46. 

• Apartamento a carón da praia de 
Camota . Terraza con vistas o mar. 
Equ ipado . Perguntar por Daniel no 
(981 ) 76 11 44. 

• Alúgase piso céntrico en Vigo. 
Non moi caro (por tempadas ou to
do o ano). Razón no teléfono (986) 
22 89 76. 

• No 30 aniversár io do asasinato de 
Ernesto Che Guevara, mando có
pias do prólogo do Diário do Che 
en 8()/ívia (unha introdución ne
cesá ria) de Fidel Castro , docu
mento histórico e pouco coñecido . 
Andrés Bravo. Castor Sánch·ez, 11-
3º B. Vilagarcia de Arousa. Ao reci
bi lo poden mandar a sua vontade 
económica á conta infantil 367 .082 
do Banco Santander de Vilagarcia, 
ou polo meio que estimen. 

• Véndense figuras de escaiola . In
. teresados chamar ao teléfono (986) 

20 18 25. 

. • Véndese neveira pequena {prati
camente nova), própria para campis
mo, furgoneta , etc. Funciona tanto 
con corrente da rede como coa da 
bateria do coche. Santiago. Teléfono 
(981) 52 30 23 .• 

participar en xogos de rol, 
bicicleta de montaña e visi
tar a Feira de.Música. 

Vilagarcia 
•MÚSICA 

CARLOS NúÑEZ 

Tocará coa sua banda o 
Luns 11 dentro do programa 
das Festas do San Roque. 
Def Con Dos e Los Del 
Tonos estarán o Martes 12. 

Viveiro 
• LEITURAS 

Ro ANA 

O ~ves 31 ás 10 da noire 
n o campo de futbol das 
Travesas. Entrada anteci
pada a 1.800 pra. e na bi
lleteira a 2.000 pta. 

de fo lk do paí '. O Martes 
13 estarán, a part ir das 
21:30 horas, as bandas lusi
tanas: Journay-bee, No 

Tolerance for Silence e 
Turbo Junki de Porto e 
RAMP de Lisboa. O Mér
core 14, a partir das 22 ho
ras, é o dia adicado á Músi
ca de Baile. Acwarán, en
tre outros OC Manhattan 
de Bruxelas e Viktor de Vi
go. O 15 a partir das 22 ho
ras a protagonista se rá a 
música H ip- Hop cos grupo 
A ti que te importa e 
Fundation Cru de Ourense 
e Frank-T de Madrid entre 
outros. O Venres 16 cóme
za o concurso de diferente 
estilos e corno grupo convi
dado está Salterium. O Sá
bado 1 7 Pop-Rock e como 
grupo convidados No hay 
manera e Mastines. O pro
grama· péchase o Domingo 
co concurso de Metal-Punk 
e a actuación de The Fei
xóns. Podcrase aca mpar, 

FEIRA DO LIBRO 

Libros en catálogo e novi
dades, até o 3 de Agosto. 

IIl RE VOLT ALLO DE 
MUS!CA EMERXENTE 

Entre o 10 e o 18 terá lugar 
no Monte dos Pozos en Va
ladares o III Revoltallo de 
Música Emerxente O Teu 
Gozo no Monte dos Pozos. 
O programa abrirase o Sá
bado 10 ás 22 h oras cun 
desfile de moda no Auditó·· 
rio do Centro Cultural e 
Viciñal de Valadares. O 
Luns 12 é o día adicado á 
Música Folk e a partir das 
21:30 actuarán tres grupos 

Zas 
•MÚSICA 

FESTA DA CARBALLEIRA 

Celebrarase a XIV edic ión 
o Sábado 2 e actuarán: os 
grupos de baile da A .C. 
Castro Meda , o grupo de 
baile Soneira da A.C. 
Adro, a banda de ga itas Ai
riños de Fene, as panderei
teiras de Xiradela e os gru
pos Fía na Roca (Galiza ), 
A Quadrilha (Portugal) e 
Deaf Shepherd (Escócia).t 

Encrucillada XOAN COSTA 

Horizon tais 
l. Entrégasme 4 . Abreviado, señora 6 . Embarcación 
grande 9 . Gas que envolve a Terra 11. Acrecentar, 
xuntar 12. Expresa con palabras 13. Suxeitade con cor
das 15. Pronome de terceira persoa 17. Parecí_a 19. 
Contracción 20. Nome de dúas constelacións do h e
misferio Nor~e. 21. Prepos ición 22. Ao revés, décimo 
sétima letra dó alfabeto grego que corresponde con R . 
23. R(o afluente do Ulla pola mance dereita 25. Pena, 
sufrimento 27 . Abreviatura de adverbio 29. Contrac
ción de amáis o 30. Falarei , explicarei 32. Desprazába
se a un lugar. 33. Gas que se empr.ega en tubos lumino
sos 35. Corda gro.sa de esparto 37. Espida, sen roupa. 
39. Vapor·, emanaCión 40. Arbusto que dá as amaras. 

Verticais 
l., Entregará 2. Abreviatura dé señor 3. Forma parte 
dunha expresión que significa "por tanto", "en conse
cuencia" 4. Ir para fóra 5. Sorr( 7. Nese lt1gar 8. R eces 
10. Abreviatura de et caetera 11. Ácido desoxirribonu
cleico 12. Tiña unha débeda 14. Persoa que fa¡ un de
terminadQ acto 16. Forma e estado que presentan al
gúns insectos. e outros anima is a ntes de acabar de 
medrar 18. Ao revés, composición poética 20. Fala en 
alto a un público para o converwer de algo 24. Fama,. 
renome 25 . Informan, manifestan 26. Cabeza de gando 
28. No plural,-espac io de tempo que tarda a Terra en 
dar unha volta sobre o seu eixe 30. Rega los, galan os, 
presentes 31. Antigo método de obtención do coñece
mento sistematizado no texto dos logasutra 34. Prono
me persoal de primeii~ persoa 36. lnicia is de Galiza 38. 
Alomorfe do pronome persoal o.• 

Caldo de letras 
Y P N ~ C I Y Ñ U R K Z 

B E R B O Z E P G R Z I 

F N O L V G H T . A X D G 

G A R O I A M A L I V C 

Q R U N L S G H O Ñ S O 

K R O I A M O R T S A C 

R U Z O D N I L M R C E 

U B A Y O E P N E T L B 

C I F X N Ñ Z I A V S K 

R A N R G C M E I R A S 

P O O N A P V Ñ H A A G 

C B A R O Ñ A M V E Z B 

Doce castros dos mellor conservados no país. 

SüLUClONS A ENCRUClLLADA 

·1o·srva·% 
m . ·t€ VOOJ ' 1€ SNOO 
·ot: SVIO ·sz S3t! ·gz 

'SoLUClONS 

AO CALDO DE LETRAS 

NIO ·5z VNOS ·n Vt!O 
·oz oov ·s1 V/\tIVl ·91_ 
t10.inv ·t1 vrn::ia -n 
NOV · 11 :::>.13 ·o 1 S3.'tl0 
·9 IV ·¿ nI ·5 t!!VS ·t 
30N3 ·t: t!S ·z Vt!VO ·1 

S)ID)Jldf\ 

·v /\ l IS 
·ot SVO ·6t: NOV ·¿t: 
vaos · st: N03N ·t:t: 
VI ·zf 13.t!IO ·ot: OV '6Z 
/\OV · ¿ Z t!OO . 5Z OSI 
·u t!O ·zz 30 'ffVSO 
·oz Nn:::> ·61 Vt!3 · ¿ 11a 
·51 3.0V.LV ·n IO ·z1 . 
t!IOV ·11 3"B:IV '6 OVN 
·9 vils ·+ 3WSVO . I 
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O gasoil e os cans bravos acaban cos parrulos do Lérez é o Lagares 

Unha zodiac da garda civil r~tira 
a pancarta duíiha pirágua dos viciños de Vilaboa 
-0- XAN CARBALLA. 

"Pensa o teu voto'' é o engadi
do q1,.1e ter:i toda a propaganda 
dos opositores á empacadora 
de Vilaboa, que hai semanas 
anunciaron qt.¡e estarían e.n 
'canta inauguración eleitoral 
houbese, para exercer a s1,1a li
ber:dade de protestar contra un
ha instalación que consideran 
inxusta. Persíguenos por terra, 
mar e aire. As outras vítimas da 
actualidade son os parrulos que 
Cuiña deita no Lérez e no La
gares, para alimento de verti
dos ilegais e cans silvestres. 

O 24 de Xullo, a Xunta tiña pre
vista a inauguración do paseo do 
Lérez, unha obra agarimada nas. 
últimas semanas polo-conselleiro 
Cuiña, que mesmo foi visto.de in
cógnito vixiando desde o seu co
che o acelerón final dos prepara
tivos. A construtora OCP, decidiu 
asumir un papel engadido de pu
blicista eleitoral e dirixiu convite 
persoalizado a todos os cidadáns 
censados en Pontevedra para 
asistir ao evento, que contaria 
coa presenza de Fraga e Cuiña 

A Gorda Civil do Mar entrou no Lérez e quedouse coo pancarta dos opositores de Vilaboo. ~ MIGUEL VIDAL 

entre outras autoridades. ' . 

Fronte a esa "apertura", a Xunta 
amasaba o seu temor á aparición 
dos viciños de Vilaboa, que man
teñen alto o nível de r;nobilización 
e demostran que cumpren a pro
mesa de estar en todas partes. 
Para evitalo desprazaron aos 
-100 antidistúrbios que perma
nentemente teñen asignados, 
aos que hai que sumar garda
lombos das autoridades e gardas 
de seguranza da empresa. 

O resultado deste desplegue foi 
un gran lio: centos de persoas 
convite en man ás que non se 
deixaba pasar polo filtro policial e 
se tiñan que situar a centos de
metros, co conseguinte incomo
do. Unha muller que foi convida
da co seu home discapacitado, 
ten que dar volta, e esixe publi
camente na rádio coñecer quen 

lle dera á empresa co.nstrucfora 
os seus dados protexidos por leí. 
Desde a distáncia contemplouse 
a salta de parrulos no río e o cor
te de cintas antes de liscar. 

A prensa estaba pendente de sa
ber como farian os de Vilaboa -
para se facer presentes a tanta 
distáncia. Conseguírono. En sen
llas piráguas conseguiron desple
gar unha pancarta ante o relouco 
dos presentes gue se identifica
ban coa expresión de liberdade 
nun ambiente de- control opresi
vo. Sen embargo tamén estaba 
prevista esta incursión fluvial e o 

· subgovernador -que se está es
pecializando en desplegues poli:
ciais- tamén tiña en alerta unha 
Zodiac da Garda Civil do Mar . 
que, sen saberse que lei invoca, 
abordou as embarcacións e que
douse coa bandeirola. 

Os parrulos non ~esist~n 
ás gaivotas 

Neste ambiente de rabuñar votos 
como sexa, Cuiña, que se xoga o 
seu futuro se a caída de votos en 

Vigo e Pontevedra é moi acusa
da, quixo buscar un novo aliado · 
na cruzada meioambiental, re- · 
nunciando provisoriamente á gai
vota e reivindicando o parrulo. 

Cargado destes palmípedos , 
espécies non moi axeitadas ao 
clima da zona, o conselleiro e 
secretário xeral do PPG mar
chou a primeiros de Xullo ao río 
Lagares Avisou aos fotógrafos e 
procurou colocarse nunha zona 
que non albiscase o lamentábel 
estado que . ainda ten o río vi
gués, que agarda hai anos unha 
definitiva depüración e, sobreto
do, a persecución dos vertidos 
incontrolábeis: 50 denúncias á 
Xunta nos últimos anos, nen
gunha ~anción. 

As protestas ecoloxistas foron 
desprezadas por Cuiña e o alcal
de Pérez, escolta omnipresente 
en todas as tomas fotográficas . 
Non pasaran vinte dias e o de
sastre anunciado tomou carpo: 
píimeiro roubaron alguns parru
los; os· que quedaron foron inca
paces de sobrevivir á primeira 

enxurrada de gasoil e outros tó
xicos ql!e cairon, por enésima 
ve.z, no Lagares. A praia de Sa
mil, onde desemboca, foi desalo
xada o dia máis caluroso do ve
rán e os parrulos envelenados e 
incapaces de fuxir porque lles ti
ña amputado parte das alas ... 
morreron de marte matada. 

O desastre do golfiño de Fraga 
non remataba en Vigo. A mes
ma noite que marchou con pa
rru los e· ciñas para o Lérez o 
desastre que os viciños pre
veían xa comezou a dar froitos . 
Un dos ani'mais foi engulipado 
na sua primeira noite ponteve
dresa polos ca ns silvestres 
que, precisamente, buscan a vi
da na beira do Lérez asignada 
ás aves. Na presa por inaugu
rar Cuiña non lles procurou un
ha casoupiña na que durmir e 
ao vir para-terra ao solpor ... co
mida para os cans. 

Seicas nas eleicións van vir ob
servad o res internacionais do 
Fondo para a Conservación da 
Natureza. + 

Super OFERTAS ALGARVE . CRUCEIROS 

Persoa, día, pem ión completa, un 
11e1w grn1is 

Mlil;lf§M•l¡lll¡MW 
Tomar , 

!!ahitació11 doble/día: 9. 500 jJL<; 

CHEQUES VIAXE 
. IBERCHEOUE · 

Desde 7.300 prs; habitación/día 
Válido en· hoéeio. parques temáticos. 

trcns e barcos. · 
IBEROGO 

' De~<le 2.100 pt~/hahitación/día 
Válido en: Ceneros con actividades 

<lcporti1:as. hoteis de montaña. 
horcio rurais e hoscclerias rcais. 

• E\TREGA L\MEDIATA • 
\ 'éndense taló ns sollos 

~ IDA E VOLTA +- ~ SO IDA +-
Bueno\flires .................. : ................. 122.000 Amsterdorn ........................................ 43.000 
NewYork ........................................ 102.900 Berlin ................................................. 4~.000 
Sonriogo Chile ................................. 115.000 Base! .................................................. 43.000 
Montevideo ..................................... 136.000 Cologne ............................................. 44.000 
Poris IChartes) ..................................... 39.000 Munich ............................................. :. 44.000 
Re<ife ............................................... 135.000 Geneva ................................. , ............ 43.000 
Quito ............................................... 138.000 Birminghom ....................................... 43.000 
Amsterdom ........................................ 60.000 Zurich ................................................ 43.000 
Londres ............................................. 36.500 Montevideo ...................................... 123.000 

Rio/S. Paulo ....................................... 83.000 
Buenos Aires ........ ; ............................. 97.000 
Mexico City ........................................ 84.000 
New York .......................................... 69.000 

Monchester , •• , ••••••• , • • • • 39.900 
. Voo di reto. Ale: 15-07-97 ' 

Fronkfurt ........................................... 62.000 
Edinburgh .......................................... 62.000 Toronto .............................................. 69.000 
Bangkok .......................................... 129.900 Montreol ............................................ 69.090 
Rio e S. Paulo .................................. 114.000 Carocas .............................................. 89.000 

Incluido recollida a domicilio, lransporte aeroporto e asistencia embarque. Soído de Porto. Prezo en pesetas. 

;_,-X~ 
MINHO EXPRESSO 

XULLO 
APARTAMENTOS 4 PERSOAS 

Quarteira .................. 8.600 pts/dia 

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 

Alvor ...................... 14.800 pts/dia 

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

Prezo por apartamento I día 
Pase as súas vacacións nas mellores praias 

do sul de Portugal 

1 

"Paquete FUNCHAL" 
Saídas: Lisboa a Li sboa/Agos to 

Dqlce Vita polo 
MEDITERRÁNEO 

U días desde 176.ooo pts. 
Nenos gratis ate 15 anos 

MARROCOS 
5 días desde 84.000 pts. 

Festa nas 
BALEARES 

8 días: 125.000 pts. 

CANARIAS E SABARA 
8 días: 125.000 pts. 

VIAGENS TELF.: 07·351 ·51 ·8201300 82 48 93 • FAX: 07-351 ·51-8201309 • VALENc;A DO MINHO 

.Cloacas 
XosÉ A . . GACIÑO 

C onvivimos con menti , 
ras e en.ganes, as veces 
sen advertilo, ás veces 

sen concederlle moita impor~ 
táncia. En realidad e , todos 
mentimos · t..ln pouco -ou non 
dicimos toda a verdade- co
mo parte de cerras normas de 
convivéncia (l.lrbanid ade , 
cortesía) coas que pretende
mo parecer amábeis. Super~ 
tamos determinados graos de 
hipocresía social, como supor
tamos tamén cerros níveis de 
corrupción ou cerras doses de 
violéncia. 

Pero nen equera esa sensa
ción de que vivimos nunha 
sociedade inxusta e hipócrita, 
que mestura caprichosamente 
a permi ividade e a int le
ráncia, nos fai insensíb is a 
fenómenos que, de pr nto, 
nos descobren tbdo o caudal 
de perversidade e degrada, 
ción que circula p la el aca 
do si tema. Así, aínda pod , 
mo e candalizarno de qu , 
no meio da opulenta Europa 
-que algunha vez pretendeu 
ser a referencia moral e inte
lectual de todo o mundo-1 en 
Bélxica en Fra1'.cia, agora en 
Cataluña, aparecen rede or
ganizadas que explotan a i.n
xenuidade moral e a mi éria 
material da infáncia marxina
da para montar un negócio 
que atende outras miserias 
ancestrais, xeneradas por pu~ 
ritanismos hipócrita e repre
sores que converteron a fer, 
mosa aventura do exo en e -
euros recovecos de deprava
ción nos que exercer p i
cións de domínio que com
pensen outra fru tración 
persoais. 

Quizais son precisamente e , 
tas cloacas do exo degrada
do, como as da droga de true, 
tora ou as do crime de Esta
do, as que definen realmente 
un sistema que na ua supe rff
cie aparenta mecani mo de 
control fronte ao abuso - n 
aras da libre comretén ia e 
da igualdade de todo ante a 
lei- e no ~ ndo dcixa r nda 
so lta ás máis feroces itu a~ 
cións de domínio po ion, 
naturalmente se mpre qu a 
vítimas sexa.n a habitual : 
membros máis d protexido 
e marxinai de ta soci dad 
desigual.• 

VOLVER AO REGO 

Toda diversión - sobre to, 
do se hai nenos- ten o 
seu prezo. O entreteni, 

ménto, o lecer, é o negócio do 
_ futuro. As praias son ainda 

gratis, interclasistas, unha ~e
serva de socialismo. É de supo~ 
ñer que Barea. quererá privati~ 
zalas. O concelleiro vigués Le, 
ri tiña uns altofa lantes na 
praia do Bao. e jnformaba do 
que lle parecia. E unha grande 
~oportunidade. A xente está 
deitada, indefensa , espida. 
Houbo quen queóou na praia e 
non fo¡ as manis de Miguel 
Angel. A eses non haberla que 
falarlles. Por hedonistas. t 




