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Operigo das minas sen localizar coñécese desde hai décadas eaXunta prometeu
hai anos cegar as do Barbanza

Ogoverno Aznar
fará·un novo
recorte
na capacidade
•
pesque1ra

Wolfram, oouro dos anos·40

Máis respeito para os recursos
pesqueiros e un esforzo para
mellorar a eficiéncia dos barcos.
Esta é a recomendación do secretário de Pesca do Governo
Aznar e de asesores de pesca
do PP para o seitor industcial
que sofreu a máis drástica reconversión desde o ingreso na
UE e o recorte máis espectacular de tonelaxe entre todas as
frotas pesqueiras do mundo. (4)

As axéncias da viaxe
descoñecen o proxecto
,
-

Galicia, Terra Unica

11 11111~1;~111~~l~~~~l~lllil;i~~¡¡¡ ~proxe~G~~Tu~Ú~

ca constitue a grande cita cultural de España durante o ano
.1997''. Esa foi a proclama de ·
Manuel Fraga e Xesus Pérez
Varela cando apresentaron
este proxecto. Seria posíbel
unha promoción ao estilo da
Sevilla da Expo 92 ; de Madrid
Cidade Cultural ou , máis perta , a que Portugal está facendo de todo o país a canta da
exposición mundial de Lisboa
no 98? A resposta é que non,
e dese xeito o amasan a cantidade de actos que desde o 11
de Agosto levan a cabo os
responsábeis da actividade
cultural portuguesa do vindeiro ano para dala a coñecer.
Sen ~mbargo , o programa Terra Unica non é o reclamo do
turismo ·que visita Gal iza. Ou
non o coñecen ou disfrutan dos
concertos musicais sen relaCionalos cun proxecto global. (21)

~

GUÍA DE FESTAS POPULARES DE GALICIA
Xosé M. González Reboredo

Vítor Vaqueiro
Festas do ciclo anual, patronais,
laicas, romarías ...
Unha guía completa e actualizada,
con máis.de 200 fotografías
a toda cor, cadros infonnativos,
mapas e índices

A derurpación dos pregóns
A reboldaina annada en Pontevedra polo pregón do ex ministro fran. qui ta G malo Femández de la Mora, que o calificativo máis doncel
que recebeu da opo ición fo¡ o de "señardade de tempo idos", é mostra
dunha nova deturpación e utilización ideolóxica que a direita está a facer das festas populares. No tardofranquismo os pregoeiros municipais,
que lle daban as novas aos viciños en cada cantiña, foron sustítuido .
nas festas por homes ilustres da T erra que louvasen as tradicións -e as
belezas da paisaxe, que enchesen de recordos aos presentes e se lembrasen do~ idos para tempo ou para sempre. O que antes era elaborado ·
(para a história loe.al) e transmitido aos presentes por escritores que tiñan algo que dicer ou sabían decilo, ou por parroquianos ilustres que
falaban ao corazón, agora, na maioria dos casos, as autoridades aproveitan a ocasión para facer relacións públicas, pagar favores ou converter
.o pregón nun espectáculo. Faranduleiros, figurins da televisión e outras
faunas enchen os balcóns municipais sen ter nada que dicer nen saber
decilo. Moitos cobran máis diñeiro que as mellares atraccións festeiras,
ainda que, nalguns casos, o suposto reclamo non chegue a congregar a
máis de média dúcea de persoas, contando aos concelleiros que tamén
cobrarán dietas. Conse1leiros, directores xerais, figurantes sociaiS da
corda do alcalde, donas de cárgos públicos, actores e cantantes e o socorrido cronista, se os outros fallan, enchen este ranking de verán.+

O PP bloquea as vias
de diálogo ao deportar
aos interlocutores de ETA
Os meios de comunicación tratan
de non explicitar claramente cal é
a política antiterrorista do PP, por
máis que os seus diri~entes realicen declaracións concluintes.
Asi o fixeron o ministro Mayor
·Oreja e tamén Carlosr'J'turgaiz,
responsábel popular en Euskadi: "para que queremos interlocutore.s se non irnos negociar".
A deportación de Antxon, Peio
e Macario rompe con oito anos
de canles de diálogo aberto. (15)
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AXunta prometera usar ater[a dos desmontes da via rápida do
Barbanza para tapar as enfrada$ das ·mi nas '
-

A,febre do wOlfram encheu os
montes galegos de buscadores e
todas as ·explotacións estaban baixo
cOntrol legal
*PAULA CASTRO - XAN CARBALLA

Frente a estas declaracións, Xoan
Xosé Loxo, ex-concelleiro de Protección Civil do PSOE, di que só
con talar cos vellos da vila poderíase saber a ubicación non só das
entradas das minas,. senón tamén
dos respiradoiros e dos pozos poi os que se achicaba a auga.
"Francisco Castro traballou, cando novo, na mina na que caeu o
rapaz e foi quen lle dixo aos enxeñeiros que .niandou a consellaria
como tiñan que facer e como estaba todo por dentro. Tal e como
erdixo asi estaba", conta Loxo.
A lamentábel caída de Óscar Loxo Suárez, que levantou a voz de-- alarma sobre os perigos de ter
mal pechadas as entradas destas vellas explotacións de wolfram, poderia ter sido moito peor.
Nese mesmo lugar celebrouse,
non hai moito, unha festa e sobre
as apodrecidas madeiras que ta- .
paban o buraco pasaron ese dia centos de persoas. A menos ·de
100 metros atópase unha escola
unitária que se deixou de usar
hai poucos anos e pasou a ·ser
utilizada como igréxa_ á qu~ acoden os viciños os domingos. ·

Peticións

á Xunta incumpridas·
Na anterior lexislatura, co PSOE
no grupo de governo, o. concello
soliGitou axudas da Xunta para
poder tapar as minas. Nunhas recentes declaracións, o ex-alcalde
socialista Manuel Velo, aseguraba
que a consellaria de Política Territorial se comprometera a tapar as
- entradas coa terra dos desmontes
da via rápida do Barbanza, _pero
en lugar de facelo usárona para
cortar as bárcias. "O concello non
lle podia facer frente aos custes e
depende da Xunta para facer
esas obras", indica Loxo.
Mália a afirmación de que moitas
das miñas eran ilegais e por iso
agora é difícil atopalas, o ex-concelleiro socialista amosoounos en
pouco menos de unha hora seis
entradas distintas e case que outros tantos pozos. Ao tempo, lembraba as máis importantes da zona,_como a coñecida co nome do
Cobo, no lugar da,s Rosaledas, ·
que pechou aproximadamente no
ano 58 e que non foi tapiada ou a
de San Fins, que ainda estivo explotada até hai 1O anos.
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Ademais, ·quedan ainda moitas
das edificacións nas que traballaban os químicos e os enxeñeiros chegados ·de Asturias e da
Alemaña que hoxe son utilizadas
como vivendas. Nunha delas, os
proprietários mesmo construiron
Pasa á páxina seguinte
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Aguerra mundial disparou.-o prezo do mineral polo se~ uso en armamento

Ingleses e alemáns disputábanse o wolfram
Unha das principais caracteríscontrolada palas autoridades.
Outra cousa é saber cal foi
ticas do wolfram é o seu elevadestino do mineral,
que ~n
do ponto de fusión (3.41 O g·raos
parte se lle perdia a pista. Oe
As empresas que contaban coa
centígrados), o que fai que a sua · concesión servíronse dunha
feito correu a lenda que nesa .
preséncia na rriellora das aleaoutra batalla polo wolfram da 11
man de obra disposta a calquer
cións de aceiro sexa coñecida xa . sacrifício naqueles anos da faGuerra Mundial, moitas toneladesde hai moitos anos. Esa esme. As descripcións que fan os
das de mineral, tiradas con sangue, suor e bágoas, remataban
pecificidade fixo que nGs anos déi
mineiros daqueles traballos é
11 Guerra Mundial as iñdústrias
terríbel: "explotábanse os basimplesmente no fundo do mar.
rrenos e case nen despexaba o
de armamento alemá e inglesa
Xoan Xosé Loxo, exconcelleiro de Protección Civil en Boiro diante da mina atorada na
se disputasen o control das fonLiteratura e verdade
fume ~ a poeira e xa entrabaque mnorreu o mozo Óscar L9xo.
mos. Morreu moita xente con
tes do mineral, e principalmente,
na Península Ibérica, a produEra tempo de apandar é a obra
enfermidades de pulmóni como
Ven da páxina anterior
porque segundo Loxo, "ainda
.
ción
galega,
que
concentraba
un
0utros
moitos
despois
por
doautobiográfica
de Ramón de
que é certo que habia explotaunha piscina que enchen coa
enzas asocia-das aos subpro80% da-exportada por España.
Valenzuela (Edcións A Nosa
cións de particulares que facian
auga procedente dun dos pozos.
ductos da decantación do wol- · Terra) que narra os detalles da
pozos nas suas leiras, tiñan que
As minas galegas estaca espafram (arsénico entre outros)".
explotación e o consentimento
pedir unha autorización oficial".•
Do lado éstá o campo de futbol
rexidas
por
diferentes
zonas
do
e con.trol do estraperlo e das
do Sporting de Lampón, construisupostas minas ilegais. Di VaA maiores deses traballadores
país, nomeadamente na zona
do sobre o monte no que se bocontratados,
en
Santa
Comba,
as
empresas
valélenzuela: "a empresa facia condo
Barbanza,
taba a area do mineral. A poucos
1
cesións (a prezos astronómiSan Fins de Noia, A Penouta,
ronse -nomeadamente no cametros, a carón dunha granxa de
cos) de xacimentos a ceo aberso de Silleda e de Casaio- da
Silleda ou Casaio, e algunha
polos, atópase a entrada dunhas
to a particulares para que eles
delas estivo aberta até hai non
explotación dos presos polítigalerias, cunha boca duns dez
fosen rabuñar ali en percura de
cos, moitos deles asturianos,
moitos anos. A extracción : sen
metros de longo por catre de anque eran concentrados en bawolfram. Como ali xa era sabiembargo, faciase devagar nos
cho, coas paredes completamendo que non había nada e os
' anos prévios á 11 Guerrá Mun-, rracóns específicos, dos que
te arrombadas. Os proprietários ·
ainda
se
conservan
os
restos.
concesionários non viñeran a
dial,
pero
aumentou
a
resultas
da granxa aseguran que "é un
este mundo para fozar na terra,
da espectacular subida .no preperigo, porque os rapaces andan
zo cando estala o conflitó. béliRamón de Valenzuela ten destrataban con xente que fose tua xogar por aí e poderia haber
rar aos pozos, abandoados por
crito acaidamente estes campos
co. Para moitos parte d~s!a suoutra desgráda en calqu?ra moinseguros que tiñan, entre as
de
traballo
do
·franquismo,
·nos
ba
era
artificial
e
persagula
blomento". Pésie todo, cúlpanse a
estivas, cantidade de mineral
que el mesmo estivo, asi como o
quear as adquisición~ do:"lnimisi próprios por ter convivido cos
en sitios de grande perigosidaproceso de· contrabando e ·estrago, pero por fas o.por nefá$, foburacos sen acordar do perigo
de por derrumbamento dalgun
perlo no que participaban as emsen os alemáns cu os _ingléses
que entrañan e sen ter esixido a
penedo ou por inundación.
presas, a garda civil e os interos principais beneficiárioS; o. cersua imediata clausura.
mediários que finalmente facian
to é que se desatou unhq ver"Tamén ian a outros de menos
chegar o mineral aos partos.
dadeira tebre do wolfram, ben
Xoan Xosé Loxo.
Nenos xogando nos pozos
perigo pero de menos producto. Os 9oncesionários, adeLoxo conta que os ..rapaces desDestacamento da Garda Civil para a vixiancia da-mina, perto de SiUeda.
mais, mercaban, pala sua cancen con cordas até a entrada da
ta
a calquera que llo oferecera,
mina e regresan ás suas casas
estiveran
ou non asociados
atrav,esando o monte palas galecon outros concesionarios. Torias. As marcas das cordas, na
dos eles tiñan que vender á
árbore situada na beira do burato,
Empresa unha cantidade diácertifican as suas palabras. "Poria.
estipulada no contrato,
deria pasar algo terríbel, porque
arredor do 50% máis ·baixo do
xa se desplomaron as paredes da
prezo de mercado. Despois de.
entrada e as galerias non teñen
cobrir a dita cantidade vendian
táboas que as suporten. Coa auo resto de estraperlo. Moito
ga que corre por aí abaixo caldeste estraperlo tamén ia árar
quer dia atúndense cos rapaces
á Empresa que o pagaba mais
dentro", indica. Ao concello tamén
baixo do que na Coruña ou en
teñen chegado numerosas queiVigo pero con menos rico para
xas dos cazadores en protesta
o vendedor.
polos pozos que hai no monte e
que só están tapados polo mato.
"A Empresa tiña man de obra
barata cos presos políticos.
Os viciños, que coñecen ben a
Amañaba cantidades e valores
história das minas de escoitar
co fisco, facia trampa cos buscaaos seus .país ou avós, explican
dores; enchiase a mans cheas
que, se cadra, fálase de ilegalide millóns aínda que tivera que
dade porque moitos ian ás noirepartir en ~odos os estamentos
tes a tirar o mineral para vendelo
do Esta·do Vertical .e tivera que
despois no mercado negro, "pordar, tamén de estraperlo, un soque o pagaban mellar". Pero iso
bresoldo aos presos segundo a
non significa que fosen ilegais,
sua conducta no traballo". •

ªº

0s rapaces

deseen con cordas
até a entrada e
regresan ás $yas
casas atravesando
o monte polas
galerias. Poderia pasar algo
terríbel."

Terra descoñecida

/

·,

privil~xiadas .pQr Franco, unha vez_peraido o control
d?~ minas dos Sudetes após os acordes de Yalta.

Un dos ségredos mellor.gardados da economia do
país é o que atinxe ariqueza mineira. Sábe$e de
determinadas produqións de grande valor, pero
descoñécese que unha grande parte d0 território está
denunciado palas émpresas-mineiras, que teñen
cuadriculado pratica,mente todos os recursos mineiros
do_planeta. De feito unha verdadeira história da
mi'neria do país estaría por facer, e mesmo os e~tudos
económicos teñen c;iue nutrirse de estatísticas de
fiabilidade relativa, confiadás ás próprias empresas
explotadoras e á opacidade da Conselleria de
lndústria.

Se os productos principais de canteira (pizarras,
granitos-, calizas,. .. ) sori abondo coñecidos e para eles
r~ivindicar un meirande grao'de elaboración que a
.exportación en bruto, e igual SUQe,de coas producións
de carbóns, capitaneadap ·polas extraccións de lignitos
nas Pontes e Meirama, a maioria dos producíóns foron
debecendo co tempo, sen que se coñeza
puplicamente calé o estado actual e, sobretodo as
potencialidades mineiras do paJs .

o fenómeno galega non é exclusivo pero si ten
singularidade cando se coñece a importáncia dalguns
destes recursos, mesmo estratéxicos no devir
tecnolóxico actual. Seria o caso do seixo, que no noso
p_aís é explotado por diferentes empresas, algunhas
delas escandinavas, que levan a matéria prima en
bruto para fóra, ou do moitas veces 'denunciado caolín
de Burela, explotado por empresas alemanas

As causas deste carácter restrinxido da minería teñen
que ver co carácter estratéxico das explotacións e co
feíto.de ser unha explotación típica de economia de
enclave, no que a riqueza própria non serve
acaidamente para o autodesenvolvemento. De feito
segue sen terse certeza pública d§l ubicación de
explotacións de minerais radioactivos, terras raras, e
outros de grande valor engadido.

se

O caso do wolfrámio foi sintomático dunha época,
curta no tempo -os cinco anos da 11 Guerra Mundial-,
_na que todo o país sabia de minas, pois arredor dun
prezo disparatado e en tempos de fame, movimentou
a grandes povoacións á procura dun ouro negro que
podia enriquecer rapidamente ou, cando menos, tirar
da miséria. A artificiosidade daqoela febre, dos prezos ,
· da lenda de grandes fortunas amasadas ao seu carón,
chega aos nasos días apesar da· escasa atención que
esa quimera tivo na nasa literatura e mesmo na
história do país, en plena longa noite de pedra.
Como testemuña daquel tempo ficanos montes
furados , convertidos en trampas, e agora é a
desgrácia a que pon luz nun fenómeno de riqueza e
miséria, que reclama por unha meirande información
pública. Queda para nós a imaxe enloitada dunha vella
que veu paseantes ollando as minasabandonadas e
perguntaba 'asustada, "E. lago, vai volver a guerra?"•
ANOSA TERRA
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Medra á. capacidade estractiva de todos os países pesqueiros do.mundo mentres se reduce agalega

O secretário de Pesca d.o Governo Aznar pide máis resp8ito
para os recursos
-

ro-

•

..)

•

~

•

F
(

con sete tripulantes
que remataron na
marea seguinte coa .
recuperación dos
quince tripulantes
de uso. O seitor
pesqueiro galega
emprega 38.400
persoas que representan o 4% do traballo do país e o
54% do emprego
do seitor en todo o
Estado.

9*G. LUCA

Máis respeito para
os recursos pesqueiros e un estarzo para mellorar a
eficiéncia dos barcos. Esta é a recom end ación do secretário de Pesca
do Governo A'znar e
de asesores de
pesca do PP para o
seitor industrial que
sofreu a máis drás-.
tica reconversión
desde o ingreso na .
UE e o recorte máis
espectacular de tonelaxe entre todas
as frotas pesqueiras do mundo . .
Segundo se desprende do monográfico
da pesca publicado
pola revista Papeles

de Economja Española, que edita a
Confederación de
Caixas de Aforros, o
brutal recorte de
bar C 0 S e re CU r SOS A política do govem~' Ann.ar para a ¡pesca ~en como obxecrivos ¡prinieijpaES 'ª redludán de, 'e m,p1rego e_de,'c a1pacidade estractiva.
humanos da f rota
proclama, pala contra, 1que a fmtar- pHbe llló11 pesqueim dependB da
galega contrasta co crecemento
servaoión das espédes pesqueida pesca en todo o mundo. Con
conxeladora "é unha das meHor
vo111tade do Es~ad:o piar defende,r
ras e no11 oonsideracións econópreparadas do mundo para afrentodo, o secretário xeral de Peso seitor e da sua capacidade nemicas e sodais. As veces arguca Marítima invoca outravolta a
tar o reto do tornecemento do
gociadora.. Na análi se da pesca
me11lo1J1se tópicamente que máis
pantasma da sobrepesca.
45% de proteinas de ori~e rnariñ·o
igaieQ'a, Carlos lgll esiias M~lvi do
importante, que oonservar o peix,
que anúncia a FAO para o século . oonclue q¡ue "os de~axustes frotaé conservar os pescadores".
A adaptación á Poi ítica PesXXI no mercado mundial de pmre~ursos perma111ecen e is-to é
queira Comunitária custou · un
dutos pesqueiros, cunha tecnolomanifesto tanto en augas internaJuárez Casado cafga a liquida36% por cento da frota do Gran - xia de ·avangarda e recursos hu,
cionai s ou lo11xanas , en .augas
ción de 1empmgo á canta do reSol e continua a perda de emmanos, experiéncia e tradición dicom1.mitárias ou nas piróprias
novamento da frota e do mellofícil de atopar noutros paises". .
prego despois de ter amortizado
pesqueiras gialegas e o axuste
ramento tecnolóxico. "Ternos visManu_el Varela Lafuente e Xosé
_dez mil postos de traballo na'
estrutural das frotas e da sua acto unha grande redución do núpesca en dez anos dentro da
Antón Fernández Roxo indican
tividae aparece abrigado".
mero de tripulantes de pesqueiUE. Ao mesmo tempo, a frota
que o aproveitámento (jos recurros de vinte anos para acó, que
~ cbnxeladora reducíuse nun ,58%
sos mariños é a cada máis inten-Outros investigadores sinalan que
non é máis que a réplica do proe,a do bacallao nun 65%.
so en todci o mundo. O. Xapón,
estes cuidados pola capacídade
ceso que padecera o resto de
que nos ültimos trinta anos disestractiva danse en todos os paíEuropa anos atrás. "Os barcos
puta o primeiro lugar n·a lista de
Citando á axéncia das Nacións
ses pesqueiros en relación aos
renóvanse e con isto mellara noUn idas para a Pesca e Alimenpaises pesqueiros ao Perú é á
seus competidores e· non apare- ,tabelmente a sua habitabilidade
tación (FAO), .Samuel Juárez,
China, pasa de pescar' case 7
cen á respeito da própria ñiáis
e seguridade pero tamén se aumillóns de tone ladas no· ano
responsábel da pol ítica pesqueira
que entre os estudosos españois.
tomatizan 1 o que os fai menos
do govemo Ai:nar, recoñece que
1961 a 1O millóns- no 91. O Perú
Ernesto Penas, por exemplo, addependentes dos homes para
. a produción da p~sca do Estado
extraiá 5,2 no 61 e no 91 obtén
virte que a xestión pesqueira adodesenvolver. o traballo". O direcbaixa de millón e médio de· tonecase 7 millóns. No ano 1961 Eslece de biocentrismo "no senso
tor das pescas do Estado non fai
ladas ·no ano 1974 a 1.290.000
paña é o noveno Estado pes-· de que na xestión só se considemención· de recentes probas dos
queiro de;> mundo .- o -décimo no
en 1993 e a frota conxeladora
ran as~ectos biolóxicos da conbarcos do Gran Sol para traballar
que tiña 230 uni·dades
ano
71 ,e p~sa ao lugar 18 en 1981.
1989, na maioria galegas, queda
Ainda que dez anos máis tarde
A. EIRÉ .
en 80 na altura de 1991.
recupera unha posición, supérano en capturas México, Canadá,
Juárez culpa do descenso de - Corea do Norte, Dinamarca, Noruega, Filipinas, Corea do Sul,
capturas á mellar eficiéncia técnica dos barcos de ·pesca: . "Este. _ Thailándia, lndo(lésia, India; Es- progreso tecnolóxico tamén é a ·tados Unidos, Chile, Perú, a
URSS, Xapón e China. Os. autoorixe da soprepesca, fenpmenos
que ser.á preciso evjtar para que
res desta nómina comparativa ino rendemento que se ti.ra dos
ternacional de produción de pesmares sexa óptimo".
responsáca aprécian que país~s que tiñan
A prppaganda eleitoral Galícia en feitos, que está a chegar aos fogares
bel de Pesca do Governo central
frotas cqnxeladoras importantes
dos
galegos, leba _o carimbo de marketing directo, remetíndolla mesmo ·
experimentaron un quebrando
di· que ''debemos admitir o proa aqueles cidadáns que están incritosna Lista Robinson (listado dos
importante coa extensión á 200
greso tecnolóxico sen que isto
que se negan a receber. propaganda por coi;reo nos seus domicílios ou ·
miHas da zona económica exclu,supoña un incremento do esforzo
traballo). Esta ilegalidade levou a alguns .cidadáns a denunciar conpesqueiro" e, un pouco máis
siva, ainda .que "para ou.tros o
culcación do dereito á intimidade recoñecida por lei. Máis, á hora de
axuste foi1 menos comp.licado e
adiante, recomenda "a moderniinterpor a correspondente denúncia, a persoa asoballada nos seus denalgú11s casos melloraron a sua
zación e renovamento das frotas
reitos atópase que esa publicidade non ten un responsábel (é o PP
perspec~i va claramente". coma obxetivo primordial para
afrontar con optimismo o futuro".
ou a Xunta quena envía ?), nen tan sequer un pé de imprenta ou deNo conxunto dos tra.ballos agrupósito legal, incorrendo nunha nov.a ilexitimidade. Hai quen, ao
Experiéncia e tradición
pados baixo a títu lo Pesca, un
mesmo tempo, interpón a denúncia por "publicidade cauciosa", ao
nuevo horizonte, sobrancea a imconsiderar que o publicitado 11on se axusta á verdade a man· tenta. +
O armador XA Suárez Llanos· presión de que a fortuna de cada
1

a

no

Marketing ilegal
do, PP . . xunta

o

A

"Cando se acusa topicamente aos barcos Galegas de sobrepes ca , ternos
que lembrar que a
mariñeiria nosa é
mellar e polo tanto
máis responsábel contesta Xosé Manuel Boullosa, representante da CIGMAR-. Outros países afinaron máis
nos seus sistemas
de.propaganda e relacións públicas para apresentaren aos
mariñeiros galegos
· coma esquilmado
res , pero Canadá, Arxentina e
Marrocos, por exemplo, non fixeron outra cousa que esquilmar os
seus recursos ·mentres Franza
usaba as volantas no bonito". Para o responsábel comarcal do
sindicato, as redes e mallas normalizadas converten certas acusacións de irresponsabilidade en
quimera. "Entremente fálase de
sobredimensión e de fondos de
reconversión para os armadores
pero non para os empregos que
se perden, nen para a capacidade de pesca que se exporta como consecuéncia das empresas
mixtas; fálase de fondos para
modernizar pero non se nomean
as condicións de traballo, de
habitabilidade e de convivéncia
nos barcos".
Suárez Llanos di que o que precisa a pesca é o apoio político
necesário para defender os intereses pesqueiros no plano internacional. "Que a nosa frota peída acceder a áreas de pesca en
augas internacionais sen medo
nen sorpresas. Unha frota conxeladora coa dimensión actual ·
non debería ter problemas de
caladoiros e polo tanto debería
negociarse con paises terceiros
sen nengunha presión".
As referéncias ao ·tamaño da
frota, ·á acomodación ás situacións internacionais e á reconversión técnica son coma cortinas de fume para que non sa-.
liente a necesidade de termos
unha política pesqueira, a xuizo
de Boullo~a. "Compre que teñamos ·competéncias para que
a pesca deixe. de ser un seitor
sen · artellar, sen capacidade
para organizar os portas, o comércio, a produción, os a'rmadores e os pequenos ._e medianos empresários".. +

.l

ANOSATERRA

14 DE AGOSTO DE l 997

Asua Fundación asegura que oespírito de Bóve9a está apiques de entrar ·en Raxoi

Poio, Pontevedra,_ Oleiros e Soutomaior
concentran os actos do Diada Galiza.Mái-tir ·
•

A axenda para comemorar o 61
aniversário do fusilamento de
Alexandre Bóv~da na Caeira é,
nesta ocasión, un anaco máis
apretada que de costume. Cinco son os actos previstos para
realizar o 17 de Agosto, que
coincide en Domingo e que se
produce, como indicou o secretário da Fundación Alexandre Bóveda, Xosé Castro Ratón, "nuns momentos nos que
o espírito de Bóveda está a piques de entrar en Raxoi " . Os
actos en memória do secretário de organización do Partido
Galeguista insisten novamente
no obxectivo tradicional do dezasete de Agosto; isto é, render homenaxe á Galiza Mártir,
ás vítimas da represión franquista e por extensión a Johan Carbafleira e a Vítor Casas.
Vítor Casas e Johan Carballeira
tamén foron fusilados en 1936 e
1937. Ao segundo , o povo de
Bueu vaille erixir un monumento
realizado por Manolo Paz e sufragado por subscripción popular. Carballeira e Casas eran
persoas relacionadas con Bóveda, ainda que Vítor Casas tiña
unha relación máis íntima debido á colaboración directa entre
Bóveda, como membro do Partido Galeguista, e Casas como
director de A Nasa T erra.
No referente aos actos deste sexaxésimo primeiro aniversário do
fusilamento de Bóveda, a Fundación Alexandre Bóveda quer que
se consolide a oferenda no monumento erixido na Caeira o ano
pasado, con ocasión do 60 aniversário do seu fusilamento. Nesta cerimónia, ás doce da mañá,
interveñen o alcalde de Poio, Lucí ano Sobral , o presidente da
Fundación Bóveda, Fernando
Quintela e un membro da família.

1

~·

A CIG denúncia que o PP
·fai as listas para traballar nos·Hospitais
do-Barbanza e Costa da Morte

5

Concelleir9s do Partido Popular do Barbanza e da Costa .da
Marte elaboran as listas de viciños que poderán traballar
nos hospitais destas duas ca.marcas antes de aprobar ,os
cadros dé persoal ou facer" convocatória de emprego público, denunciou a Confederación lntersindical Galega. Segundo o sindicato l)acionalista, "desde o próprio concello
a~ Riqeira, To¡res Colomer xa designol! ao dirix~nte de No·vas Xeracións· e Teniente Alcalde; Manuel Dieste Mos, como encarregado de realizar tal cometido, é dicer, de confeccionar as listas de aspirantes e seleccionar aos candidatos. Tamén se utiliza para este cometido ao Asistente Social do Concello de Ribeira e da"Pobra e o mesmo está fa·cendo o Partido Popular na Costa da Marte". -A ·c1G advirte
da posibilidade de que ambos centros de saude se convirtan en fundacións para poder fuxir do control administrc1tiv0-, político e sindical ao igual que se fixo na Fundación
Hospital de Verin ou no lnstitt¡to pe Medicina Técnica (Me<;itec). O sindicato nacionalista resalta ademais , o feíto de
que estas actuación se realicen ·na p~ecampaña eleitoral. +

·Amigración interna
cámbia a demografia da Galiza·
Segundo os últimos dados do censo a província de
Ourense e a cidade da Coruña perderon habitantes nos
últimos anos. Na província ourensana observouse un movimento migratório cara ao litoral galega, o que motivou
un descenso da povoación auriense. Por mor disto, a circunscrizón de Ourense poderia perder un escano no Parlamento galego que será elixido nas eleicións do vindeiro
Outubro.- No caso da cidade da Coruña, o BNG _
l ocal achacou o retroceso demográfico a unha mala xestión municipal que fomentou a especulación, aumentando o prezo da
vivenda, e orientou a cidade cara os servizos, esquecendo á indústria e o comercio interior.•

Amália Álvarez Gallego, viuva de Bóveda e segunda pola esquerda, durante apresen·
tación do libro Vida, paixón e marte en Pontevedra.
A. IGLESIAS

Ás seis da tarde hai unha cerimónia relixiosa na capela do cem i té r i o pontevedrés de San
Amaro.

conecta os actos cos e~forzos
que realiza o pavo de Bueu por
restablecer a figura de Johan
Carballeira.

O tradicional ac o cívico-político
comeza ás sete da tarde no
panteón familiar dos Bóveda no
mesmo cemitério de San Amaro. O acto consiste ná realización dunha oferenda floral seg u ida da intervención , nesta
ocasión , de Marcos Valcarcel ,
en representación do Clube
Cultural Alexandre Bóveda de
Ourense.

Á mesma hora en Oleiros o BNG,
o concello e a Agrupación Cultural
Alexandre Bóveda convoca un
acto na Praza da Libertada, diante do monumento inaugurado o
pasado ano, no qe haberá un recital poético, unha oferenda floral
e diversas actuacións musicais.

Ás oito da tarde , na praza de
Curros Enriquez , en Pontevedra, no lugar no que, por subscripción popular, foi erixido un
monumento a Bóveda hai once
anos, co gallo do seu 50 cabodeano, celébrase a tradicional
oferenda floral. Neste acto a intervención principal corresponde a Xosé Novas, alcalde de
Bueu . Oeste xeito a Fundación

_O~ g~l~os de Buenos Aires só puideron ver

TVG·América durante a visita de Fraga
Na actualidade só Cablemundo e Canal Federal transmiten en Buenos Aires o sinal da TVG-América. A negativa
a .transmitir o sinal dos tres granc1es servidores que dominan o mercado da capital federal provocou que até o de
agora este sexa un servizo para moi poucos habitantes.Nembargantes co gallo da visita do presidente da Xunta,
Manuel Fraga, a esta cidade durante o pasado mes, Multicanaf1 un dos tres grandes servidores, puxo en antena o
sinal 0 mesmo día da sua chegada, o 15 de Xullo . A transmisión fíxose para-a zona Sul, parte da ciOade na que hai
máis galegas asentados: Catro días despois , logo da marcha de Fraga, o sinal deixou de transmitirse repentinamente. Segundo a empresa tratábase dunha realización
momentánea que non esta programado volver' a facer.+

Por último, ás nove da noitiña, na
Casa da Cultura de Soutomaior
celébrase unha homenaxe popular na que interveñen o xuíz vigués Oréncio Pérez, a poeta Xela
Arias e o lingüista Henrique Monteag ud o. A Fundación Bóveda
xustificou a inclusión deste acto na
axenda por ser tradicional durante
o mandado de Fernando Pereira
como alcalde de Soutomaior e
porque o novo governo municipal
desa lpcalidade, do PP, negou
apoio institucional ao acto.+

Peden unha multa de até 50 millóns a Enagás
A Conferéncia Hidrogáfica do Norte ven de propor que a
empresa Enagás sexa sancionada cunha multa de entre
cinco e cincuenta millóns de pesetas polos danos ocasionados no rio Miño durante a construcción de tres diques
en- Santa Mariña, no município de Outeiro de Rei e nas
Saamasas e Alvares no de Lugo. Este organismo
considera que a calidade da auga do Miño se veu afectada porque arredor do tres por cento de terra empregada ·
para facer estos diques foi arrastrada pola auga. Os
danos ocasionados polas obras do gaseoducto cífranse
en 1.189.125 pesetas. A decisión última sobre a sanción a
empresa Enagás terá que tomala o'directo.r xeral de Obras
Hidráulicas e de Calidade das Augas que depende do
Ministério de Meio Ambiente.+

ALEXANDRE BÓVEDA E.A -VONTADE
NACIONAL GALEGA
ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO

Non · importa que Galiza teña un espírito inmortal,
coma o espírito dos deuses antigos, e que viva con,
sustanciado cunha terr.a prodixiosa, dina de ser para,
cliso, se esa terra non ten liberdade, se esta terra está
soxulgada politicamente. E ainda diremos máis: po_u,
co importaría que Galiza fose, xeográfica e hístorica,
mente, un feíto nacional ben diferenciado se carece,
ra de vontade para esistir; mais é o certo que hoxe
Galiza é un dos problemas de máisima consideración
para os clestt_nos próximos de Hespaña. E o anceio de
esistir e de ser ínfundíronllo a Galiza tres homes ex,
traordínários, tan achegados a nós que ainda non fí,
guran na história erudita. Chamábanse: Antolin fra,
lado, alma da revoluciém galega do 1846; Alfredo
Brañas, creador da doutrina política do galeguismo;
Alexandro Bóveda, realizador do máis poderoso feito
de vontade galega: prototipo de cidadáns e protomá,
ritr da nosa liberdade, estrela das nosas esperanzas.

redes latexar o esprit<;? , a intelixéncia, a vontade de
Bóveda; lembrade os mil ·incidenTes que precederon
á celebración do plebiscito estatutista e veredes que
Bóveda fo¡ heroi de todas as xomadas; maxin'ade a
implantación do réxime autonómico, que a república
nos oferecia, e veredes como Bóveda era o esteo que
aseguraba o éxito do novo estado; pensade no retor,
no á legalidade e á orde democrática, cando en Gali,
za brile o sol da liberdade e todos se síntan conforta, ·
dos polo calor da xustiza, e entón veredes que o no,
me de Bóveda será a nosa bandeira .

Alguén pode perguntam os. Quen foi Bóveda? E eu
diria, simplesmente, para non emodonarme: Lede o
Estatuto galego e en cada unha das suas palabras ve,

Eitracto dun discurso de Alfonso Rodríguez Castelao no exílio
do Centro Ourensán de Buenos Aires en 194 2,
en memória de Alexandte Bóveda.

Arbitrariedade
nas subvencións ás festas gastronómicas_
A raíz de non conceder a Deputación de Pontevedra axudas para a 111 Festa do Percebe e Ameixa Veada, en
Cangas, Xoán Garlas Chillón, do grupo provincial do
BNG, perguntou cales son os critérios desta institución
para subvencionar ás festas gas-trónomicas. A festa do
percebe esta organizada pala contraria de pescadores
San Xosé en colaboración co concello de Cangas, que fixo -xestións, sen éxito, para acadar axuda económica.
Este ano a Deputación subvencionou máis de vinte festas con cantidades que chegan até un millón de pesetas
como a feira do Deza oua festa do cocido en Lalin, a festa dos callos en Salvaterra, a do cordeiro ou a lamprea
na Estrada, a do xamón na Cañiza, a do tinto Salnés ou
a da cereixa do bairro vigués de Beade. O BNG , formación
á que pertence o alcalde de Cangas Eulóxio López , perguntou por que se negou a axuda para a festa do percebe.•

Este dia é un dia de dór e de esperanza (a mesma dór e .
a mesma esperanza que B<?veda levaba no corazón
cando se encamiñou ao marteíro) e para dar cima a
este acto patiótico todos os galegos debemos repetir as
mesmas verbas que el pronunciou ao caer para sempre
na terra que tanto amaba: "Viva Galiza ceibe!-" +
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OPtNIÓN
A POSIBILIDADE DE MUDANZAS LEXISLA TIV AS
QUE LIMITEN DIREITOS CONSTITUCIONAi$, APROVEITANDO A UNANIMIDADE NA CONDENA DO
ASASINATO DO CONCELLEIRO DO P.P. DE ÉRMUA,

MIGUEL ÁNGEL BLANCO, É .ANALISADO POLA AUTORA, QUE SUXIRE QUE A. EXCEPCIONALIDAPE
NON SE XUSTIFICA EN NENGUN CASO E TRATA- ·
RIASE DUN PASO ATRÁS NOS DIREITOS CIDADÁNS.

CUSPEN IRA

CONTRA
ANGUITA

~

MIGUEL ÁNGEL BLANCO E.A REFORMA
DO CÓDIGO PENAL
ANA MOSQUERA

Pasada a marte de Miguel Angel Blanco e
as subseguintes convocatórias masivas de
protesta, iníciase un proceso qu.e moitos tem iamos de recorte dos dereitos cidadáns.
Aproveitouse a hipersensibilización dunha
povoación que de boa fe saiu á rua a protest-ar contra unha violéncia inxusta para intentar sustraerlle a esas mesmas persoas a
sua liberdade. Paradoxicamente, de esrar
vixente unha das medidas propostas polo
PP, a calificación como delito da asisténcia
a unha manifestación ilegal, os cidadáns
que sairon esp011:taneamente a pedir a· liberación de Miguel Angel poderian ser detidos
e condeados a prisión. Non creo que nengun policía fose quen de deter a estes manifestantes, o que resultaria loxico pero contrário á igualdade de todos os cidadáns ante
esa pretendida lei. Criariase asi unha situación de inseguridade xurídtca, xa que a administración poderia actuar con certa condescendéncia naquelas circunstáncias que
estimase favorábeis aos seus intereses e pqla
contra ser máis contundente en manifestacións que lle resultasen incómodas. Estas
últimas non teñen por que ser unicamente
as de HB ou Jarrai¡ insubmisos, feministas,
ecoloxistas, incluso os vecinos de Vilaboa,
poderian acabar convertidos en delincuentes por colocarse cunha pancarta dianre de
Cuifia cada vez que asoma a inaugurar algo.

XEsús REDONDO ABuíN
O ar profesoral que gasta Rafael Ribó
desdí o rigor mínimo esixíbel a un bón
profesor. Un bon profesor non se engola.
El si. Véxase mesmo El Correo Gallego
do Luns, 28/7, páxina "20. Cando alude a
Catalunya faino como se el fose o rei ali
' e IC demiurgo e embigo da esquerda viva. Cando fala de Galiza faino como se
o seu home aqui fose o campeador de todas as batallas habidas na pel de touro.
Numáncia incluída. Que saberán estes
dous de historiais. Para historial Camacho. Que el e os seus lapidaron/dilapidaron na sua própria casa. Por cerro. Cando fala de España fala en ton ex,cátedra
e o que destila contra Anguita non é
precisamente fraternidade. Cu pe ira.
Non lle pasa asi con Clinton.
Un non atina a colixir como tanta sabiduría non se sustáncia en algo máis
do que está á vista. A nível estatal IC
baixa de comício en comfcio. Mentres
a formación que lidera o pérfido Angui,
ta vai subindo. Non moito, pero subindo. Nos últimos pasou asi: IU subíu 7
deputados, IC deixou un tércio dos 3
que tiña polo camino. Pero é que en
Catalunya o seu activo é igualmente
exíguo: 9% Bar\:elona, 7% Tarragona,
3% Lleida, 3% Girona. Ribó ten máis
de méd ia Catalunya a campo. Móvese
nos índices das prazas de soberania. Debería moderar o ego unha miga.

E moderar a bile fratricida. Que se des-

boque no apoio a Xeluco non é o pior
Esta liña de actuación iniciouse coa Lei de
. (se vai ser semeUante ao aporte á maniSeguridade Cidadán (Lei Corcuera). Un
festación do 25 -ao redor de 100 en toapartado que no seu momento parou inadtal-se dixo- mellor calaba polo ben dos
vertido regulaba importantes sancións eoo,
dous) o pior é que se desboque e deslin,
nómicas para as manifestacións non autorigüe contra IU e contra Anguita.
zadas. lsto é ben sabido polos sindicalistas: Manr.festadán en contrcufa ,m orte ~e ~iguel Ángel en v·igo.
A. IGLESIAS
Ribó/Gutiérrez/Garrido tratan a AnguiXabier Aboy foi sancionado con vários mita co ódio que non lle profesan aos ente- .
llóns de pesetas en conceito de m11:1kas ~Jio~as · - tos die termr~smo. Este pontá- está senda
rr~dores de esqueletes en cal viva. Desunidade debe traducirse en roáis represión
mobilizacións dos mariñeiros do Morraw.
mod.'im de altlención continuada nos meios
leais até a médula, que diría Cristina.
para todos. A violéncia basca ·serve como
de c~1mmicación, xa que por afectar a meCon amigos asi sobran os inimigos.
coarrada para reducir os direitos civis, vol,
A proposta áctual do Governo sobrepasa o
nores resulta máis ,c hamativo. Trátase de · vendo a un sistema xudicial anterior aos
texto constitucional que, no caso de mani,
c.rfar unha· ~i~ra que normalice a desigual- . princípios da revolución francesa e que
Pior fora, iso si, que esgrimiran "aparatos
festación, unicamente esixe a comunicadade ante a leL Seguindo ao fiscal de me.de abalar ideas" {que asi, con ironía excontradi vários artigos da Constitución Esción prév'ia á autoridade e limita a posibilinares Felix Pantoja: "un rapaz de 17 anos
quisita, definíu Mafalda os toletes da popañola como os que consagran os dereitos á
dade de -proibilas só ao caso de,que existan
que mate dúcias de nenas ou anciáns non
própria imaxe, a libre circulación e manilicía). Vaia se si. Con todo, estanse pafundadas -razóns de al·
será responsábel penal . festación e sobre todo o princípio básico
sando un peliño. Están sendo un chisco
teración do orde públi,
__
e11on poderá ser pri~
canalliñas. Pareceme a min. •
que diferéncia o moderno Estado de Dereico con importantes pe, "vado de liberdade máis
to da·sociedad e feúdal e dos reximes absorigos para as persoas ou
de éinco anos nun
lutistas: a igualdade de todos os cid-adáns
XESUS REDONDO ABUIN foi secretario
os bens.
centro para menores
ante a lei. •
nos anos 70 de CCOO en Galiza
con tratamento soéieOutra medida, xa en
. ducativo,_merit.res que
sobrep~sa
Suso Sanmartin
vigor, trata sobre a vf- se con esa mesina idadeo-vixiáncia en luga,
d e un membro d·e ··.
res públicos .. Esta norETA incéndia unha
ma, moi comentada
cabina pÓde ser condeanos acr~s por ser ao
ado a 10 anos de car,
parecer utilizada na
cece que 4eberá cumantiga Rep¡¡blica De-:prir nun centro peni,
,,
..,, tenciário para adul,
mocráti.ca ·Alemana
antes da caída do Mu,
tos". Outl'ás críticas de
ro, pasa agora inadver,
inconstitucionalidade
tida para os que dáquechegaron-de Diego Lala se escandalizaban.
pez Oarrido, Javier
As contestadóns cheMoscoso' {ex,ministro
gan desde os sectores
socialista e ex-fiscal .
máis progresistas da xustiza como a xurísta ' xeral do estado) e Jose Antonio Alonso
Manuela Carmena que decía, días atrás no
(voceiro de Xuices para a Democracia).
Escorial: "Esta lei resulta pouco eféctiva.
Os que realizan accións violentas soen ir
Para aprobar estas normas o PP está utizancoa cara tapada e pola contra estanse lesiodo as manifestacións a prol da liberación de
nando direitos fundamentais recoñecidos
Miguel Angel Blanco como chantaxe a tona Constitución''.
dos os grupos sociais que se opoñen a esta
nova agresión dos dereitos fundamentais.
- Por último propónsenos tamén a posibililnterprétase monoliticamente que a socie-dade de reducir a idade penal para os delidade quer "a unidade" fronte a ETA e es?
1

~A proposta"actua1 do

Govemo
o
· ·texto constitucional
que, no caso de
manifestación,
unicamente
esixe .a
.
.
comun1cac1on previa a
autoridade"
'
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Na celebración do XXII cabodano de Mancho-Reboiras
'

-

A UPG elóxia a 'lucidez' dos pioneiros ·do nac~onalismó
•

•

7

...

•

•

O portavoz-socialista Miguel
Cortizo denunciou qüe o Plano
de Es-trada~f de Gal iza incúmprense nun·43ó/o, o que signifi- ca que faltan por construir 669quilómetros dos 1.562 qu.e están previstos. Pqra Cortizo,
"nas duas últimas lexislaturas
o investimento en estradas
sofreu un drástico recorte". O
socialista comparou as. cifras
investidas nas duas últimas
lexislaturas. Na primeira, gastáronse 98.483 millóns e entre
1994 e 1997 só '57 .112
millóns. Ademais, a rede de
alta capacidade tiña que estar
rematada en 1995 e ainda
non funciona nengun dos
seus treitos, asegurou Miguel ·
Cortizo. A Xunta, pola contra, ·
dixo que o 80% do Plano.está
concluido.+

*P.C.

A contribución de Xosé Ramón Reboiras ao movimento
nacionalista, através do seu
traballo político e ideolóxico,
foi lembrada no acto celebrad o o pasado martes 12 de
Agosto, diante do mesmo
portal da rua da Terra de Ferrol, no que hai 22 anos tora
asasinado de mans da policía. Tras da oferenda floral
no cemitério de lmo, en Do.:
dro, Paulo Carril, secretário
xeral da UMG e Pilar Garcia
Negro, en nome do Comité
Central da Unión do Povo Galego, lembraron a sua figura e
analisaron a situación actual
do nacionalismo galego de
cara as próximas eleicións.
"A esperanza de acadar o éxito, o traballo feíto ao longo
destes últimos 20 anos e a importáncia de manter un labor
político , social, cultural e ideolóxico para chegar a todos os
retrincos do país", foron os eixos a redor dos que xirou a intervención do secretário xeral
da UMG , Paulo Carril, no acto
en lembranza a Moncho Reboiras .
Unha homenaxe á que asistiron
en Ferol máis de un ·cento de
persoas, através do que se pretende, ano tras ano, manter viva na memória a figura deste
militante nacionalista finado no
ano 1975. A el e máis á "base
material e social dunha nación
que desde centos de anos antes, como Pedro Pardo de Cela
ou Dona Isabel de Castro, quixeron preservar a sua autonomia frente ao poder alleo, centralizador e despótico", fixo referéncia explícita a deputada do
BNG Pilar Garcia Negro, quen
matizou a importáncia de "pre-

Algrexa devolve
485.000 pesetas
aos comuneiros de Lixó
Os dirixentes da UPG puxeron de manifesto a validez das análises políticas que realizaron hai 20 anos.

servar esa história que nos foi
sepultada e desautorizada nun
teimudo labor de ocultación e
terxiversación".
Da lembranza histórica, de todos aqueles que coa sua aportación, axudaron a consolidar o
nacionalismo galega actual,
Garcia Negro pasou a facE?r unha rápida análise do presente e
do futuro inmediato, sen esquecer que moitas das leituras socio-políticas feitas hai 20 anos,
seguen hoxe vixentes. A parlamentária do BNG , resaltou o
denso labor de Guillerme Vázquez e Francisco Rodríguez
desde a sua chegada ao Con-

greso, o ascenso eleitoral do
BNG e a importáncia de encam i ñar os esforzos_de cara a
"concretar o programa de governo".

galega. Na apre~entación tamén
participou Xosé Díaz Díaz, quen
se encarregou de debuxar a crítica situación na que se atopa o
sector naval e Xosé Ramón
Hermida, membro da UMG.

Ao remate do acto, na capela do
Centro Cultural Municipal de Ferrol, apresentóuse o último número de Terra e Tempo, voceiro
da UPG, do que é coordinadora
a economista Maria do Carmo
García Negro.

Acto da FPG
Pola .sua banda a Fren_
te Popular Galega celebrou un acto no
cemetério de lmo ás 20,30 horas, no que reivindicou ~ rnemória de Reboiras e "a loita por unha Galiza ceibe e socialista" e
situou a sua marte nun proceso
de extermínio político do nacionalismo galega polo Estado
"que non tivo éxito".+

Dos traballos recollidos para a
publicaición, Carme García Negro destacou as análises sobre
o neoliberalismo e sobre as
suas repercusións na economía

Conseguiron as sinaturas necesárias para convocar aasemblea

Osector crítico de EU·EG

-

..

~

..

.

di defender o prOxecto oriXi1.1al de.IU.a nívehle·istado
*

O PSOE denúncia
un retraso de 670
quilómetrC?S ·
no Plano de Estradas ·

' :

•

J~.

_.,

Finalmente o contencioso
que a comunidade de montes de Fentáns, na parróquia
· de San Xurxo de Sacos de
Cotobade, formulara pola
venda de eucaliptos por parte da lgrexa resolveuse ao
pagar a institución relixiosa
a cantidade solicitada. Can. do o Tribunal Supremo ditaminou que só viciños e viciñas eran dones da carballeira de San Xusto e do monte
de Lixó, a comunidade de
montes reclamou por via·xudicial as 485.000 pesetas
que a lgrexa obtera en 1990
vendendo árbores. O
contencioso implicaba
tamén ao madeireiro Xosé
Ferrón e ao ex cura da
parróquia Xosé Lorenzo. Antes de que se celebrara a
vista xudicial, o arcebispado
de Santiago optou por resolver o conflito tora dos
xulgados e dar o diñeiro á
mancomunidade de Fentán,
"co que viñeron recoñecendo ~.ue _eses cartos .eran no-sos 'din.+

Os~icíños anúncian

h• .
,
protestas Senon CGMoS
F
d E
as
ume

recciór;i e nomeadamente por
Mália contar coas siñaturas _ne- ".· aprobou o pa9to, (iicir:ido que e~a _ - ~
,
· ·, .
· __ \":- ~ ,. •· Anxo Gu~nE?iro;:!Jláis·¿_pfó..~
_ ilJ_ilQ~'.- ~~cesárta$.;._a, _d irección poderia_ uri exemplo exfraordináñe :e que '·
01
Os integrantes do sector crítico - aos soc1anstas áó' PDNT qúe" á . 'ñon coñvocar :a asemblea; co . habia que · l.ev~lo· ¡nmediatamente
de EU-EG apresentaron, o pa- - própria IU e que mesmo :emitiu
que seria o próprio sector crítico . a .todos os sitios'.;, erigadé.
· para
ragas O·
sado sábado 9 de Agosto, as siunha r~solución a f_a'ilo"í°dQ-é!COro encarregado de porse en cqn:-- · ..
·
naturas necesárias para soliéitar ' do laboral acadadb 'entre sí~ditacto cos militantes para a suq. ·, · Pésie contar ~~~nna's -300 ~1nan temor a que non-haxa
do Consello Nacional a ce.Jebra:. : .catos e~ patronaLcaRdo a or@ani- . celebración. Entenden que a-leturas, Manuel R'eña.IR-ei .cohsri ·- ; consignació-n-or·zarnentár.ia pa-galidade está da sua parte -_por:
deta que son .rnoitos rnáis .os
r? sufragar-os gastos produci.ción dunha asemblea, na priMei- _, ·zacion,Jederal estaba en .centra.
ra quincena de Setembro, na-- que segundo os estatutos, para-., qoe .están en c'oritra ·de que Eu·-· ·-':_ dos pola criazón do Par.que-que os militantes poidan revocar
Fronte aos que están a favor do
facer a solicitude precí.sanse · EG ' COrrcorrn-·áS:~ efeioión~ ca. -- Natural das-Fragas do Eume, ~ou ratificar o pacto ·eleitoral asipacto coque "o PSOE pretende
tres comarcas que. teñan a tei:~~ P'S-OE. · Ao seu 'el'lte-nder, na
prbvóéou que os viciños afee- ,.
nado co PSOE. Ao entender _se
!avar a cara se~ . t~r f~ito a neceira parte dos militq,ntes e "nós· ..._. asemblea revoca'rª-se--0.~fjQ_~tiYP.< ~ · tados pola .re.guJación que irn- .
ternos 14 comarcas e as sinatu""' •:-mente -o acorde eleitoral , mália
. plica un parqLJe natural, Manuel Peña Rei "o que está er.1 . _ ces$ria autocrítiqa; _cQn•1o ti.x13ron :os socialistas france'Ses", di ·: - ras de un tércio dos afiliados".
des.c oñecer ainda a postura
aseguraran qu13 rer;::prrerán á
xogo nestes momentos é .o proP~ña :>Rei,~ están os ql!é d~-Ainda que cabe a -po.sibilidade
qu!3 -adoptarán os militantes de
mobilización e.aso de n.on
xecto de IU a nível ae estado e
non só a participación nunhas
fe_nden o "proxecto orixinal por
de recorrer a instánc_ias legais,
Esquerda Galega, que prevén
haber carto.s. Os_Parques Naeleicións autonómicas".
métodos democráticos,- a legaliconsideran que é ·un proceso
que ~s-tarán . en contra. "Son
turais limitan unha série de ac-:.
dade e unidade con IU", esdemasiado lento porque xa se
pe~soas que xa tiveron dificul1a~ .
tividade~ que ás veces constides para aliárse con nós portuen núcleo central do sosteni<io que. está detrás do pacto é un pecificando que "nengun dos terian celebrado as eleícións.
qué estamos aquí ternos vontaql:Je non querían que houbese
mento económico·dunha
proxecto diferente'', aseguraba
de de -formar un parHdó a nível
Para o portavoz do sector crítico,
nengun referente a nível de escomunidade, por iso cando se
Manuel Peña Rei, na apresentagalega. ' Formamos parte dun
o modelo galeg_o pretende ser
tado, cando nós diciamos que
cria un destes parques é precición das sinaturas de máis de
proxecto de estado e formamos
exportado ao resto do estado p~- ·si, poto que agora cústame crer
so que se indemnice aos seus
300 militantes de EU-EG, que
ra rachar definitivameQte IU, coque queiran ir co PSOE, que é
afectados. Pero a Xunta quer
parte de IU que realmente está
solicitan a imediata celebraeión
en contra deste acordo eleitoral
mo xa anunciou Xesús Díaz, se- · _moito máis españolista e non
parques sen pagar, de modo
· dunha asemblea para sancionar
cretário xeral de CCOQ, "quen o -defende nengun proxecto eleique non contempla medidas _
e que preveu que se non se
ou revocar o pacto eleitoral co
defendeu de forma entusiasta no
toral, só o estado das autonoeconómicas para reducir o imrectifica, rachará as suas relaPSdG. Un proxecto, defendido,
Consello Nacional no que se
miase con reservas".+
pacto nas Fragas do Eume.+
cións con nós".
segundo Peña Rei, só pola di-
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Como olla a importáncia económica dos portos dentro do
seu rádio de influéncia?

A importáncia dos portos galegos, agás os pesqueíros, ven
dada, sobre todo pala emigración. A emigración non só era
mandar homes para América,
senón o trafego de produtos,as relacións comercíais con todo o continente americano. Daq u ela habia un trasatlántico
diário an_corado na ria de Vigo.
O peirao construiuse en 1939.
Era preciso ter lanchas próprias de cada compañia consígnatária para levar á xente e
as mercaderías. A nosa compañia comezou a operar cos ingleses en 1872. Despois viñeron os alemáns, os franceses,
algun barco portugués e, claro,
tamén os españois . Tamén hai
que ter en conta que por entón
os nosos emigrantes reclamab~n mercaderías de aqui e
moitos podíanse permitir vir de
vacacións, volverá Terra.

1

.

1

.
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etc, viña de alá. Lago comezamos a producir aquí o que facia
falta e xa non importábamos.
Portugal ainda segue a importar moíto dos ingleses e ten unha grande relación coh Inglaterra desde o ponto de vista económico.

Cas1m1ro Duran
·'~on se pode entender ·Vigo s~ non écomo porto
da emigración'
*

Durante aqueles anos, o Estado español estaba illado internacionalmente ...

. A. EIRÉ

CASIMIRO DURÁN GÓMEZ NACEU AO TEMPO QUE A NOSA TERRA, VEN DE CUMPRIR 90 ANOS E DE RECIBIR A DISTINCIÓN DE EMPRESÁRIO DISTINGUIDO. UNHA MÁIS DAS INNUM~RÁBEIS CONDECORACIÓNS
QUE POSUE, ALGUNHAS DE TANTO REPENIQUE COMO A ORDE DE1SABEL A CATÓLICA, A DE SAN OLAFDE
NORUEGA, A DO IMPÉRIO BRITÁNICO, A MEDALLA CASTELAO ou·ACRU,Z DO MÉRITO NAVAL. CONTINUADOR DA FIRMA FUNDADA PO.LO SEU ABÓ EN 1860, ESTANISLAO DURÁN E HIJOS S.A., REPRESENTA NON
SÓ A MEMÓRIA DO PORTO COMERCIAL DE VIGO, SENON QUE TEN MOITO QUE VER COA SUA EVOLUCIÓN.

·A posición xeostratéxica de
Galiza non tivo nada que ver
na importáncia dos nosos
portos, sobre todo durante a 11
Guerra Mundial...

Pero o porto de Vigo non só
abastecia aos alemáns, mes- ·
mo a sua família exportaba
wolfram aos ingleses que, por
certo, como afirma Ramón de
Valenzuela, sacaban nas minas dos alemáns en Silleda.

Eso é, durante a guerra exportamos o wolfram, pero eran
ba(cos pequenos, de carga.
Moita daquela carga ía a pique. Os alemáns estaban agardando aos ingleses para fundirlle os seus barcos e, os ingleses, axexaban aos alemáns
para facerlles outro tanto. Nós
nunca tivemos tratos cqs alemáns, só cos ingleses. Traballabamos con todos os que tiñan minas, pero só lle vendíamos aos ingleses. Foi, precisamente, ao fin da guerra, cando
me concederon a arde de Ofi- .
cía/ do lmpério Británico polos
servíGios prestados.

As mas comunicacións

Por que non se conseguiron
montar outras empresas importantes e non se xeneraron
institucións potentes ...

É moi fácil. Pola mas comun icacíons por terra ca naso hin terland . Ainda estamos mal ,
moi mal, atrasados . Desde tora
até Benavente chégase ben,
pero ao entrar en Galiza é espantoso, un horror. Non só fal tan boas estradas , non hai
trens rápidos con Madrid nen
con Portugal. Mentres non te ñ amos boas comunicacións
non haí nada que facer.

A emigración e
a decadéncia do porto

Pódese talar dunha data que
marque a decadéncia dos portes galegos?

O ·mar é unha grande via de
comunicación. A importáncia
dos portos tamén depende
das indústrias que se eren na
sua bisbar.ra. Ternos por
exemplo a Rotterdan ...

O tránsito marítimo nos nosos
partos comezou a baixar estrepitosamente cando América se
empezou a pór mal pola seca
pertinaz. 'Alá xa non habia traballo e non tiñan para onde marchar os emigrantes, tan
mal estaban as causas naqueles países. Tampouco os que
alá viviq_n podían voltar de vacacións. En ·cuba Venezuela
estragouse todo. A cr~se en
Sul-América fixo que parase o
tránsito de barcos a finais dos
anos 60.

Pero Porto é, sobre todo, de

Pero en Barcelona, ao abrigo
do porto, criáronse grandes
institucións como Cámaras
d'e Comércio ou a mesma
Xunta do Porto de tanto poder. Aqui non se fixo o mesmo, non se xeneraron eses
institucións que deran vida
máis alá do porto mesmo.

Se lle parece pouco o de Cítroen! Cando se trouxo Cítroen
para Vigo eu era tenente de alcalde con D. Tomás Pérez Lorente. Daquela a refinería da
Coruña viña a instalarse na
praia de Barra. Eu , económicamente , moito perdin , pois era
axente de cantidade de compañías petroleiras , pero como vigués , dou grácias a Deus porque a levaran para A Coruña. A
celulosa viña instalarse no fondo da ria de Vigo , grácias a
Deus que a levaron para Pontevedra. O alcalde estaba furioso porque nos birlaran esas indústrías. Vigo nunca tivo in. fluéncia política, nunca se fixo
poi ítica en Vigo. Cando nos
ofereceron Citroén dixemos:
esta non se nos escapa. Ao caró n de Citroen deberan de
montarse moitas outras indús trías, pero non foi asi.

Durante a segunda guerra, eu
vivin duas mundiais, deixaron
de tocar os no sos · portos os
barcos ingleses e alemáns, incluso os holandeses. Despois
voltamos a remontar o tránsito
portuário.

Ternos portos no viciño Portugal, cunhas condicións moito piores para a entrada de
buques, como Leixoes e Por-to, que seguiron aumentando
o tránsito e a sua importáncia
anos tras ano.

Non só aprendemos a facer
moítas cousas, como as redes
que antes se importaban tamén,
senón que Franco puxo uns impostas tan grandes ás importacións que non se podía mercar
case nada de fóra.

Non podemos· comparar Rotterdan, nen Amsterdam ou Liverpool con Vigo, porque estes portos teñen un hinterland monumental.
A bisbarra rica fai ao porto
importante ou é o porto o que
axuda .a que a bisbarra se enrriqueza?

o

A IGLESIAS

carga. Aqui non había carga~
Durante a guerra aguzouse o
inxénio dos españois e facía-

mos aqui todo o que antes importábamos. Na miña casa, antes de 1939, os sanitários, os

lavabos, a grifería, a vaixela ... ,
todo, viña de Inglaterra. Até o
bacallau, a follalata, o estaño,

Todo que se importa e se ex·porta para Alemánia entra p'or
Holanda e por Bélxica. A única
forma de comunicar con Norteamérica e co resto de Europa
ten que- pasar por estes portas.
Por iso teñen tanto valor. Aqu i
·

(Pasa á páxina seguinte)

GALIZA

7

9

ANOSATERBA

14 DE AGOSTO DE 1997

NQ 791 -ANO XX

L-

a

(Ven da páxina an terior)

i.

non é só que Galiza non esté
'desenvolvida, senón que León ,
Zamora, etc, Castilla, teñen tamén pouca indústria. Se fose
doutro xeito, o noso porto seria
diferente. Pero como estamos
totalmente incomunicados ... xa0 dixen o outro dia cando me
nome aron empresário distin guido : mentres non se fagan
as comunicacións axeitadas este porto marabilloso estará
sempre infrautilizado.

·1!1-

·5

H2RHAL.IZA~l2N ·a..INiOíSTRA
economistas n a xestión ". Afirma que "en caJquer caso, a Comisión Europea é consciente
desta situación e, por iso,
·introduciu recen temente un
significativo cámbio na constitución do seu principal asesor
en matéria pesqueira, o Comité

Científico, Técnico e Económico
da Pesca" ( ... ) "Até agora o

Agora hai quen reclama a privatización dos portos.
Non creo que se chegue a facer. Os portas son unha causa
tan importante que non me cabe
na cabeza que se podan privatizar, pero eu non ando metido en
pol íti ca. Outra cousa é que os
portas sexan xesti onados desde
aqui. Pero o primeiro é ter boas
estradas, camiños de ferro rápidos e moitas escalas de avión
no noso aeroporto. O demáis virá por engadido.
Cales son os recordos que
garda daqueles anos nos que
o porto de Vigo tiña tanta importáncia?
Habia moitos dias que tiñamos
4.000 pasaxeiros para embarcar e desembarcar ao mesmo
tempo. Era cando se inaugurou
a Estación Marítima. Vigo sempre viviu do porto. Vigo sempre
viviu da pesca. Se o porto traballa Vigo traballa, se non funciona o porto, Vigo desfaise.
Pero o medre de Vigo débese
ao auxe da emigración, foi medrando por e cos cartas dos
emigrantes. Construíronse bairros e bairros enteiros.
' Pero o trafego de barcos non
fixo de Vigo unha cidade cosmopolita, como ocurre con
outros partos.
Aqui a única relación verdadeira que habia cos extranxeiros
foi cos do Cabo Inglés e Alemán . Xente de aqui casou coas
suas filias e funcionários casaron coas rapazas de Vigo. Os
demáis nen baixaban a terra
case. O único que faciamos
era levar os coros galegas ao
barco. Algunha vez tamén des embarcaba a lgunha ba nd a
mi litar e tocaba a retreta no
porto.
E o t urismo dos t rasat lánt icos?

É o único que nos queda. Cada día é máis importante. Agora xa hai estradas para poder
pasear aos turistas. Levalos a
Baiona. A Toxa ou a Compostela. Antes tiñan que ir en tran v i a ou en tren e, menudos
eran . Daban medo. Non sabiamo.s o que podia pasar e ter un
barco no porto parado custa
millóns. No turismo é no que
hai que seguir traballando. Durante os cincuenta anos que
estiven na oficina non deixei
de ir un ano a fregar cos meus
amigos os directores da compañia trasatlántica para que
non esquecesen de Vigo . Cada vez que se acareaban por
aquí habia que agasallalos e
ensjnarlles todas as belezas.
-Se o fas con agarimo e entu siasmo logras contaxialos. Vigo ten que loitar con cidades
históricas como Lisboa, Cádiz,
Málaga, San Sebastián ou
Santander. Cando comezamos
en j 927 era heroico .. . As regatas que s_e fan agora apoiart
moito.+

-O biocentrismo
da xestión
pesque ira
Ernesto Pena no número 71 da
revista PAPELES DA
ECONOMÍA EsP AÑOLA afirma
que tradicionalmente a xestión
pe queirá se veu realizando
"sobre a base de estudos biolóxico " de tal xeito que "só se
teñen en coma aspectos biolóxi.cos da conservación das espécies pesqueiras e non consideracións económicas ou
sociais". Enumera as razóns
que xustifican o "importante
déficit de consideracións económicas na xestión pesqueira".
Destaca en primeiro lugar "a
falla duns obxectivos
claros"( ... ) "Até tempos recentes, os únicos datos científicos
en que se baseaba a xestión
eran os biolóxicos, o que, unido á falla de claridade nos obxectivos, tiña como resultado
que o próprios biólogos acabaran a miudo introducindo, alomeno de maneira implícita,
consideracións ocio-económicas no eu asesoramento". Engade que "exi te un certo déficit de experto en economía
pe queira en comparación coa
bioloxia pesqueira" ( ... )"Os
fundo ad icado pala Comi ión
Eur pea á financiación de estudos e inve tigacións en economia pesqueira utilizáronse
relativam nt pouc , o que,
de de lago, non contribuiu a
incrementar a pre énza dos

bon asesoramen to cien tífico
(biolóxico) proporcionaba, para cada posibilidade de .
xestión, os eventuais efectos a
curto e medio ou lon go prazo
das medidas, en termos de biomasa da existéncia do
rendimento pesqueiro ..A
introdución de economistas na
análise irá permitindo efectuar
ditas estimacións para outrqs
parámetros: benefícios, rendabilidade, etc.". Remata facendo referéncia á necesidade de
"clarificación do papel debiólogos, economistas e responsábeis políticos da xestión". +

Contra a Lei de
Resíduos Sólidos
Urbanos
Na revista GALICIA
SINDICAL, CCQQ explica
que "lamenta profundamente
a teimosia do governo de Partido Popular que, nos derradeiros tempos do seu mandado,
saca adiante unha Lei de Resíduos Urbanos contrária a
aquela que fóra apresentada
no Parlamento por Iniciativa
Lexislativa Popular, apoiada
por máis de 50.000
asinaturas". Segundo a secretária de meio ambiente deste
sindicato T ensi Álvarez "o
máis preocupante da lei é que
trata de consagrar un único
sistema de traballo do hxo e
pasa absolutamente de arbitrar
normas e medidas para a sua
redución, a recollida selectiva,
e calquer outra acción de carácter preventivo, optándose
por un só sistema, caro e alta~
mente contaminante". O artigo tamén recolle unhas declaracións do secretário xeral de
CCOO en Galiza, Xesus Diaz,
nos seguintes
EL GAT /EL TEMPS
termos "a min
paréceme unha
irresponsabilidade do-governo do PP que
rompa os acordos que sobre
este tema se
conseguiron e
trate de imporlle ao
Parlamen to
unicamente a
sua tese, moi
discutíbel, precisamente cando este govemo
está nas boqueadas". Segundo
el non se pode
"permitir que
intereses
económicos
poidan primar
sobre o claro e
prioritário interese social que
unha actividade como está
ten". + ·

Conchi Costas, Alexandre Gómez:, X.M. Sarille e Xurxo Souto na última carreira pola língua.

Os dados apontan
ao descenso do uso~ na casa eno traballo

O 100%-da povoación entende
o galego, segundo o CIS
Segundo o Centro de lnvestigacións Sociolóxi cas, na Galiza toda a xente entende o seu idioma, é dicer, un 100%. Hai catro .
anos, no último estudo lingüístico do CIS, esta porcentaxe era
dun 99% que, de calquera maneira, xa manifestaba o altísimo
degrau de coñecimento do idioma por parte da povoación. A situación do galego en canto ao catarán e o basco é envexábel
se se entende o seu potenci al. Fálano ben un 87%, o que non
quere dicir que o tal en habitualmente, leno o 74% e escrébeno
perto do 40%. A maioria da povoación aprendeu a falar en galégo, un 5~% , segundo o CIS, mentres o que o Mapa Sociolingüística da Real Academia. situa ese porcentaxe nun 62,4%. Segundo
o CIS, 29 de cada 100 galegos aprenderon a falar en castelán.
Un 87P/o da povoación ten compe- dida o utilizan; non debe esqueténcia de abando para falar en
cerse que os entrevistados deste
grupo de idade son os que aprengalega; en Abri l 'de 1993, un estudo semellante do C~S , ·sinalaba
deron galega na escala". Chama
a atención tamén que a porcentaneste mesmo apartado un 91 %.
Na vida cot iá, o galega .ocupa
xe de persoas que declaran usar
o gq.lego no seu centro de traba,.
máis espazo no seu país que o
llo ou estudos diminuíra do 56%
catalán e o basca segundo este
estudo. Un 59% sinala que se coao 53% de 1993 até agora.
munica en galega no seu entorno
Se time ntos nacionalistas
famil iar mentres que hai ·catro
anos , no último informe do CIS
sobre o estado dos 1diomas nas
A realidade social en España, tí"comunidades bilingües", era un
tulo do traballo levado a cabo
polo CIS en Novembro de 1996,
67% a cantidade de galegas e gainclue un barómetro dos sentilegas que dician utilízalo na casa.
mentos nacionaSen
embargo
li.stas e de identi noutras situacións
dade nas nacomuns , este incionalidades hisquérito reflecte un
tórica? . Os galeaumento do uso
declárase
gos , segundo os
do galega: o 40%
resultados , idendos galegas e ganacionalista e
tifícanse co nalegas aseguraban
usar o seu idioma
un
gastaría cionalismo nun
12% ,
senda
cando facian unha
dun pasaporte
maior a porcentapergunta a un
xe no País Basca
descoñec ido na
cun 41% e nas
rua mentres que ' galega"
lilas Canarias
agora o declara
cun 16%. En 'Cataluña son 11
un 42%. A hora de respostar ao
de cada cen habitantes os que
teléfono, tamén se medrou dous
din ser só nacionalistas.
pontos en catro anos: do 47% ao
49%.
-Respeito ao sentimento de idenPode ler o galega un 74%, portificación coa terra un 37% dos
centaxe maior que na anterior ingalegas · aseguran sentirse só
vestigación mentres que ten cagalegas ou máis galegas que espacidade para escrebelo un 39%,
pañois. Este resultado sube en
unha porcentaxe que tamén me~ . 1O pontos se a pergunta retírese
dra respeito -ao ano 1993 , un
a que lle gostaria que constara
32% , e cuxa gravidade vese
no seu pasaporte: un 47% resamortigüada polos resultadQs
posta que galega frnnte a un
noutras línguas: a escritura en
41% español e un 7% europeo.
basca ou catalán é ainda menos
Nas tres nacionalidades históricomun. A alfabetización en galecas o "sentimento español" é migo é un fenómeno novo tal como
noritário, nomeadamente no Pase recoñece tamén no mapa da
ís Basca, onde só un 56% quere
Real Academia. "Máis da metade
a cidadania basca no seu pasados monolingües en galega esporte. Segundo o GIS , canto
crebe sempre en ca§ltelán. Por
máis nova é a xente entrevistaou1ra banda, escreber en galega_ da, máis diminue o sentim~nto
aparece asociado á menor idade
cosmopolita e español ·e apóntados individuos, xa que son os . se máis cara á cidade ou comumáis .nov.os os que en maior me- __ nidade aaquase vi.v~~•-----
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Apresión popular conseguiu tamén retirar otrazado da via rápida

Os viciños de Laiño recuperéln os seuS montes·
-0- CARM E VI DAL

Os viciños máis vellos non
lembran ·n engunha manifes- .
tación, non hai quen teña na
memória dalgunha protesta,
·p eche ou folga pero a presión exercida nos últimos
tempos polos de San Xoán
de Laiño, parróquia do concello de Dodro, conseguiu
que. se recuperaran os i:nontes viciñais -antes rexentados por unha xunta municipale nen máis nen menos que
trasladar o trazado do último
tramo da via rápida do Salnés.

"É o princípio do fin dunha época caciquil" di o presidente dos
comuneiros, Xosé Ramón Janeiro Gil enfrontado en todos
estes sucesos ao alcalde de
Dodro, Fernando Vila Brión, a
quen acusa de prevaricación e
ao que vai abrigar a dar cantas
da sua etapa ao fronte dos
montes viciñais.
A senténcia do Tribunal Superior
de Xustiza de Gali:w a favor dos
comuneiros de Laiño puxo fin a
seis anos de litíxio nos que teimudamente se loitou por segregar os seus montes da manGomunidade das tres parróquias rexentada por unha Xunta Rectora,
noutrora présidida polo actual alcalde de Dodro, un dos promotores de que os montes fosen clasificados nun só expediente. Os
comuneiros de San Xoán de Laiño vian os seus intereses mermados, unha vez que a parróquia ten no seu haber máis de
novecentas hectáreas, men_tras
que as outras duas suman ntre
elas seiscentas. A xestora presidida por Vila Brión tiña 1 a partir
do ano 1979 no que se constituiu, dous anos· para elaborar os
estatutos que unha década· depois seguian sen se aprobar polo
que agora, recuperado o direito
sobre os montes polos viciños, o
actual alcalde terá que daf canta
da "situación ilegal e dos cartas
que non teñen claros os seus
destino. Só nunha p·artida hai
dez millóns que non se sabe onde foron parar, serviuse dos
montes para un· financiamento
ilegal e cabe _esixirlle responsabi-

Xosé Castro Ratón
Secretário da Fundación
Alexandre Bóveda

O presidente dos
comuneiros, Xosé
Ramón Xaneiro Xil ,
estima que a riquez:a
dos montes de Laiño
supera os 1.500
millón de pesetas.
A PANARO

traia tamén outra série de benelidade xudicial polos seus abuA actual Xunta quer que a xesSQs" acusa o presidente da Xun- · tión dos montes complete o ciclo
fí cios para a zona como o aumento da caza con grande prota de Montes. O expediente que
da madeira, incluindo o secado
ducción_de lebre, perdiz , faisán e
entrou no tribunal para demane o serrado, ademáis de ser aucoello. dar os direitos ·sobre os mentes
·tosuficiente ·no manternento das
espécies arbó(eas, incluindo os
tiña o aval do 96% dos comuneiros, apesar das presións acusapróprios efectivos de extinción
A senréncia do máximo tribunal
das polo governo municipal.
do lume. Para iso queren montar
galega é ademáis importante en
. unha rnancomunidade de moncanto dá luz sobre a titulariedade
dos montes viciñais. O avogado
Máis de 150 viciños foron. a fins . tes da comarca do Sar -concellos de Dodro, Padrón e Rois- co
Nemésio Barxa, que defendeu
de Decembro ao rfronte a cáller
madeira para sufragar os gasfiri de rei:idabilizar inversións que
aos comuneiros, sinala que se retos do x"uízo qué até. ese moben ppden ser comúns.
- coñece asi "o significado da pamento fara pagado polos prórróquia" a pesares de que o que
prios comuneiros. Xosé Ramón
Madeira$ de calidade
destaca no caso é a "solidariedaXaneiro quer aderíáis que a
de dos viciños. Están todos moi
"A madeira é un sector en alza,
xestión dos comuneiros de Laiconcienciados sqbre a importánño sexa modélica, que a partir
o único na actualidade sen limicia do monte é cando a duración
de agora o monte se convirta
tación e con grandes axudas púdo litíxio podia levar ao desániblicas e de fondos europeus, o
nunha fonte de riqueza para os
mo eles seguian con inquedanza
viciños e ten as cantas botadas · prezo da madeira en táboas au- . toitand0 pala sua causa".
do que pode s~por un bo plane- . menta un cincocentos por cen e
amento dos recursos naturais. · se conseguísemos completar toDespois da longa loita polo
Estima qµe a riqueza .9os mondo o ciclo e con espécie_p nóbeis
monte, a unidade dos viciños
- tes de Laíñó supera os 1500
romperiamos moldes do que se . trasladouse para reclamar un
millóns de pesetas e na sua re está a facer agora no monte" di
novo trazado do último tramo da
organi.z ación, buscando a renXaneiro Gil quen fala .da demanvia rápida que non perxudicase
dabilidade, proponse como reto
da que existe· en toda a Europa
á parróquia. "Non é fácil abrigar
ir mudando de xeito progresivo
de madeiras de calidade ao temá administración' a cambiar unha
eucaliptos e piñeiros por espépo que na Galiza estase a pagar
decisión, pero se aproveitou a
140.000 pts por metro cúbico de
cies autóctonas, moito máis becorriente que viña do litíxio do
neficiosas ao entender dos accarballo francés e 150.000 de
monte para presionar contra a
tuais xerentes. No proxecto, esfreixo americano cando "poderia
via rápida , e, polo de pronto , xa
tudado a longo prazo, quérese
ser producido aqui, con menor
non afectara directamente a Laimultiplicar por dez á riqueza foprezo e incluso mellar calidade''. . ño" di Xosé Ramón Xaneiro non
restal reinvistindo a metade dos
A longo prazo , os viciños de Laisen lamentar a inibición do albenefícios no próprio monte sen
ño cantan con que a riqueza do
calde que deixou pasar cando
que iso impedise que os comumonte, reforestado con espécies
os viciños até se tiveron que enneiros pasaran a receber tamén
autóctonas e unhá vez restaurafrontar coa garda civil durante o
da a calidad.e do solo, non se
dez veces máis do equivalente
longo peche que ?eguiron na
ao que ga(lan neste momento.
centre só na madeira senóñ que
casa do concello de Dodro . +
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'Por xustiza
Pontevedra ten que
recoñecer a Boveda'
Por que o PP de Pontevedra non quer recoñecer a figura de Bóveda?
O que sucede é incomprensíbel e comparativamente ca
que sucede noutras partes ,
resulta aldraxante . O PP local
reincide na atitude do ano pasado de oporse ao recoñecimento da figura de Bóveda
sesenta anos despois do seu
fusilamento , ca argumento de
non abrir vellas feridas.

Non hai certa obstinación?
O PP entrou nunha dinámica
que lle impeqe recoñecer como
un erro político gravísimo oporse que se sexa tillo predilecto
da cidade. Mália ser de Ourense, Pontevedra ten unha débeda con Bóveda porque aquí
aproveitouse todo o seu traballo, el introduciu a nova recadación da Deputación e deseñou
a Caixa de Pontevedra e por
xustiza hai que llo recoñecer.
É a postura todo o PP?
Hai sectores do PP que están
dispostos a apoiar o recoñeci mento. O ano pasado , cando o
60 aniversário, na Deputación
de Ourense houbo un recoñecimento e o PP de Poio votou
a pral dunha parte da iniciativa
da Fundación Alexandre Bóveda a respeito da sua figura . O
que sucedeu recentemente en
Mas, cando PP apoiou o recoñecimento do seu alcalde re publicano, é outro exemplo .
Mesmo no PP de Pontevedra
hai quen queren recoñecer a
Bóveda, pero priman as opinións dos que pretenden linchar a toda unha xeneración.
Bóveda foi unha figura coa que
pretenderon escarm.entar a
máis xente. Cando o fusilaron
elixiron ben pola importáncia
da sua figura .

Ao tempo o franquista Gonzalo Fernández de la Mora
lerá o pregón das festas?

É moi grave que se escolla a figura dun predicador de ideas
caducas e incoerentes para ler
o pregón das Festas da Peregrina. Elixiron ·a Gonzalo Fernández de la Mora, directamente vencellado ao franquismo, e ao tempo dixeron ·que
non recoñecen a Bóveda par~
non abrir v'ellas feridas. En tedo
caso, é pouco afortunado elixir
a Fernández de la Mora.+
- ,- t "•
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Con6nuan os acidentes
no treito da autovia entreVilavella e Rio Mente

r

A urbanización de Samil é un obxectivo do Goveno locol do PP.

A IGLESIAS

Baixo apretendida adaptación á lexislación epara garantir seguridade xurídica
i-

f-

o
i,

11
t-

Oconcello de Vigo
prepara un ·novo_PXOU para urbanilar o litoral

i-

Despois de pechar·durante 5
dias os 4 últimos quilómetros
- do treito da autovia das Rías
Baixas entre Vilavella e Río
Mente -só 5 días despois de
abrilo ao tránsito o 30 de Xullo
porque se produciron 12 acidentes- na noite do 12 ao 13
de Agosto, volveu a producirse outro acidente co resultado
de dous martas e dous feirdos
graves. O Ministério de
Fomento asegurara que esta~
ban solucionados todos os
problemas ·nos entronques da
autbvia coa N-525, pero o
BNG da Gudiña xa denunciara
· ·· que outros· tres enlaces eran
perigosos, nun deles, na
entrada da Gudiña, foi onde
se produciu este acidente
mortal. "O día 5 pedimos o peche do treito, agora volvemos
a demandalo e.a demisión dos
responsábeis do concello, a ,
Xunta e Fomento por antepór
os intereses eleitoralistas á seguridade'', dixo o concelleiro
do BNG da Gudiña, António
Espinosa.+
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O avance do informe da revicon modificacións pontoais do
sión do Plano Xeral de OrdePXOU. Para a oposición, con esnación Urbana de Vigo redáctas medidas conqueríase funciotase sob a excusa de pretennar coa actual normativa urbader adaptalo á nova lexislación
nística en tanto non están cone garantir a seguridade xurídicluidos os cámbios lexislativos
ca dos exentes que in1erveñen
que ~e acometen na actualidade.
no urbanismo local, pero o
feito de que sexa de natureza
É significativo que os éritérios de
xenérica e que non inclua pla- .,.actuación sinalados polo avance,
nos fai sospeitar á oposición
que aparecen ao final da sua reque se trata da preparación
dacción, son os mesmos que os
dun novo PXOU que dé paso
que marcou o Governo municipal
á urbanización do litoral e ao comezo da sua redacción. lsto
consolide a nova política de
significa que en apariéncia non
apoio á grandes edificacións.
hai intención de amosar cal é a fi-

r
A oposición municipal considera
inoportuna unha revisión do
PXOU nun momento no que a lexislación está a mudar. Outro aspecto no que se basa o PP para
impulsar esta revisión é a necesidade de garantir a seguridade
xurídica dos ax~ntes que interveñen no urbanismo local. Numerosas senténcias do Tribunal Superior anularan actuación urbanisticas por defectos no plano e
razóns similares e este argumento pesaria para tratar de consolidar a revisión, pero aqui a oposición considera que abondaba

losofia urbanística que postula o
PP. O escurantismo durante a redacción do avance e a ocultación
dos traballos á oposición tan que
esta sospeite que a meio prazo
hai intención de dar cobertua legal aos proxectos urbanísticos
máis polémicos formulados polo
PP: eis a urbanización da praia
de Samil, a construción no litoral
e a edificación de torres como as
da rua Garcia Barbón.
As modificacións lexislativas que
está a introducir o Governo central no urbanismo teñen unha intención lib~ralizadOFa que clasifi-

ca o solo dentro de categorias
moi amplas. Posteriores adaptacións loqais permitiri~n políticas
máis permisivas na urbanización. En Vigo-o PP xa ten amasado o seu interese por acollarse á nova filosofia liberalizadora,
que benefícia.'~ aos grandes promotores urbanísticos en prexuízo dunha maior ordenación. Un
exemplo son as tentativas ·por
desgaxar algunhas unidades de
actuación da Gran Via para permitir maior edificabilidade nunha
marxe na que agora só se contempla baixa edificabilidade.

documento chegou ao último ple·110 de Xullo con oito meses de

retraso e prévio paso pala Comisión Cidadá de Urbanismo. No
citado órgano non se produc_iu
un debate sobre o seu contido
-as inconcrecións tamen provocaban que , houb~se pouqo que
debater- e apenas se cele~raron
tres reuníóns para analisalo .

Pretendida asépsia

O avance da revisión do Plano
terá que cóñecer· un proceso
longo, o seu contido comezará a
perfilarse cando pase a aprobación inicial, nese momento incluiranse os planos e saberase
cal pode ser o seu alcance.

A redacción do avance de revisión do Plano Xeral de Ordenación Urbana de Vigo foi encarregado á empresa madrileña Servicios ómicron S .A. e na sua introduci ó n ·sublíñase o feíto de
que é un documento para o debate. O traballo apresenta poucas novidades, ten unha apariéncia moi aséptica e en xeral apresenta solucións xenéricas porque a redacción non inclue planos que concreten os pontos de
vista que sostén o avance. Este

Os princípios asépticos que rilanexa o avance confiren á redacción do proxecto un aspecto
progresista que tal vez non sexa
taL O BNG, através do seu portavoz Lois Castrillo, sospeita ·
que ademais de introducir novas
cámbios no urbanismo local, o
governo municipal tamén pretende eliminar os aspectos progresistas que foron introducidos
polos nacionalistas na adaptación do PXOU do 93 á Lei do
Solo de Galiza. •

Os nacionalistas denúncia maquilaxe dos gastos para mellorar aimaxe da co~tabilidade

Basicamente, .a principal irregucontábel consiste en

1aridade

· A Dirección Xeral de Costas
ven de comunicar ao-concello de Redondela _que acepta
a iniciativa de instalar un
Centro de lnvestigacións
Mariñas na illa de San
Simón. Esta iniciativa xa fóra inclUida no Plano de
Ordenamento Urbano pero
era necesário o •
consentimento de Costas
para que o proxecto tivera
validez. O uso público da illa
é unha vella reivindicación
dos viciños de Redondela. O
Domingo 10 durante unha
actuación na praia de
Cesantes; o .Xabarin, perso.
naxe infantil da TVG,
sumouse á reivindicaci9n de
abrir este espazo natural.•

· Cinco feridos por carga
policial nunha protesta en
contra do encoro do Úmia

Tres homes e duas mulleres
resultaron feridos na quga
. policial acontecida o pasado
Luns 11 durante unha unha
..:· protesta viciñal en Caldas <;te
e a amortización da débeda.
con:iprometer gasto .con provepostas, pero a negativa fíxose
· -Reis.en oposición~ construdores e fornecedores de -serví- .
meiante un decreto de tres fóCión do encaro do Umia. A
\M aced a e,, un pequeno canee 1lo
zos pero-non realizar un m·andalios para cuxa redaccion o se- .
manifestación dos viciños de
mento de pagamento ou, no seu
que .conta cun orzamento anual
- .. Caldas, Cuntis e Maraña cocretário investiu várias horas.
defecto, un recoñecimento da - de d.oucentos millóns de pese.mezou logo de que se asinadébeda. Oeste xeito, a contabllitas e que é xestonado sen apreA respeito dos salários do alcal. -ranas últimas actas de
sentar á oposición municipal indade do concello apacere máis
de e o tenente de alcalde hai
ocupación de terras afectadas
formación relativa á contabilidasaneada porque non inclue ununhá opacidade espécial. Entre
polo encaro. Segundo os vicide. Até 6 momento o procediha parte dos gastos, informou o
os dous rexístanse gastos de
ños a resposta das forzas de
BNG, que considera un risc.o esmento empregado foi dar unha
máis de oito niillóns dé pesetas,
-seguridade comezou logo de
informaicón incompleta ou necase o 5% do presuposto munita situación.
que os manifestantes protesgala basándose na falta de perc;:ipal, que .é de 200 millóns. Esta
taran porque un dos gardas
soal municipal. Un exemplo é a
circunstáncia débese a que o
Segundo o Bloque, entre os
civis empuxou a un ancián
gastos sen pagar ou sen reco-. solicitude apresentada pola opoPP acedeu á alcaldía meiante
para que se dera prisa ao crusición o 28 de Setembro .de
ñecer a débeda está a recollida
unha moción de censura asinazar un paso de peatóns no
1996 para coñecer os salários o · da polo concelleiro tránsfuga do
de lixo, por un valor de catro
centro da vila. Logo da carga
alcalde e do tenente de alcalde
PSOE Xúlio Altamira. Altamira
millóns de pesetas, a subminis.. policial os manifestantes proe o gasto na Seguranza Social
quedou de alcalde e, como
tración de e_nerxia eléctrica patagonizaron un acto de
dambos. A certificación de'- -compromiso , o número un da
protesta diante da casa do
ra o concello e o alumeado púmandada foi negada -en _base a
lista do PP, Gregório Rodríguez
portavoz do Partido Popular
blico, que ascende a dezaoito
que noo habia meios para resfoi designado ten ente alcalde.•
na vila, Plácido Carbal lo .•
millóns e os gastos financeiros

Oalcalde e o tenente de alcalde de Maceda cobran ·o 5% dó or.zamento
Da información obtida do conce1lo de Maceda, governado polo
PP, despréndese que no primeiro semestre do ano hai moito
gasto comprometido pero que
non está incluido na contabilidade, segundo informou d canee~
lleiro do BNG Bieito Seara. O
Bloque denunciara a opacidade
informativa en Maceda e presionara para conquerir documentación relativa á contabilidade. A
consecuéncia dun peche na casa consistorial, os concelleiros
nacinnalistas acadaron o compromiso do alcatde de aceder á
información. Contado, os dados
subministrados son incompletos.

-San Si·món · ' · ·
poderá acoller un centro
de inves6gaclóns mariñas
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A. EIRÉ

La Voz, sector estratéxico
A Xunta, através do Instituto Galego de Promoción
Económica (lgape), suvencionará con 3,~ puntos un
crédito de 4.550 millóns ao Grupo Voz. E.esta unha
decisión importante por canto se considera a un gru,
po de comunicación "sector estrat.éxico'', como antes
ocorreu eon Coren, Pescanova ou lnditex. O valor es,
tratéxico das indústrias da comunicación óllase a ca,
da vez evidente e só hai que comprobar comq as
grandes corporacións industriais e financieras se fan
co control dos maiores meios de comunicación, tanto
a nível estatal como mundial. É por iso determinante,
neste contexto, ter unha indústria da comunica~ión
própria, (o capital é o que marca ao fin a naturalidade
do médio de comunicación) que; ademáis de de,

Pacto. fiscal

fender os intereses económicos do país, nos pennita
ollar o mundo desde nós mesmos. Se a axuda da Xun,
ta ao Grupo Voz lle posibilita non só ser un médio ni,
díamente galego, facéndolle fronte á concentración
do sector; senón expandir a sua capacidade noutros
soportes comunicacionais, estar.emos a dar un gran
paso achante na preservación da nosa identidade na,
cional. A positiva axuda institucional -que deberá ir
parella a outras, sobre todo á aposta polos médios pú,
blicos- nol) pode quedar abafada por sospeitas de
amordazamento, liña informativa ou competéncia
entre eJnpresas, que poden ser consecuéncias émpor,
tantes de calquer acción de govemo deturpada, pero
norr fundamentais cando se trate de artellar un país.•

EMPOBREZEMENTO E
CAMBIO
SOCIAL.NA AMÉRICA LATINA
.
.

MANUEL MERA

O conxunto de América Latina, sometida aos dicta,
dos do Banco Mundial e do Fondo Monetário lnter,
nacional, instrumentos dos poderosos, está privati,
zando todo tipo de empresas industriais, desregulando
o mercado laboral, e abrindo as portas de par en par
aos capitais estranxeiros. Din os "entendidos" que es,
to é bó e que vai a axudar a desenvolver este rico
continente. Pero, estes desexos de prosperidade cho,
can .coa realidade, xa que este espácio inmenso, que
se prolonga desde o rio Bravo até o estreito de Maga,
láns, rico en todo tipo de matérias -primas, mantén
grandes sectores da povoación na pobreza (realmente
miseria) que aumentan cada
ano que pasa, mália as rece,
tas milagreiras do Tio Sam
e a Unión Europea.

Venezuela mercadas por Iberia, que pechou este ano).
Que voltas dá a historia! Lembremos, que alguns dos
países da América Latina (Arxentina, Uruguai, füa,
sil, Venezuela, etc.) recibiron durante un século
( 1860, 1960) millóns de emigrantes de todo o Estado
español, dos que entre un 35'45% foron galegas, que
buscaron alén mar un lugar onde ac_adar unha saida á
difícil situación económica da que fuxian. Pero agora
os que van a estes países son executivos e directivos
de empresas, que buscan facer negócios rápidos e
cunha alta taxa de gañáncias. Xa non son a maioria
- galegos, senón de Madrid e
os grandes centros indus,
triais, ainda que moitas ve,
ces utilizan fraudulenta,
mente a preséncia de millóns de descendentes de ga,
legos, e españois, para abrir
relacións comerciais. O pa,
radóxico é que os seus ·pais e
avos marcharon desta terra
para conseguir médios cos
que .rematar cos foros (pagados a fidalgos ausentes na
capital do Reino) e trabucos
abusivos, que impedían o
desenvolvémento. -Sen dú,
bida pensaron que en Amé,
rica non se repetiría a histó,
ria, pero décadas d_espois,
van ser exp¡otados polos
mesmos "amos".

MANUEL CAO FERNÁNDEZ

Arrécian as voces .en Catalunya que reclaman un novo pacto fis,
cal ainda sen case porse en prática ~ actual. t~ moi recentemen,
te non existían dados claros das balanzas fisca1s por CCAA ha,
bendo que esperar ás estimacións que se ian facendo por determi,
nados grupos políticos e centros de estudos diversos. Oficialmen,
te, o Estado español non consideraba de interese xeral o coñece,
mento público e transparente da cuantía e características destas
_ balanzas autonómicas. A recente aprobación no Congreso dunha
proposta para que o Estado elabore e publique estes dados pode re,
mediar nalgunha medida esta eiva informativa contribuíndo a un,
. ha máis axeii:ada e responsábel toma de decisións públicas, pero
hai que esperar a que se faga realmente efectiva esta propo ta.

.'f

O desinterese estatal en facer públicas estas cantas contrasta coa
posición da Generalitat incapaz de sacarse de enriba o ambenito
dos pretendidos benefícios que Catalunya sacaría a costa do resto
do Estado. Aqui vemos con ·nitidez como o dado que e publi,
can non son neutrais senón que traducen po ición detem1inadas
de domínio de grupos políticos e ociais. Para España, non é bon
que se sepa que determinada rexión históricamente enfrontada
co centralismo aporta boa parte dos ingreso e tatai anuai men,
tras que para Catalunya interesa exactamente o contrário.
Dado que Galiza é, neste caso, mera espectadora, utilizada po,
los partidos estatais segundo a comenéncia política do momen,
to, podemos reflexionar sobre como é posíbel que unha
CCAA tan forte social, económica e politicam..ente como Ca,
talunya aturara un réxime fiscal tan perxudicial. Ba te dicer
que as agora abundantes estimacións das balanza fiscais Cata,
lunya,Estado (M. Colldefoms, M. Parellada, J.C. Vergé , etc.)
avalian en case 800.000 millóns como mínimo o déficit fiscal
anual catalán, cantidade case suficiente para saldar boa parte
da débeda acumulada da Generalitat estimada en 1.283.000
millóns en Marzo de 1997_ Ben se entende a gravedade <leste
tema pois non· estamos a falar de miudos senón de cantidades
que superañ os orzamentos. da CCAA de Gal iza.

'A venda -de empresas
públicas a prezos
de liquidación fixo que nos
últimos anos moitas empresas
europeas investisep. na
América Latina.
O Estado español non se
quedou atrás e o ano pasado
superou ~ billón de pesetas de
. vestimentos
.
"
in

Nomeadamente o informe
da CEP AL "A brecha da
equidade, América Latina, o
Caribe e o Cumio Social"
fala de .210 millóns de po,
- bres, o 39% da povoación
de 1994, cando en 1980 era
do 35%. Ainda máis, o 84%
dos nóvos empregos que se
crean son informais (o que
nós chamamo~ precarios e
sub,emprego), que xa repre,
sentan un 56% do total dos
pastos de traballo. Por outra
banda os salários reais son
inferiores -aos de 1980, men,
tras que se profundiza a difé,
réncia entre operarios non
cualificados e técnicos. Como contrapartida, a renda
producida .Polo investimento ~ü;ecto foráneo acadou
os 44.100 millóns de dólares, entre 1990 e 1994, dos
que 29.900 millóns tomaron aos países de orixe do ca,
pital. En resume, esta etapa "dourada" dá unha medi,
da de crecemento na rexión entre 1990 e 1996 do 3%,
mentres que ~as épocas "de control do estado", entre
194:5 e 1980, o medre foi do 5,5% por ano. Esrns dados, e moitos máis, danse no informe que, claro está,
mália os resultados negativos das recetas, neoliberais,
aposta p.oÍa perseveráncia e por man ter o proceso _de
apertura de mercados, a flexibilización laboraf e deve,
. cer o aparello do estado.
·
-

A venda de empresas públicas a prezos de liquida:
ción, e o desexo de ccmúolar as imensas riqúezas en
matérias primas, frxo que nos últimos anps mqitas
empresas europeas investisen na América Latina. O
Estado español non se quedou atrás e o ano pa.Sado
superou o billón de pesetas de investimentos. P9lo
que o director do Banco Santander decia que cada
vez eran máis importantes os beneffcios obtidos alén
mar, e facia referéncia ao 20% anual de gañincias
que producían ali en comparación coas porcentaxes
máis baixas acadadas na península. Así, mentras o Es,
tado español, por meio dos empresarios poñía de novo
un pé do outro lado do Atlántico para colonizar América, os latinoamericanos miraban como esa conquista
se traducía nalgúns casos no peche de factorías e a
perda de empregos, como en Viasa (liñas aéreas de

Estas graves difer~ncias so,
dais na América Latina, asi como o medre da neoco,
ionización de USA, a Unión Europea eXapón, que
impiden un desenvolvemento autocentrado, equili,
brado e sostido no tempo, fan da rexión o lugar ne;>
que. movimentos sociais teñen un papel máis salien,
rabel (o mundo árabe é outra cousa). Non só polo pe,
so da guerrilla en Colombia, onde as FARC e a ELN
manteñen grandes zonas liberadasi senón polo rexu,
venecemento do sindicalismo na Arxentina, Chile e
Brasil, e todo indica que tamén pronto en México co
esfarelamento do QTM;. pola aparición de altemati,
vas de ésquerda, con máis forza que nunca (PT no
Brasil, Frepaso na Arxentina, ~rente Amplio en Uru,
-guai, Partido Revolt.~cionario Democrático en Méxi,
co; asi como uns part_idos comunistas máis athegados
á realidade; etc.).-Unha gran parte <lestes movimen,
tos, esto é o importante, están contra o neoliperahs,
- mo e a globalización, coidan que a soberanía nacional
e o sector· público son fundamentais. Ainda é cedo
para que se vexan ·grandes resultados, pero hai máis
de unha década que apareceron os primeiros ·xermes,
e foron madurando nas loitas e na adversidade do an,
tico~unismo e da sacralización do cons'ervadurismo
social. Estes movimentos, distintos en cada país, tan,
to en programa como en estrutura, son a alternativa
aos novos e vellos colonizadores, polo que poden ser
un freo ás multinacionais e un ponto de inflexión na
situación internacional.•.
MANUEl. M ERA

é Presidente da CIG

'As estimacións avalian en case
800.000 millóns o déficit fiscal
anual catalán, case suficiente para
saldar a débeda acumulada da
Generalitat,estimada en 1.283.000
millóns en Mario de 1997"
As causas deste desequilíbrio tan_pronunciado .teñen a sua orixe
no triunfo das forzas non nacionalistas nas primeiras elticións de,
rnocráti~as postfranquistas e, tamén, na menor importáncia con,
cedida a este ponto polas próprias organízacións nacionalistas eq.
relación a outros intereses considerados ví-tais. A socie.dade catala,
-· na aspiraba á democrácia e só o impulso posterior de Pujol asen,
tou e consolidou un discurso nacionalista dominante e a dinámica
própria da nova Administración pública autonómica. As institu-'
cións públicas contrqladas pola Administración Central dificil,
mente podian considerar interesantt;s análises deste tipo e houbo
que esperar á criación ou potenciación de novos institutos ou cen,
tros de estudos privados ou públicos apoiados pola Generalitat pa,
ra que se encetara e completara o estudo e cuantificación dos
asuntos relacionados coa financiación autonómica. Aínda, así, o
ex,ministro socialista E. Uuch realizaba hai pouco unha cr-ítica ra,
dical a un pacto fiscal tipo concerto económico, alegando o supe,
rávit comercial de Cafalünya co resto de España.•·
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As mulleres gañan
un 32,8% menos
que os homes segundo o
Consello Económico Social
Os últimos dados do Consello
Económico Social confirm~n o
trato desigual da muller no aspecto satarial. Apúntase que a
drverxéncia entre os ingresos
· dos homes e das mulleres é
desfavorábel a estas últimas
nun 32,8%, destacando o feito
de que apenas existen mulleres que superen os sete
rnillóns de pesetas de salario
bruto anual namentras a porcentaxe de homes é significativa. Asimesmo nun tipo 'de
xornada como é a de a tempo
parcial, maioritariamente de
carácter feminina, a porcentaxe de ganáncia médía das
mulleres_sobre á dos homes é
de 70,2%.+

Ún xuíz-arxentino
decidirá o que debe
pagar oArpón
para ser liberado

Esixen garantias se oviña tinto.é excluido da denominación de orrxe

O xuíz federal da Arxentina,
Ernesto Marinelli, _estuda a
cuantia do aval que a
empresa armadora do
Arpón, Freiremar, debe depositar para liberar o
pesqueiro que leva máis d~
tres meses apresado no país. A propietária do buque
xa pagou 800.000 dólares
como garantia polo total da
sanción, pero- o xuiz debe
decidir se ten que ingresar
a cuantia dos intereses e
costes xudiciais exixidos
polas autoridades deste
país, e que incrementaria
considerabelmente o
importe a pagar. Segundo
o agregado de Pesca da
Embaixada de España, Ignacio Gandaria, o xuiz
tomará esta decisión nun
prazo de oito a dez dias.
Pola sua banda os mariñeiros do buque comezaron ·o
Martes 12 as mobilizacións
de protesta cun intento de
peche pacífico no consulado arxentino en Vigo.•

Os viticultores do Ribeiro
mobilizaranse a fins de Agosto na defensa do sector
9()-M.L.C.

Os produtores de viño do Ribeiro acudirán a Santiago a finais de
Agosto para esixir axudas ao seu sector. A mobilización coincidirá co dia no que se disolva o Parlamento galego por mor da fin da
lexislatura. Os viticultores acordaron a medida o pasado domingo
dia 10, nunha asemblea convocada polo Sindicato Labrego Galego e Unións Agrárias, na que participaron 300 persoas. Para a mobilización buscarase o apoio dos concellos da mancomunidade.

As reivindicacións dos víñadei ros son as mesmas que xa lle
apresentaron á Ministra e ao
Conselleíro de Agricultura o dia
1 de Maío, coíncidindo coa inauguración da feira do víño do Ri-

beíro. Un dos problemas que
afrontan os viticultores é a petición por parte das adegas de
que se exclua ao víño tinto da
denominación ·de orixe Viño do
Ribeiro. lsto afectaría a case un

corenta por cento da producción
da zona. Os viticultores non se
opoñen en principio a esta medid a , pero esixen que veña
acompañada dun Plano de Reestructuración. Neste senso, o
Sindicato Labrego Galego xa
apresentou unha proposta· de
Plano ante a Consellería de
Agricultura, sen receber co11testación polo momento.
Os viticultores reclaman tamén
que se fixe un prezo mínimo para o viño que teñen almacenado.
Arestora, as adegas industriaís

están pagando ·entre trinta e corenta p~setas por litro. Outra das
demandas dos produtores é a
extensión dos contratos homologad os, que polo de agora só
subscribiron tres adegas. Estes
contratos teñen unha duración
de catro anos, período no que as
adegas industriaís garanten arecollida da uva cun prezo mínimo
garantido. Qs viticultores denunciaron tamén a pretensión das
adegas de manter a uva ao
mesm9 prezb ca en anos anteriores, sen ter en canta a suba
dos custos de produción. +

Afinsa tenta apartarse da imaxe·fraudulenta doutras compañias filatélicas
Baixa o cadro de persoal
meio das empresas

Investir os aforros en selos
-<>M.L.C.

Afinsa é unha empresa orixinária de Madrid que ten unha sede no noso país dende haí dez
anos. A sua actívídade está
orientada á irwestimento no
que denominan bens tanxíbeis,
ísto é, fílatélía, numismática,
arte ou xemas. O método de
investimento que máis volume
de negócio lle proporciona a
Afínsa son os chamados planos alternativos de previsión
social.
Segundo a empresa, son planos
máis rendíbeis e seguros ca un
plano de investimento bancário e
a sua demanda aumentou hos
últimos anos debido aos recortes
sociais·. O cliente que subscriba
un dos planos de Afinsa, inviste
a cantídade que desexe, puidendo pagar anualmente ou de xeíto
fraccionado, por exemplo, quince
______
•

,.. __

• -

,.. _
-

-

-

mil pesetas o mes. Dependendo
da cantidade que decidira investir, o cliente recebe a cámbio un
valor filatélico, ou sexa, un selo
ou unha coleízón de selo.s.

As empresas galegas a..,cada
son máis cativas e teñen menos persoal, segundo se desprende dunha información do
Observatório Europeu das
Pequenas e Meianas Empresas. En 1993 o cadro ·meio
. de .persoal nunha empresa
era de 7,2 traballadores, en
1994 de 6,52 empregados e
no pasado ano a relación era
de 6,26 trabé!lladores p9r cada empresa. Por tipos de empresas, o 84% son ·
sociedades limitadas, o 15%
sociedades anónimas e o 1%
outras modalidades. Por outra banda, o maior núméro de
traballadores concéntranse
nas empresas de entre seis e
50 empregados, que
representan o 35% do total.
Na Galíza só o 12% dos empregados están en empresas
· de máis de 500 traballadores,
méntres en Europa esta porcentaxe sube ao 29%. •

coller foi aos directivos do Banco
Filatélico Español. Nese mesmo
ano a·2 desapareceron do mapa
Segundo explicou a directora de
deixando atrás un pufo de 200
Afinsa en Vigo, Concepción Villamarin, os .planos de investí- - millóns de pesetas. En ámbolos
dous casos a meirande parte dos
mento da sua entidade son moi
O periodo mínimo de investidamnificados foron xentes de
vantaxosos, país poden chegar
mehto é de tres anos e cada
poucos recursos económicos. E
a aterecer un interese de perta
ano, a cantidade investida inprecisamente en Vi@o, a Caíxa
do dezaoito por cen, son comde lnvestimentos Filatélicas de
crementarase nun cito por cenpatíbeis con. calquera fonte de
Canárias encarregouse de crear
to . A partir do terceiro ano, o
ingresos, teñ~n importar:rtes
cliente pode vender o seu valor · avantaxes fiscais e son ideais
unha mala disposición cara este
filatélico a través de Afinsa e, ' fronte á inestabilidade económitipo de investimentos. A directora
de Afiiisa en ·viga desvinculou
se norí se atopa comprador, é a
ca de hoxe. Pero,' .en calquera
própria empresa a que recomclaramente á sua empresa de
caso,- a oferta que apresenta
pra o valor filatélico. Afinsa gacalquera operación fraúdulenta.
Afinsa é moi semellante á que
rante que o prezo da recompra
apresentaron no seu rnomento a . - Concepción Villamarin afirmou
que a mellar garantia para os
será igual á cantidade investida
Caíxa de lnvestimentos Filatéliseus clientes é o valor filatélico
máis un cinco por cento de intecas de Andalucía e o Banco Fique teñen na casa, xa que a trarese . simple anual, se a recomlatélico Español.
vés de! pacten recuperar os ·seus
pra se produce a partir do tercartas. Segundo esta directiva de
ceiro ano. Se se produce a parFoí no ano 1982 cando foron deAfinsa, a compañia está lonxe tatir do s~xto ano, o interese será
tidos os responsábeis dá devan~
mén, dun xeíto claro e rotundo ,
dun oíto por cento e se é a pardita Caíxa por unha estafa que
de calquera prática especulativa
tir do décimo ano , un dez por
ascendía aos 1O millóns de pesee de branqueo de cartos.+
cento de interese.
tas. Aos que non conseguirnn
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Paralelamente·haberá un congreso sobre acultura celta na Galiza

Os ·111 Xogos Náuticos intercélticos
celebraranse en Ferrol do 19 a~ _25 de Agosto .
.

-

.

-0- P. _CASTRO'

Arredor de un milleiro de deportistas está previsto que
se acheguen ao Ferrol para
participar nos 111 Xogos Náuticos lntercélticos que terán
lugar entre os dias 19 e 25
deste mes de Agosto. Parellamente ás competicións
deportivas haberá numerosas actuacións musicais asi
com·o un congreso que abordará aspectos sobre a cul_,tura celta na Galiza no que se
revisará a história do celtismo nos aspectos culturais,
socio-políticos e llngüfstlcos.
A ria de Ferro!, a rra de Ares, o
areal de Doniños ·e a piscina
de Caranza serán cenários
das distintas éompeticións deportivas ás que se espera que
asistan máis de 1.000 participantes procedentes de Irlanda,
Escócia, Gales, Cornualles,
llla de Man, Bretaña, Asturias;
Norte de Portugal e Galiza.
Entre os deportes que se darán cita no certame destacan a
vela, os cruceiros, o remo, o
kayac polo,-o kaya~ de mar, o
funboard, o surf, o body board
e o wave ski.
Para poder aloxar aos participantes, están reservados a escola náutico pesqueira, o cuartel
de iristrucción, o coléxio Luis Vives de Pontedeume, os campings de Cobas e Ares e a Escola de manbbras.
Entre as actuacións musicais
previstas para eses días cóntase coa· participación de Cempés de Asturias, do gaiteiro galego Carlos Budiño e do grupo
Xeque Mate de Bretaña. Ade~
mais, no acto de inauguración,
o dia 20, actuará a RearBanda
de Gaitas de Ourense.
·

Congreso ·
Durante o~ dias 22, 23 e '24 te-

I

' -

Desde o mes de Xuño foron convocadas concentracións diante
dos estabelecementos de panadería e pastelería Beni Lavandeira,
na cidade de Vigo, polo sindica-
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Pontevedra e A Coruña foron
os escenários de várias
corridas taurinas durante estas
duas primeiras semanas de
Agosto. O grüpo de Adega na
Coruña denunciou a ''barbárie"
da celebración criticando ademais que as corridas estiveran
induídas no programa cultural.
"A barbarie e a tortura nunca foron nin serán património cultural
de nengun povo e tampouco do
galego", din os ecoloxistas. Reseñan que as corridas deixan
graves pardas todos os anos no
concello da Coruña "que ben _
poderian ser utilizadas no
solventamento total do desastre
de Bens". Por outra parte, do
día 6 ao 9 celebráronse as JI
Xornadas Anti-taurinas en Oleiros, organizadas pola plataforma anti-touros, que tamén convocou concentracións diante do
Coliseo os días das corridas.•

Fernández de la Mora,
un pregoeiro 'retrógrado'

Os deportes náuticos-estarán pres~ntes nos Xogos. _Na foto, duas-mozas preporando~e para navegar cunha táboa a vela. A IGLESIAS

rá lugar en Punta Amela, o 1
Congreso da Cultura Celta na

GalJza·, no qüe se conta coa
p_a rticipación de André Pena,
"
~-

A.

E sT ÉVEZ

o comércio na:montaña·
"Non é de abando ter un teféfono rnóbil que permite pedir socorro
para enfrentarse á montaña. Ao contrário, é unha seguridade aparente que conduc~ á imprudéncia'', asegura o famoso alpinista Reinhold
Messner a canta das últimas martes na escalada, máis de 50 vítimas
nos Alpes ~n quinqe dias'. Óutros escaladores lioxe retirados tamén
advirten dos perigos.de qúe a montaña.se reduza a unha cuestión económic·a na. que se implican os escaladores, pero tamén os guras _que
cobran .por dia de traballo ·e o.rganizan eKpedicións puramente comerciais, -e os próptios países que fixal}·cantidades millonárias polo
permiso. para subir ~u:n cúmio. Nos últimos anos as montañas están
moi concorridas: alpinistas que suben e baixan e para os que é _unha ·
derrota-retardar"tmha 'subida polas condicións metereolóxicas. "A
xente ve un.cúmio n_a telévísión e quere subilo", senténcia Messner.t -

,...
· to CXT ( Confederaeión Xera_L
do ,T ra~allo) a raíz do despido de ·
Dolor~ Fervenza. Despois <;!e oito anos .de liµipadora (ixa na panadería foí despedida "porque a
prestación dos seus serv~qs é altamente insatisfactória, nomea.:
damente durante os_meses de
Marzo e .Abril''. As con~entra
cións queren chamar a atención
da clientela dos tres estabelecementos que hai -en Vigo sobre
este despido "arbitrario".

Luis Monteagudo , Xosé Lois
Armada e membros do grupo
de Arqueoloxia da Terra de
Trasancos.
Entre as ponéncias a debate
apresentanse temas corno "A
organización sociopolítica e administración na Gallaecia antiga", de André Pena, "A unidade
cultural da Europa Atlántica na
idade do bronce", de Luis Monteagudo, "Línguas da península
ibérica na antigüidade", de Xan
Xosé Moralejo, "As emigracións
de bretóns irlandeses na idade
media"~ de Fernando Alonso
Romero, "Unha revisión historiográfica do celtismo galega",
de Xosé Lois Armada, "Santos
celtas da Galiza", de Ladislao
Castro, "O fenómeno relixioso
na Galiza celta~·. de Blanca
García e "O .impacto da romanización" de Rosa Brañas.+

~

Despedida
por redainar
os atrasos

Concentracións
contra as corridas
de touros na Coruña

Dolores Fervenza foi despedida
o 2"l de Maio estando de baixa.
O conflito cos responsábejs da
pastel~ria Viña de meses atrás.
Dolores tiña xornada intensiva
polas mañáns pero en Xaneiro a
empresa despediu a outra limpadora, contratada por horas pero
sen dar de alta na seguridade so-cial, segundo a CXT, polo que
quedaron todas as tarefas para

ela. Ao mes· seguinte, a limpádo- -En MaiÓ recebeu a carta de des,
ra reclamou os atta.sos do '""convé,
pido e o 6 de Xuño tivo lugár
un acto de conciliación no que
niO-. "l'qegóc_iase moi tarde e sé
se decide o aumento de salárfo ·· os propietários estaban dispos,
tos a indemnizala pola improceen Maio pois a actualización dos
meses do . ano que precede.ron. dench1· d.o despido. Así o ditanon se pagan. Era a primeira vez m inou 9 xulgado do Social
posteriormente ainda que a tra,
en oito anos que pedía eses atrasos, co cal quedou marcada. A
halladora apoiada polo sindicapartir de ai ao resto dos empre,
to recorriu ao Tribunal Superior
gados aconsellouselles non falar , de Xustiza por crer que o despicon Dolores, o que interpreta,
do debe anularse e ela reicorpo,
mos como unha medida para r-arse ao traballo. A Asociación
evitar que 18 persoas reclama, · - Prov-incial de lndustriais de Paran os atrasos d.e 8 anos", sinala nificación "condeou" as con,
Miguel Carballido. En Marzo á centracións <liante das pastelería e calificounas de "ataques";
limpadora foille descontado o
tamén, ainda que o despido fo¡
salário dun dia de baixa pol9 cal
reclamou e en Abril cambiáron- -declarado improcedente, asegu,
lle o horário partíndoo en mañá
ra que o xuíz fallou á favor da
e tarde. Limpaba ao tempo que
empresa. A CXT deciciu desos traballadores do forno ensuconvocar as concentracións
xaban o chan e pensou que era
temporalmente se a empresa
un "castigo" polas suas reclama~
quere tratar a readmisión de
ció ns.
Dolores.+

O concello de Pontevedra,
rexido polo popular Xan Luis
Pedrosa, convidou a Gonzalo
Fernández de la Mora, ex ministro de Franco e veraneante en Poio, a que lera o
pregón das festas da Peregrina e a este non puido
agachar o seu carácter conservador. Segundo
Fernández de la Mora, hai
que potenciar as festas "convidando a personalidades
políticas como o presidente
da Xunta e por que non? aos
reis". O pregón, no que sinalou "a relaxación da moral
nos últimos anos", foi lido
coa auséncia dos grupos da
oposición, que criticaron o
contido do discurso por
retrógrado: o BNG sinala que
é "unha volta á mantilla" e o
PSOE pedlulle a Pedrosa que
se disculpara. Si estiveron
presentes o subdelegado do
Governo Alexandre Millán
Mon e o presidente da Deputación Manuel Abeledo. •

Denúncian a organización
doconcerto
de Xúlio Iglesias
O evento central das festas da
Peregrina, o concerto
Xúlio
' Iglesias o 7 de Agosto, para os
que o concello de Pontevedra
doou 20 millóns a fundo perdido, rematou coas reclamacións
dos asistentes que non puideron acceder á cadeira que tiñan
paga. Mália non vender todas
as entradas disponíbeis, ao redor de 13.000, o público superou ese númeroªº terse repartido unha importante cantidade
de invitacións. Os problemas
xurdiron cando as gradas
se ian enchendo e seguia
entrando público, optando parte
de el por acceder ás cadeiras
reservadas·; ao final parte do
público que reservara estas localidades tivo que estar de pé.
As primei~as filas estaban ocupadas polos populares de Pontevedra coas autoridades á
frente: Xan Miguel Diz Guedes,
Xosé Cuíña, Xan Luis Pedrosa
e Manuel Abeledo. •
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OenCadeamento dos interlocutore; de ETA,-,<·
un ha mensaxe do PP contr~ a,negOCiá~iÓri .,:

Vóltase de novo ao bloqueo das vías de diálogo ao peche:d~s canles políticas

)-

al
o
10

e

O PP prometeulle aos seus
eleitores man dura con .ETA
e está a avanzar nesta política que tan bos resultados
eleitorais lle dá. A extradición de Antxón, Macário 'e
Peio, é un paso adiante na
sua política antinacionalista.
Facendo seu o clamor antivioléncia tenta impar o pensa mento único e voltar á
idea novecentista de España.

Esquécesé que ETA; e.n toc;ios
os seus comunicados de'sde Arxel, ratifica Etxebeste como o
se.u interloc;:utor válido para calquer contq_cto q~ _ r:iegociaciór:;i, e,
neste senso, ven de pronunciarse tahlén HB. ·Fai precisamente
Antxon o que negociou tanto·
con membros do governo do
PSOE como do próprio PNV todos estes anos.

a.

Para descalificar_a ,posición de .

'·,.

"º

o pp sabe, porque asi ain
todos os informes, que non é
posíbel destruir a ET A policialmente. Pero, ao mesmo tempo,tel)tan í mpor a mensaxe de
qüe calquer medida que "favoreza a distensión" non só non
teria efectos pacificadores, senón que "reforzaría nos terroristas a convicción de que só
coa loita armada se pode conseguir arrincarlle concesións
ao Estado". Trataríase por iso
de "convencer a ETA de que
non vai cons~guir acadar ou
achegarse aos seus obxectivos
mediante a violéncia".

As deportacións o pasado dia 9
de Agos1o de Eugénio E1xebeste , Antxon, lgnácio Aracama ,
Makario, e José Maria Gantxegui, Peio, desde a República
Dominicana, estiveron rodeadas
dunha manchea de intoxicacións en consonáncia con toda
a política antiterrorista, incluida
as accións dos GAL, posta en
marcha desde o golpe de estado do 23 de Febreiro de 1981.

A outra aseveración maioritariamente publicitada é que Antxon
xa non era interlocutor. válido para ETA. Téntase pór de manifesto
que se negou, a: mediar par? eví ~
tar o asasinato de Miguel Angel
Blanco, c9ntes1ando c;un ".non sei
a quen chamar". ,Para darlle máis
credibilidads a esta ·liña, afírmase
tamén que cando lle .pediu a s1:.1a
intercesión o prémio Nóbel arxentino Adolf,o Pérez l;sqj.Jjvel,. "Antxon chamou a ~j~l, ~astro para
que este col)t~t'ª-s~ -_cps mqyimentos gu~rrilleirns _latinoamericanos e estes -se puxesen en
contacto ·cor:i alguén de ETA. para que a:cúpula. :.. ":·CO(Tl.O•.s~ a:-situación tjunhfl organi.z:ación cl_andestina ,p~rn:iitise. unhq. ,c?.nJe permanente de comunicacjón . , ,"

"

Os ánimos mudaron pespois do
asasinato de Miguel Angel Blanco. O PP non só fixo seu un
aval social de rexeitamento da
violéncia, senón que conta con
moito máis: cunha política illacionista contra HB-, mesmo a nível internacional. Cal é a 'política
antiterrorista que tenta pór en
marcha o PP co apoio da maioríp. do PSOE?

e(>-_A. EIRÉ

Duas son as premisas que tentan dar por certas. Unha, que as
deportacións se producen a
causa da morte do concelleiro
do PP Miguel Ángel Blanco. Segundo esta versión, comunmente utilizada, o Governo dominicano acederia a en1regar a estes etarras, que o Governo español lles confiou para a sua
custódia (non estaban fuxidos),
despois do asasinato do concelleiro popular. O ex ministro Belloch desmonta esta premisa
cando afirma que Mayor Oreja
realizou a petición formalmente
cando acedeu ao cargo. Non foi
precisamente a morte do concelle iro do PP a que decidiu ao
Governo dominicano, ainda que
puido acelerar a decisión, senón
o cámbio de presidente no estado caribeño·, pois mentres estivo
o vello Balaguer negouse a desdecirse da sua palabra.

Interior inventou
,'arede . de blanqueo
da"ETA :.'

Para logralo necesitan du.as
condicións. A primeira convencer "á maioría social " de que
non vai haber negociacións e
saída dialogada, "polo que de
nada lles vale pedir a paz, cedendo se fai falla", senón que é
preciso "enfr6ntarse aos violentos, gañarlles as rua, illalos socialmente". Esta n:iaqurnária foi
a que se puxo en marcha con
Ortega Lara.

Eugenio Etxebeste, Antxon.

Antxón afirmase que está en desacorde coa liña que actualmente segue a dirección, sacando á
luz documentos críticos coa polí;
ti ca de ETA nos últimos anos. E
máis, publícase que Eugénio Etxebeste estaría interesado en
ser deportado, para desvincularse de ETA como fixo Soares
Gamboa, un dos seus compañeiros en Santo Domingo, agora
arrepentido. O conselleiro basco
do Interior, Juan · María Atutxa ,
negaría este suposto afirmando
que sería ·lturbe Abasolo, un dos
dous confinados que quedan en
Santo Domingo,· o que estaría
disposto. a reintegrarse. En todo
caso non se aclara por que t~nto ..
Abasplo como Belén González
non compartiron viaxe cos ou~ .

tros tres expulsados.

-_ Segundo 9 diário basca f=gin,
J~milio ;Arrizaoalaga, detidp ..
tras a liberación de Ortega
Lara, e Gregario ldigoras
tiñan negócios legais e sen
nengun vencellamento coa
organización independeñtista
basca ETA, como .
demonstran documentos
rexistrais e bancários aos que
tivo aceso o diário.
Arrizabalaga e ldigoras son
homes de negócios que
están am,parados por
importantes empréstitos de
entidades financeiras
españolas. Ambos fixeron
negócios co dono de Air
Europa e cun familiar da
Casa Real. Estes novas
dados desminten a suposta
trama de narcotráfico e
blanqueo de cartas atribuida
pola Policia. Estas
informacións indican que _
Interior inventou a rede de
blanqueo de cartos da ETA.•

Máis de 800 africanos
agardan en Melilla
cruzar á Península
Máis de oitocentos
imigrantes africanos
sobreviven por debaixo das
condicións de subsisténcia
en Melilla á espera de poder
cruzar o estreito de Xibraltal
e ir á Península Ibérica,
denunciaron várias
Organizacións Non
Guvernamentais. Os
africanos, de orixe
marroquina e ;;ubsahariana,
carecen de comida, auga e .
camas. Moitos deles ateigan
a comisaria de policia á
espera de que se lles
conceda o direito de asilo
ou de que selles denegue o
trámite e sexan expulsados.
·Moitos deles durmen á
intempérie e as ONGs
denunciaron que a policía
trata de ocultar a sua
presenza ante a
proximidade da Se111ana_Náutica, .que come mora o
qui11-tQ ~entenário da
fundación da cidade. •

Con Miguel Ángel Blanco deuse un paso máis para acadar a
outra condición para que esta
Os meios de comunicación tra- ·vía PP poda ter .unha mínima
virtualidade .práctica: a unicitan de non explicitar claramente
dade de pensamento polftico,
cal é a política antiterrorista do
que todos os· partidos políticos
PP, por máis que os seus diriasuman esta estratéxia. E prexentes realicen declaracións
ciso así, non só a p.osta
concluintes. Asi o fixeron o mimarcha do aiJ.lamerito político,
nistro Mayor Oreja e tamén Carsenón tamén o enfrontamento
los·lturgaiz , responsábel popular
social. Pero -esta política neceen Euskadi: "para que queresLta outro consenso: "que os
mos interlocutores se non irnos
(?artidos todos reafirmen o
negociar". O problema é qu.e
priñdpfó ·de -quenon· 'ácelfarán..
tanto en Euskadi como no resto
outro marco que o constitüciodo estado a povoación, maiorinat.~xi$Jent~" . ~sta unicj.dQ.de
táriamente segundo os jnquéritos, está por _unha saída nego.-- de ctitério «::he.c a fmntalmente
ciada e p9r isq- non se pode pe-· cos ideáíios . naciorialistas·, .so~ .
o
aufo~qmiéo _r~
bre todo do PNV, e tafnén ·coa
gar un portazo á esperanza.
mesma democrá'cia que ten no
debate polític·ó eomo o seu
_membq:> da Executiva
A. EIRÉ
princípio ·baselar. ·Per"o · ao PP.
,.-if?~d~.r~I db . P~E ~ R'?món
non ·lle.! importa ··que · ~TA sub--~~~[aáQi-,' R~QP!~X,gi.~g·P J'f,1.!rr{
sista.. e .· tarñén -os seus 'atenta;:¡~ paoto!l'a'üton oririG0-l}ara liriíftar '.
dos, sen0n c:jué 'represente a.
a autonomía das
uri forte.. movimento . nac.ionalis:
nacionalidades históricas. A
ta. p; este ,é ao que tratari'a de
modificación-s dos estatutos·
isolar o P.P para ;impar a ;sua
dás coqú,1nicade;s t")QJ'l~T-;:.~ t
históricas esta ria ric>' centro ,l[
As res~ri qións 'informatfvas· no Reino Unido-impiden discutir pu-, , , concepción Gl.e Españ51.
dese pacto e o seu obxectivo
blicamenter o . papel tla ·prensa l:Jritánica na Guerra de· Irlanda·-d:o - ·
"Ma)".or: _Or!eJa.. ten, .de-sd~ - ~ai
seri1;1 'fé'edit!lr o-oaté para :· ;
Norte ou na antígua lugosl·ávia. Ninguén se atreve a publicar os es~
t_empo, .i:inha .obsesión: que ·lle
·tooós que' Biluiu o.proceso ;
tudos sobre a veracidade das versións x.ornalísticas; ~ xa que a ·leí -.debemo~ ap.licar aci mundo de
autonómico. Pala sua banda,
proibe "suxerir a po~ibilidade de difamación". Esta información,
HB o mesmo desprécio, .o meso coordenador xeral do
elaborada por Juan Carl0s Gumúcio desde Londres, publícaa o diá" ·
retira/
a
mqn
e
vo!tar
as
cosmo
Partido Popülar, Ángel
río El País : Outro tanto se podería dicir do Estado .español na. in~ ·
tas , _qu!? ·a nosa sociedade )le
Acebes respostou
formación 'referente á Guerra do Norte n a que, 'expresamente, os
aplicou ~os franquistas. Oínllo
positivamente ao
médios de comun.icación teñen tu\ papel destacado, segundo o
con frecuéncia~ Debeulle doer
oferecimento ainda que
Plan Zen ·aprobado despois do 23~F. , Tanto é así que, calquer reíle~
moito". Quen isto escrebe é Xa·introduciu un elemento·de
xión que se realke sobre a cuestión basca, que non estre nos cánones
bier Arzallus en Deia -(1 O de
polémica ao dicer que Fellipe
políticamente correctos, é totalmente silenciada~ PásouJle en 1994 a
Agosto 1997) ,co significativo -tí.González boicoteara un pacto
Pedro Silva (alto dirixente do PSOE) e voltoulle a ocorrer agora a
tul o de "Destrozar a nosa única
anterior. Como resposta o
1
Miguel Herrero de Miñón co artigo t itulado "Material de refl~xión '.
pátria", no 'que clarifica que a po·PSOE asegurou que o PP ten
Nen as tertúlias foron quen de descalificar o artigo . Non existiu. +
lítica antiterrorista do PP "é un
un modelo autonómico
claro ataque ao naciÓnalismo". •
condicionado por CiU. •

O PP non quer negociar

.en

O PSOE propón ao PP
un pacto para limitar, .,,,

Estado

_ó
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Celebrouse na Habana entre o28 de Xullo eo5de Agosto

,Galiza dase a coñecer no Festival Mundial da Mocidade ,
*P.C.

ral do país. A avaliación
. global dos participantés é
moi positiva xa que consideran que a sua presenza serviu "para que souberan o que é Galiza, porque moitos nen sequer tiñan escoitado de nós",
asegura Martiño Santos,
Secretário Xeral de Galiza Nova.

Os máis de 12.000 delegados
que asistiron ao Festival Mundial da Mocidade, celebrado .en
Cuba entre os dias 28 de Xullo
e 5 de Agosto, procedentes de
139 paises puideron coñecer
non só a realidade galega senón mesmo a própria existéncia da Gal iza, atrávés dos 48 ·
mozos e mozas que conformaban o Comité Nacional. Un
O eixo do Festival e das
ponéncias apresentadas
Festival no que, ademais da
xirou arredor do actual
música e das visitas ás distintas pa.rtes da illa, serviu como
proceso de globalización
e do neoliberalismo e
centro internacional de debate,
con charlas, ponéncias e connomeadamenté arredor
tactos a nível particular entre
dos efeitos que provoca .
sobre as economías dos
os representantes das distinpaises máis dependentas formacións asistentes.
tes. Na Comisión de Em- Os delegados galegas, ademais de enseñas, levaron unha exposición a Cuba.
O Comité GaleQO particiou . nas
prego , o comité galega
distintas Comisións de Debate,
políticas de planificación familiar,
"foi o que máis insistiu na relaFestival era tentar atopQ.r proposción entre as políticas. neolibeanalisando entre outros aspecde legalizar o aborto para evitar
tas prácticas e solucións xenéritos, a situación do emprego, da
rais e as políticas deseñadas
as martes provocadas por práticas , apartir destas análises feitas
educación , da muller, a problepola Unión Europea, sobretodo
cas ilegais, as dificultades engadesde distintas perspectivas. Unmática cultural, os Direitos Huco tratado de Maastrich, porque
didas da muller para o acceso ao
ha das· monstras máis evidentes
teñen unha grande repercusión
manos e dos Povos, a loita anmercado laboral , as diferéncias
de que a maior parte dos p~oble
nas economías nacionais e polo
tiimperialista , a soberanía nade salários ou a importáncia de
mas que afectan aos ·paises decional e a autodeterminación.
tanto no aspecto laboral", afirma
dispór de bos servizos sanitápéndentes son similares , foi a
Santos. Coa avaliación dos re ~
rios", explica lólanda Gomis, unavaliación global reali;iada polas
Ademais da información transmipresentantes galegas, a respeiha das duas participantes gadistintas ponentes que participato das repercusións das polítitida através das ponéncias, o Colegas na Comisión.
ban na Comisión da Muller. "As
cas da UE, coincidiron os asismité Galega instalou un expositor
preocupacións a este respeito
na Casa Clube de Europa co
tentes portugueses e o comité
Os asistentes ao Festival Mundial
eran basicamente as mesmas en
abondoso material gráfico e doformado por membros do PC
da Mo9idade puideron coñecer
todos os paises. Ainda que había
cumental transladado a Cuba pafrancés.
ben de cerca a realidade cubana,
diferéncias de matiz en función
ra complementar os dados sobre
do país de procedéñcia, coincidixa que durante os case que 15
Un dos principais obxectivos do
a situación socio-política e cultumos na necesidade de aplicar
dias que permaneceron na illa

conviviron con famílias
nas suas próprias vivendas. "Chama a atención
que pésie á difícil situación económica que atraves an, cando falan de
benestar non se retiren
ás economías dos paises
occidentais senón que
lembran os bos anos da
revolución", conta Martiño Santos.
Segundo o secretário xeral de Galiza Nova, as famílias coas que estiveron
sinalan que a economía
da illa caribeña comeza a
superar a fonda crise na
que caiu ao desaparecer
a URSS, "nestes momentos estase remontando a
economía tanto a nível
xeral como a nível doméstico e xa
se volveu ao litro de leite por neno
até os 13 anos, mentres que antes estaba até os 8".
En calquera caso, pésie á dureza do bloqueo económico e ás
medidas anunciadas tras ser
aprobada a leí Helms-Burton
contra das empresas que mantiveran relacións económicas coa
illa, Pedro Cortegoso , que representou á mocidade da CIG
no festival, asegura que "non é
.dificil atapar Coca-cola ou tabaco feíto en Cuba pero empaquetado en Mexico". +

Pora rir
a cachón
este verán.
Unha mostra
exaustiva
das colabora·

cións
de Xosé Lois
en A Nosa
Terra.

MALiA A MiÑA COMPLEM
8JOLUC.\ON IDEOLOXiCb~MAN
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lminente tras.lado a Irlanda de 26 reclusos do IRA internos nas cadeas británicas

londres disposto a decretar unha amnistía parcial
ao,comezar as conversas de paz no ;Ulster
9(>.

B. LAXE

O Governo británico está disposto a facerlle concesións ao
Exérctito Republicano Irlandés (IRA) se este mantén o alto o fogo. As medidas de gráci a tamén abranguerian aos
unionistas. Como primeiro paso, antes de Outubro, transladarian a 26 reclusos do IRA en
cárceres británicas a Irlanda,
ben á República de Irlanda
ben a Irlanda do Norte. Logo
decretarían unha amnístia
-para impulsar as conversas.
O Governo laborista británico éstá disposto a "consolidar as esperanzas de reconciliación en Irlanda do Norte". Tres semanas
despois de que o IRA anunciase
o alto o fogo nas suas accións
armadas, a ministra para Irlanda
do Norte, Mo Mowlam , envioulles
unha mensaxe. Por máis que tivese toda clase de matizacións
para non enfurruñar ainda máis
aos unionistas, a entrevista concedida ao Sunday Telegraph foi
toda unha man tendida ao IRA
para que non se volte atrás no
seu anúncio e as conversas de
paz podan comezar a mediados
do próximo mes de Setembro.
A ministra manifestou que ainda
non está preparada para atender as peticións de liberdade
para os presos dun conflito que
xa dura 28 anos, pero se a trégua decretada polo IRA o pasado 20 de Xullo se mantén , "poderiamos considerar outras opcións ". A ministra Mowlam , engadiu que estas tres semanas
foron "as máis claras das que
gardamos na memória".

Colómbia nomeará ·
alcades militares
onde no se apresenten
candidaturas
O Governo colombiano ven de
anunciar que_naquelas povoacións nas que non sexa posíbel
realizar eleicións serán nomea- '
dos alcaldes militares. A decisión foi anunciada o Domingo
1O lago dunha reunión do consello de seguridade na que se
analizou o clima violento que
vive o país e na que se culpou
á guerrilla e aos grupos paramilitares de boicotear as eleicións
rexionais que. se celebrarán
dentro de dous meses. O Grupo Democrácia formado polo ,
exército, a policia e a policia secreta será, a iniciativa do
governo, o encargado de
enfrentarse ao Exército de
Liberación Nacional.•

AONU segue sen
denunciar o asasinato
en Chile de Caniilo Sória

As tropas británicas rebaixaron o seu espectacular desplegue na Irlanda ocupada.

do Sinn Fein no Parlamento Irlandés, formulou ante os máis
de 5.000 asistentes,, unha peti 1
ción directa aos até de agora
seus nemigos irreconciliábeis,
os unionistas. "Trinble (lider
unionista) debe de acudir á cita
das negociacións. Non ten que
ter medo máis que ao medo
mesmo. Se non aproveita esta
oportunidade, mostrará que carece de valor", dixo O'Caolain .
Pero os unionistas, que seguen
sen ver con bos olios as conversas de paz , porque saben que
máis tarde ou máis cedo van
conducir á unificación de Irlanda, móstranse contrários a calquer caste de amnistia ou medida de grácia para os presos do
IRA, por moi limitada que sexa
esta. As declaracións de ministra Mowlam só fixeron acentuar
a sua desconfianza.

anos comezaron a proliferar peversas de paz porque xa noA
son decisivos para o governo de . lículas coa temática nacionalista
Londres, acóchanse en qüe non
nor-irlandesa, (No nome do Pa1~
No Nome do Fil/o, Michaelel Cose_sabe ainda se o alto o fogo
do-IRA "vai en sério ou ñon". Os
líns, Axenda Oculta, A Sombra
protestantes afirman que o Sinn
do Diaño, Xogo de Bágoas ... )
agora comézase na mesma meFein ten a táctica de sentar a
trópoli londinense a pór en cusnegociar para que, mentres tanto, aumente o potencial do IRA.
tión a guerra que se fai contra
os católicos de Irlanda do Norte,
Os unionistas pretenden que o
IRA entregue as armas e logo
sacando á luz os trapos suxQs. '
se comece a negociación, e seguen a afirmar que o IRA seNon é fácil ainda publicar os múltiles episódios de asasinatos comentes decretou unha trégua
temporal e, "dentro de catro memetidos polas SAS (forzas de
ses xa saberemos o que se prooperacións especiais) ou os axusticiamentos e encadeamentos de
poñen", afirmou Peter Robinson ,
vicepres1dente do Partido
inocentes cuxa manipulación de
Unionista Democrático.
probas que levan a excarcelacións se _están a coñecer agora. _

Ao dia despois destas declaracións, o Sinn Fein intensificaba
os seus contactos co Governo
Mentalización paralela
británico para logar rapidamente
un xesto de boa vontade que
Estes procesos n.e gociadores
convenza ainda aos escépticos
sempre levan , paralelamente,
sobre a solución negociada, sen
unhas campañas de preparaabandoar a mobilización popución na povoación para que polar. Segundo versións recollidas
Os unionistas , que non poden
dan ser admitidos os cámbios
no bando republicano, nas próopoñerse abertamente ás conpolos cidadáns. Se desde hai
ximas semanas 26 prisioneiros
do 1RA que penan nas cadeas
X. CARBALLA
británicas van ser trasladados a
establecementos de Irlanda do
Norte ou da · República de Irlanda. Comezadas as conversas,
Tony Blair decretaría unha am- .
nistia que suporia a liberación
dalguns dos 350 prisioneiros reAo govemo conservador de N etaniahu só lle falta convocar a unha
publicanos e dos 250 paramilitamesa a Arafat e aproveitar para prendelo "por non combat<;r acaidares unionistas.
mente o terrorismo". A perversidade fixo .presa no proceso de paz
despois do magnicídio de Isaac Rabin, un terrorismo que o estado isO impulso do Siin Fein ,
raeli non controlou e non por iso se lle reclamaron contas internacionalmente. Mesmo a atroz matanza do co1ono Baruch Goldstein,
Se_o Governo de Tony Blair esque eI)trou nunha mezquita e ametrallou a cuarenta palestinos, non
tá facendo todo o posíbel porque as conversas cheguen a cedeixou de ter a sua pequen.a homenaxe, deixándolle conservará sua
lebrarse, despois da negativa
espo a, coma un_trofeo, a arma homicida.
total dos Governos conservadores de Margaret Thatcher e
Palestina é un país oc upado que aspira lexitimamente a constiJohn Major, non é menor a zuna
tuirse en estado independente. Asi o recoñece unha aplastante
que está p9ñendo o Sinn Fein
maioria de nacións no mundo. Sen embargo o govemo conserva' por impedir o boicoteo protesdor israelí, co apoio tácito dos Estados Unidos, que bloquea totante das negociac::ións.
das as votación críticas na ONU, segue a .xogar coas palabras
para manter unha oc upaci ón que ainda é máis humillante ao
No mitin final da manifestación
con.verter en papel mallado acordos intemacionais garantidos
celebrada o 1o de- Agosto en
por Europa e Estados Unidos en Madrid e Oslo. O que se dixo en
Belfast para pedir a liberdade
1990 segue sendo unha ecuación incustionábel en todo Oriente
dos presos do IRA, Caoimhghin
Médio: só haberá paz se h<ll devolucion de territóPi.os e sober·ania. •
O'Caolain, que en Xuño se con)
verteu no primeiro parlamentário

Nen paz, nen territórios

.

Tony Blair vendeu na sua campaña un "novo Reino Unido" e
sabe que, mentres permaneza a
guerra con Irlanda, .os sumidoiros
da city seguirá a cheirar como
antes. O seu intento de chegar a
un acordo negociado e desmontar as estruturas da guerra suxa
tropezan coas .mordazas á liberdade de expresión impostas polos -conservadores que impiden
desvear os asuntos máis alodados. Os meios de comunicación,
tan liberais para outros temas,
. mesmo para meterse coa família
real, néganse a publicar estes
episódios e vários libros foron
proibidos polos anteriores governos. Agora saen alguns, ~orno
Guerras Secretas, do ex espía
Adrian Weale, q·ue non só toi
censurado senón que o expulsaron do servício segredo.
Resulta paradóxico tamén que a
maioria dos meios españois non
só lle adiquen páxinas e páxinas
á solución negociada do problema do norte, (irlandés, por suposto) senón que esteñan a prol
o achegamento dos presos, da
amnistia, das conversas de paz
e dun pacto, e que mesmo denúncien as restricións á información do Governo británico, cando aquí utilizan a mesma mor- .
·daza a respeito de Euskadi.•

A-pesar das promesas feitas
polas Nacións Unidas no caso de Carmelo Sória, funcionário da ONU asasinado por
membros do exército de Augusto Pinochet, segue mantenc;tose en siléncio e sen
que sexa levado ante o Tribunal de Xustiza da Haia.
Aos presuntos asasinos,
tres coroneis e dous suboficiais, aplicouselles o pasado ano a lei de amistia promulgada por Pinochet en
1978. Nas deliberacións
anuais do Consello Económico e Social, celebradas en
Xenebra durante o mes de
Xuño, a diplomácia chilena
bloqueou calquer tentativa
de apresentar publicamel"lte
este-caso e o próprio secre. tário xeral de ONU, Kofi
Anan, manifestou nos seus
círculos privados que non
tomaría ningunha iniciativa .
que relanzase o sumário. •

Jonas Savimbi.

Presións internacionais
para Savim~i retirarse _
dalgunhas zonas
de Angola
A Unión para a lndependéncia
Total de Angola, Unita, que dirixe Jorias Savimbi continua a
ocupar várias zonas do
interior de Angola que non lle
corresponden polos acordos
de paz. Segundo a troika formada polos Estados Undios,
Rúsia e Portugal , a Unita ten
adquirido armamento en Bulgária para ·manter parte do país ocupado. As Nacións
Unidas planean exercer
presión sobre Savimbi para
que se retire a Luanda. Caso
de ignorar as presións, o Consello de S~guranza pensa impar sancións económicas.•
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Andreas Hanggi,
suizo, xerente da .
Nestlé en Guatemala,
levaba anos a enviar
heroina a Europa
coa segura cobertura
dos fardeles de
chocolate que
franqueaban .
fronteiras baixo a
famosa ·marca do
niño. A Hanggi
detivéronno con trato
1 de embaixador.

CEOE e os señores Gutierrez e
Méndez de ·CCOO e UGT. Este s últimos preocupados en
buscar a lexitimidade dos seus
sindicatos non na defensa dos
traballadores/as senón non seu
enmarque dentro do s.istema
capitalista.

No número 790 c:!e A, Nasa Terra (7 de Ago~to, 1997) asinaba
eu un artigo de Opinión,_co títu- ~
lo O drama do mercado cinematogratico galega, , oli o caso
de tres películas que case ninguén mirou, . no que por imprecisión mi.ña adxudico -a distribu- .
ción do ·filf)1e La leyenda de la
, doncella a Líder" Films, cando
realmente é Columbia Tristar
Films. O erro nace de que Líder
Films foi unha das candidatas a
distribuila no seu momento, pero finalmente nbn foi as'i_. Por
. outra banda esta pr~cisión non
.fai máis que acentuar "o dramatismo" denunciado ao aumentar de duas multtnacionais
, as que
(U 1P e Líder) a tres,_
amasan ·un alarmante despré·cio
cara
a
produción
autóctona.+

Asi os peores inimigos da democrácia -entendida como sistema político onde todos os cidad áns teñen satisfeitos os
seus dereitos o traballo , ensino , sanidade, vivenda , etc .son os que nos chaman a defendela.
Para iso preparan un conxunto
de leis que recortarán as libertad es e modificarán regresiva- ·
mente o vixente 'Código Penal
que baixo o pretexto de ir contra
ETA van contra todos os cidadáns.
Asi nes tes momentos dificis
onde a irracionalidade parece
campear e o medo a que nos
tachen de subersivos fa ino s
autocensurar as nasas propostas ternos que seguir erguendo
a bandeira da negociación como saida para soluc ionar o
conflito armado que vive Euskadi e se ben debemos pedir a
ETA unha tregua e que poña
toda a sua vontade para que a
negociación chegue a bon porto tamén debemos denunciar o
governo que baixo o pretexto
de que non se pode negociar
baixo a presión da violencia
pecha os olios a un clamor que
sae de Euskadi. Acaso noutros
países non se fai?. Por qué e
·bon para outros e non para
nós? Lembremos que os que
agora usan este argumento
non tiveron nengun empacho
en negociar con Tejero e Mi láns del Bosch o 23 de Febrei ro de 1981 cando istes toma ron o Congreso dos Diputados
e secuestraron o governo e o
Parlamento?

MlGUEL ANXO FERNANDEZ
(Ó CARBALLIÑO)

"

.

Pala razón e contra
.,
a manipulación

O pasado mes de Xullo a consigna da patronal, de CCOO e
. UGT, da meirande parte dos
partidos políticos, da banca, do
· Rei e do exército, é dicer de todo o "sistema" era: "Todos somos unha defensa da democrácia e contra a organización te- .
rrorista ET A''.

co e como se fara o primeiro no
des mobilizacións e outros fiseu xénero. Noutras ocasións,
can esquecidos, ainda que amos que agora berran p()r iste
bos teñen un fio conductor : son
asesinatos.
crime, pecharon a boca ou foron protagoni,stas de causas
semellantes. E que acaso esAsí a marte do concellal do PP
De verdade todos somos un?
quecemos ás víti.m as torturamereceu un machaqueo intent'Jon hai explotación dos trabadas e nalguns casos enterra- · sivo en todos os médios de colladores polos . patróns , a esmunicación, un ha folga de 1 O
dos en cal vivo ou botados ao
querda está pala monarquia,
mar
polos
minutos promovida pala UGT e
Fraga é o mellar defensor da
GAL? DebeCCOO e apoida pala patronal
democrácia?
mos separar
e o suporte de todo o aparello
a loita polos Nestes
gubernamental para provocar
O ponto de partida desta carta é . dereitos do
a "mo.bilización espontánea do
deixar claro que o asesinato do
pobo basca e momentos onde
pavo e ensalzar a sua madu~ Fontes izáronno
concellal do PP de Ermua non
os ~ctos que 8 irracionalidade
rez poi ítica" , poi a contra a
pode ser xustificado bªixo nenETA realiza
marte a primeiros de Xullo de
polos pelos. O SVA
Hoxe máis que nunca debemos
gun ár_g umento e que si feitos
xa . que, se parece campear
18 traballadores da Unión Napuxéralle as alxemas
mobilizarnos e non calar para
be~. ~s ~uas ternos que
val de Levante só mereceu uncomo ese siñifican un retroceso
que o asesinato de Miguel
mentres estaba.na
re 1v1 n d·1ca .
ha esquela nos xornais xa que
para loita do pavo basca polos
Angel
Garrido sexa o derradeiro
:
seus
dereitos
nacionais,
para
as
cións>son
le-segu1rerguendo
os
asesinatos
cometidos
polo
auga ·e-, antes que o_
no conflito armado que se vive
. ~ personas que desde fóra de
xítimas, a via abandeira da .
capital en1ran dentro da nortiveran abordo, Diz
en Euskadi.+
· _Euskadi apostamos por unha
empregada
. malidade e ademais, como declarou o director adxunto de
Guedes infórmo~que Y saidapaeíflca-e negociada e po- , está fa r a da negoc1ac1on.
XosÉ LOIS N IETO P EREIRA
-.. lo achegamento dos prnsos : reali-dade da comosaídapara - UNL "Os traballa~or,es son
~~a do Clan dos· ·..
, COORDENADOR FEDERAL.
. bascas a EuskadH;upón de_ixar,~ · Euskadi ·· ac·: ·:, .. · · ,_ conscentes de por que a emCharlin. -~
A REA PAZ E SOLI DAR! ADE'
:o nos nunha posición. -rnoi feblR
· tuaL·
solucionar O
presa non -deten a · actividade
I ZQUIERDA U NIDA
-~.
~':· .,. '·
oo·nflitoquevive·'. xa ,que deixar de:.. soldar men;- Agoraben-,_; ditp,·o anteriar,.·non · Séria ·- eon re-- ,- · . · ..
1• .
tras·se ehcherros tanques dun
(incQ.far:detes ·de ·,:.·: t se pode -condenar- ·ese acto co- pasar a Histó- . -Euskadi.
· · .. -- barf:o ·en constrocd.On siñHica· 1
cocai perde,uo.n,.a . -. mo algo ai11ado do cont1ito bas- ria e contemparar todo traba110 e iso cos~
piar que . o
ta cartas".
cont1i10 basca
non é novo e
· Ísta democrácia· que nos vende
que as activi- ·
·· o si·stema con Reforma LaboPodo e'debo coincidir co s,eñor
dades d~ E~A t~,ñen xa 30 · ral, Reforma das pensións, coa
Joaquir'f) .'Reis en determinados
an?s.. ..A. f1~al1za?10~ -~º franentrada total na O} A~, co proaspecfos do artigo escrito por'
q~~mb ..pu1~~ Pt?1oc1tj1r c~~ Px ~~ ~- .~ xec~~- d-~ 9on~~_rX:e~-~1a d~ M~~ ,. ,_: et e Jf.üblicado neste periódico
a~tncht, coa pnva~1on d~ f!leno numero 785. o primeiro asche. 9as act1v1dades da orgarnzac1.~n armad? gue foron _as
dios de subs~~~enqq a _EF)ll!on;s-.· ·3-pecta· no que coincido -é o de
p~e.s1ons do exerc1to quen o 1mde personas e _a que nos une · que ¿i on se pode trasladar a .
p1?1ron xa que para,. ele~ , o desegundo o Senor Cuevas da
PortEigal 0 prexuízo que moitos·
A titu1ªhá~de>~¿6~ ~~8': ~·:
-~~ -~)··
¡.=-.
re1,~o de ,~utodeter~1!1ac1on era
~ gal~gos sinten contra a língua
~:
tal dé.-l h~trda - So_lpm::, ~:
-,"º · demo. ·, !st~ .p.~es1q.n n~touse
, ~ ~· galé§a. Este problema, froitó
n~ !edac1on da Const1t_uc1.on es,'dun: conflito cultural e político
sito :¡;a·
Norte NQ._,·9· · ·
panola que pon o_ exerc1to co·· FE DE ERRH
(ncin;:psíquico) está provocado
de Vigo ,~·; cáj.nb1~- ~e ·,
.·f!lO_ gara~te da u~1da?~ de, Es~
por.,.) 3éculos de proceso colonipana. Dita Const1tuc1on so fo1
zador é glotófago do castelán
Doña M~ Belén Veláz; ·
votada favor~belmente polo 3%
O comentário Transfesa e
frónJe ao galega.
·
·
quez Tu~es <(pofia.N~~- , .
do censo ele1toral basca.
: os Femández, publicado na
: ··
páxina 13 do número 789, di
ves Velázq ue~,. T~ine§_.
S-obre a orixe do galega-portuPara o "pensamento único" que
que as siglas da empresa
gués a min dáme igual que xur- .
todos os dias nos regala fútbol,
Transfesa deben interpretar- ·
dise no Algarve , na zona de
tertúltas, consumo irresponsáse como Transportes Fer·Lisboa o'u no ,Nórté de Gali~a.
bel, programas basura, etc., e
nández cando na realidade
Agota tam_én qúero dicerlle que
que agora abandeira a loita
corresponden a Transportes
o feito de que vostede situe escontra ET A, uns mortos mere·
Ferroviários S.A.•
RUA MARTIN CODAX
ta orixe no sur non me parece
cen a pena e provocan granVIGO
afortunada. Vostede di que o ~

>:· :; . ·.
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Precisión
, a un artigo

Xaime Fontes,
·mariñeiro do bou
Segundo Arrogante .
de Ribeira, tirouse ·de
cabeza ao mar.
Acaso queria .fuxir a
nado? Non e~a isa.
Non podia coa
vergoña de ver tantas
cámaras e ·
micrófonos avisados
polo SVA para
esperar polo barco
da coca. en Marin.

.,

.

j

•;

..

En resposta ao
señor ]oaquim Re is
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Que é Galiza Terra Únlca? ·

1 operación de
1 transbordo en alta
1 mar o Segundo
1 Arrogante. Os
· 1 axentes din que foi
. : . pola i_m pericia dos
1 mariñeiros. Gento
- 1 corenta quilos de
.] cocaina pura, que no
1 .mercado custarian
1 sete mil millóns, foron
1· polo mar ábaixo
1 coma unha troita de
1 pé. A tripulación
1 asubiaba.

J

1 Parece collida polos

•• pelos a relación entra

Roberto

Mercedes

Xesus

Maria Xosé

Maria Elisa

Traballador de Citroen

Mestra

Funcionário

Axénte Comercial

Farmacéutic~

É un e pectáculo de ac,
tuac ións e todas esas
causas dese estilo. Ima,
.xino que terá un intere,
se cultural para promo,
cionar a cultura da nosa
terra. Non sei se isto
sairá fóra da Galiza.
Tampouco vin nengun
espectáculo de Galiza
Terra Única nen creo
que vaia porque a priori
non ten moito interese,
tal e como e tán a
anuncialo.+

Galiza é única en todo.
Creo lembrar que escoi,
tei fa lar. cliso de Galiza
Terra Única na rádio.
Non sei exactamente
en que consiste pero
creo que é algo que ten
relación co folclore .e
esas cousas. ·Non sei se
irei a algunha das ac,
tuacións que hai pro,
gramadas, se me cadra
si que vou, pero n~n sei
porque vivo na Rama,
llosa.•

latin vulgar que serviu como
base a nosa língua procede do
Sur. Moi ben. Pero isto non
quere dicer que a orixe da "nova língua" sexa meridional. Na
sua teoría histórica vostede esquece a Gallaecia, rexión que
comprendía a Galiza actual,
parte de Asturies e Castela-León e as rexións portuguesas de
Minho, Tras-os Montes, Douro
Litoral, Beira Alta e Beira Litoral ata a altura da capital Coimbra. Histórica e arqueolóxicamente Galiza e Norte de Portugal forman unha unidade, unidade ainda presente hoxe polo
lingüístico.

Galiza T erra Única é ' Galiza Terra Única son
uríha série de ·acontecí,
un programa que botan
mentos, de actos cultu,
na televisión ou algo
semellante. Teño en,
rais de todo tipo, todos
tendido que hai actua,
dedicados á Galiza. O
cións e concertos e ou,
seu obxectivo é que a
tras causas desas. Non
xente -disfrute aquí e
sei se haberá outras ini~
que tamén se vexa no
exterior, fora de, Espa,
ciativas culturais con
ese mesmo norne. Se
ña. Non sei -5e no Esta,
cadra vou a algunha das
d.o saberán -algo d~sta
iniciativa, -que me pare,
actuacións programa,
das, igual vou a un con'. ce interésal)te. _Bu xa
certo que sei que hai de
fon ao ballet :OO Reí de
Viana.-•
..
Xoán Pardo.+ ·

panhol". E eviqente o influxo _ cidas, náo pode cultivar-se, enque o español exerce e exer- . quanto o portugués o pode faceu sobre o galego a nivel léxizer, dadas as condic;óes de liberdade em que se desenvolco pero a nivel fonético xa me
veu ". Xa me
·
dirá vostede onde esta esa "coexplicarán
rrupción". Quizais vostede pensa que a "gheada" galega é unque o galega
ha interferéncia do español proque ten un ha Sobre aorixe.do norma fixada
vocada polos mestre~ galegas
(mellar ou pe- galego- ·
que facian a mili na Africa. Ou
quizais sostén que o sonido (O)
or , pero nor- portuguésamin
ma) desde
non é galego porque non existe
hai soamente dáme igual que
no portugués padrón. (si no portugués dialectal) e polo tanto é
15 ar:ios xa xurdise no
non pode ser
·
unha proba da tal corrupción.
e u 1ti vado.. Algarve, na zona
Entón como se debe explicar o
seseo total que existe en Com- · i g uª 1 que 0 · de Lisboa ou no
postela, cidade dende cedo en
portugués
cunha norma Norte de Galiza.
contacto co español e sen emfixada
h.ai
bargo unha zona de nula pre100. Ou vossión histórica do castelán coma
o Caurel, o (O) disfruta de magtede volve
pensar na irrecuperábel corrupnífica saude.
ción do galega ou pansa que o
galego é xenéticamente tan po- .
Na liña 95 expón a idea, recollida de María Xosé Queizán, de
bre en léxico e morfosintaxe que
que "a verdade é_que o galego, . non hai' posibilidade de sac;artle
por raz6es sobejamente conhepartido? Nese caso recoménd°"'

Tampouco pódo coincidir nalgunhas afirmacións que o señor Joaquim Reis fai, sen molestarse a xustificalas ainda
que fose de xeito superficial.
Nas liñas 73 e 74 dise que
"mesmo ouvindo o galego, ttlo
corrompido como está foneticamente, julgam que ouvem o es-

'·.

lle que- o seu gale~o amigo lle merque un manual de história
de literatura galega e observe
que ese cultivo chegou xa a fertil xardín.
O galega e a súa norma non serán perfectos~- pero· quero lembrar que se non hai coincidéncia
entre as normas galega e portuguesa pode ser comprensíbel
ou éxpl.icábel pero as diferen.cias entre· a norma portuguesa é '·
brasileira son m_
áis· cfüicilmente
explicábeis sabendo que o bra- .
sileiro non sofreu.,nengun. tipo .
de "confusión e corrupción". · .. -

-

Para rematar quera mandarlle
un saúdo ·e agradecerlle as súas
palabras de apoio e a sua oferta
de axuda para.a recuperación a ~
consolidación e a normalización· .
lingüística d~ língua-própria de
Galiza: o,-galego: •

1 Cando menos Diz
1 Guedes recúa. Ora, o
1 reptesentante da
1 Nestlé estaba metido
1 no do cacao.

1

1 Cuiña queria que a

r

empacadora de Uxo . .
ficara en Teis; Pérez,
alcalde de Vigo, _
prometera levala para
Vilaboa. Na Festa da
Sardiña de Teis
houbo un coro de ·
insultos para Pérez
unha.Sardiña de
Ouro e gabanzas :
para Guiña.

e

Jeeves, o mordomo·
de Woodhouse,
encargaba sardiñas
antes ·d e resolver un
lério. Guiña mandou
.encadernar·con .
lombo de prata as
obras completas -de
Woodhouse. Pérez
prefi~~ a Televisión .. ·
e

-O premio · de·Teis

foi á mesma hora qu·e
unha boda en
Canicouba que
XoAN C. FERREIRA AMBROSIO ..
pareclá un cdngreso
- (TORNEIROS;-0 PORRIÑO) . da Guardia Civil.
Asistia un concelleiro
:· 1 -de Vilaboa e
-·
'-~ 1 ·'decidiron-protexelo .
_.,. 1 ,con riláis.gardas que
1 ·invitados. ~

de Pn.All Rus GASCÓN

Unha análise do mundo tal e corrio aparece nas nov~las d~ Blanco,~or,
insistindo na relevancia que dá_aos grupos e individuos afastados da
sociedade dominante, sexa por motivos sociais ou de liberdade· persoal.
COLECCIÓN CAMPUS

o Segundo Arrogante
••
. 1 e Manuel Charlin.

Son unhas exposicións,
uns· c<=>ncertos, un pro,
gramas que fixo a Xun,
ta para que a xente de
fara e a de aquí coñeza
Galiza. Moitos galegas.
non coñecen-Galiza e -é
algo que sempre cómpre
difundir. Particular,
fnente eu xa fon a algun
acontecimento destes,
ainda que neste mo,
mento non recordo cal.
Cre6 que é unha boa
iniciativa.+

lmaxe do.111urido en Eduardo -B lanco 'A rriof _.. :
~

1

A

EDICIÓNS

AllOIADllBA

1 ..
1 Acelerar as

manifestacións.
Canto antes pasen,
mellor. A do Umia
non circulaba con
lixeireza.e os
encargados de·
protexela
emprendéronna a
. couces e culatazos ·
-contra os vellos que
· viñan de vagar. Chuni
· non sabia nada. t
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os recibOS que ao rneu norne \le

cutturalS
Galegas
Sírvanse tornar.nota. e ate!ldefi!\é novo ?rornocións
aviso, con cargo
a mina
con a, \A ",..osa -¡erra,.'
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AQUEIR,O

.
os Países Bálti¿os, despois
da queda do Muro, atinxiron a ·
indepéndencia, algunhas voces pos,
tularon que non existía semellanza
-nengunha entre aquela si~uación e a
do Estado españ.ol: os bálticos eran
comunistoides, ditia,s·e, submetidos
durante longos anos ao ferro mosco~
vita, que batia implacábel na bigor~
na dos patriotas. O mesmo aconte,
ceu coa ruptura de Chékia e
'Eslováquia e a rexión dos Balcáns
(é significativa a acixectivación que
. o Poder utiliza, sémpre na liña da
confusión e a inintellxibilidade: o
vespeiro dos Balcáns, o labirinto bas,
co, o polvorin checheno): son países
.alleos á l)EJ non teñen comparanza,
continuaron aquelas mesmas voces,
con nós, de tradición(?) demócrata
- intachábel. Ao mesmo tempo, can,
- do BélxiCa mudou o seu estado, esas
voces mudaron en veo de siléncio,
·. porque Bélxica, no coraión da
Unión, daba un aviso_sério, o mes,
mo que 9 daba o referendo no Que,
bec, Canadá ,nada menos un mem,
bro do G7. E todas ésas voces,
despois de·coñecer,se o resuJtado,
O Conselleiro de Cultura Xesus Pérez Varela, abaixo, quer que Gafiza Terro Único sexo a antesala do Xocobeo 99. Na fotografia, peregrinos facendo o Camiño de San~ A. IGLESIAS
respiraron desafogadas, -aínda que.
medoñentas, pois o l.ndependentis,
. me' quebeéois anunciaba a intención
-0- A. ESTÉVEZ
mitiron ás oficina.S da Galiza.
que "por cuestións económicas"
ma Galiza Terra Unica sinalando
Viaxes _Barceló de Santiago expli, . ·de repetir o referendo á volta de
a promoción exterior non se po,
que no Estado non haberia oferta
de comparar á feíta na Galiza.
cultural no verán que non pasase_ ca.fon que os cirwítos que ofertan . alg~s anos.
",O proxecto Galiza, Terra
para os __turistas non están candi:
Unica constitue a grande cita
Realizáronse dous anúncios tele,
pola Galiza .
cultural de España durante o
visivos, un de trinta e outro de
donados pol?- Terra Única. ''Non ·
o que levo dito porque, na
ano 1997". Esa foi a proclama
9s ternos en canta aqsolutamente
esenta segundos, para emitir
Mália este proxecto integral da
situación
presente, e·sas voces es,
de Manuel Fraga e Xesus Pé,
tanto dentro como fóra de Gali,
cultµra, o gancho das axéneias . para nada", din. Nunha caseta de
quecen, e queren que esquezamos,
za. Tamén, segundo explica un,
información para os viaxeiros en
rez Varela cando apresentaron
de viaxes para traer turistas· á
que detrás dos conflitos existentes,
Vigo tampouco mencionan o
este proxecto. Seria posíbel
has das responsábeis da progra,
Galiza segue senda ~ praia e a
unha promoción ao estilo da
programa cultura da consellaria · nomeadamente no caso de Euskal
comida. Atrae máis a actividade
mación, asináronse convénio
no que vai de verán "porque os . Herria, existe un'.direito, irrevoga·,
Sevilla da Expo 92, de Madrid
con Iberia e Renfe para emitir os
cultural de Madrid, Lisboa ou
belmente democrático, cóñecido
Cidade Cultural ou, máis per,
allúncios en trens e avións.
Barcelona, segundo nos explican
turistas se lles e-adra un coñterto
-polo no me de au todeterm in ación.
nas axéncias, que a de Galiza
ou unha exposidón no lugar no
t , a que Portugal e tá facendo
que alugan o apartamento ou no . -_~ Alén <leste conceito, esas vóces es,
Nas axéncias de Madrid e Barce,
q1ália ter elaborado un plano tan
de todo o país a contada expo,
quecen outras causas: o carácter
cobizoso. Ainda así, a situación
que acampan int~résanse polo
ici n mundial de Li boa no
lona, e quécese a programación
profundamente intolerante do Esta,
que val haber esa noite pero tan,
cultural á hora de contratar as va,
non pasa por alto os centros -cu!_..
98? A re p ta é que non, e
.d.o,.ou
sexa, o carácter exclusivista e
to como perguntar directamente .
de e xeito amo an a cantida,
cación na Galiza. O circuítos
turais xa existentes. En viaxes
por Galicia T erra Única pois affi, · marxinador-do nacionalismo espa,
programados por axéncias maio,
Barceló faise fincapé na oferta
de de acto que desde o 11 de
da non se deu-o caso".
. ñol. Esquecen que ese nacionalismo
ristas incluen rotas polas Rias
das cidades: o Museu Domus ou
Agosto levan a cabo os respon,
exclusiv-ista é o culpábel dunha gue,
Baixa , a do viño si e tá promo,
a Casa das Ciéncias da Coruña,
ábeis da actividade cultural
rra<::ivil, con milleiros de mortos
Valados publicitários. foron con,
portuguesa do vindeiro ano pa,
donada, ou palas Rias Altas, con
en Santiago o Pazo de Raxo( ou
pala
vontade dos xenerais africanis,
tratados nalgunhas cidades espa, .
visita a Santiago, pero os catáloo Museu do Pavo Galego.
ra dala a coñecer tanto no N or,
ñolas promoóonando "a nosa cur, - tas; esquecen que-o terr_itório no
go de tes roteiros para o ano
de do seu pafs como na Caliza.
que hoxe moramos presencíou vin,
tura milenária". Pero si lin sondeo
1997 non falan des~ proxecto in,
Sen ~mbargo, o programa Te,
teseis golpes de estado desde o XIX,
os
próprios
galede
opinión
entre
tegral
que
é
Terra
Unica.
"Galiza,
rra Vnica non é o reclamo do
o penúltimo cunha duración de co,
coas suas tradicións suevas ou cel,
gos e galegas revela·l)n alto descoturismo que visita Caliza. Ou
ñectmentQ. dos eixos do :proxecto~ _ -reni:a anos, e o' derradefro o 23,f do
tas, coa sua cultura milenária, conon o coñecen ou disfrutan
un inquéi;_i.to entre-o,s turistas dá · 81 (onte á tardiña); esguecen a in,
as suas festas e romarias, coas suas
dos concertos musicais sen re,
vasión·de Catalunya e as guerr:as .
· resultados máis desacougantes.
vilas pesqueiras, cos seus mostei,
lacionalos cun proxecto global.
c:¡irlistas;
esJ:Iuecen que este estado
ros silenciosos ~te. Pero Galiza
A comeUaria que dirixe Xesus
plural e clemocráticen~n por lei ·
oferece tamén o atractivo de ci,
Os veraneantes de Noia, Porto,
Pérez Varela sinalou descle a pos:< · -:-prohipíao a existéncia .óe seleccións
dades cheas de vida, cosmopolitas
novo ou Nigrán tiveron posibili,
ta,
en.rmarcha @o programa que . · deportivas ·galegás;'bascas ou cata,
e
modernas,
con
múltiples
op,
dades de ver os grandes eventos
"seria a porta de.entrada para ·0
láns,de calquera despotte, porque a
cións culturais e de ocio: audi,
musicais da Terra Única ainda
1999".
e
qué
"propi,
nación é única; esqu5!cen que voces
Xacobeo
de
cións e concertos no Auditorio
que non o asócian co programa
ciaria unha notábel proxecdón
moi pouco suspeitosas_.d.e naciofia,
de Galiza de Santiago, grandes
da Xunta. O resto nen se ente,
galega no ext~rior" . Segun~o 0 · lismo ,Herrerp qe.Mi~ón, falan
espectá~ulos no Coliseo da Coru,
rou do ·proxecto cultural multi,
Govemo
galego. tanto ·o .anó ~Xa:- - a:oertamepteitlunha v.u~da de leme.
.
ña
ou
no
parque
de
Castrelos
de
millonário. "Onte vimos a Juan
· cóbeo-cerno a_€apiralidap.e,Eüro- .•.e esquece!l, que·alguns;_bastantes, , ·
Vigo", di un <lestes catálogos.
Pardo e a Paloma San Basilio
. pea d~ Santiago no 2'000 van ·.·_ -moitos;:non_imp@trn o se~ número,
Potenciación
nun concerto. Habia moito pú,
continuar -afon:Ha'.f\do n€sa liña.
fomos, somos e seguiremos a ser de.'
Na oficina de Halcón Viaxes en
blico", sinala Manuel, de Valén,
da -identidade
"A preséncia na irtáuguración das.
mócratas, _;_¿e verdade; non dos de
Madrid non teñen entre a sua
cía, que está recollendo infor,
Nesta
mesma
cadea
de
axéncias,
de
vários
ministros
,.peteir_o,
pacífi~os ,e tamén paeifis,
exposicións
ofer~a nengunha referéncia á Te,
mación nunha caseta de turismo
espallada por todo o Estado, falar- : do Govemo central,_._presidentes · tq.s,, tolerantes, respeitosos coa von,
rra l)nica. Teñen un circuíto pro~
en Vigo para visitar ás llla.s Cies.
do programa cultural da Xunta de · de comunidades o.utónomas e de - tad~ da maioria,. mais, por riba de
gramado palas Rias Baixas que
Ao perguntarlle se sabia- que o
Galiza
para este anó é menos co,
personalidades como á dona do
todo, sincera, honesta, inequívoca,
inclue
ás
praias,
os
viños
e
o
máis
evento estaba incluído na Galiza
ñecido que os circuítos por T ai,
presidente do executivo español
mente, autodeterministas, porque o
representativo do noso patrimó,
Terra Única di que se acaba de
landia. En várias delegacións ah
Ana Botella tamén reforzaron ese
direito individual que .se chama di,
nio histórico. Pero en nengun ca,
enterar ao ver uns poster pegado~
garon que o turista que vai a Ga,
sentido de colaboracion e unida, · vórcio, recebe, no que atinxe ás co,
so o programa esta incluído no
nesta oficina de información.
liza non perg1,mta pala oferta cul,
de de esforzos cara ao futuro inlectividades, a denominación de
roteiro. Manuel Fraga apresentara
tural
agás
as
consabidas
visitas
á
mediato
que
van
supoñer
Xaco,_
·
i
ñd:pendéncia. •
0
en Madrid á beira de Xesus Pérez
Desde o ptóprio gabinete de co,
catedral de Santiago e neutras rebeo e a Capitalidade cultural".•
municación da Xunta recoñecen · V arela e Marta Sánchez o progra,
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• Todo a ponto" para q ~evpltallo de M·qsica Emerxente

no festival ·
de Mondariz
A asociación cultural Saidoiro
organiza o VII Festival Interna-.
dona] de Música Folk Vila de
Mondariz que se celebra na fin
de semana do 23 e 24 de Agosto. Na primeira xomada o cartel
está encabezado por Milladoiro, o
grupo Xuniñeu e a banda de gai. tas ele Manzaneda. O dia 24 lerá
o pregón Xosé Manuel Xil, artesán ele instrumentos tradicionais
que coma entre ·á sua clientela ·
con Carlos N úñe,z ou Xosé Manuel Budiño. Este dia haberá un
encontro de grupos de .gaitas .en
memória do compositor local
Benxamin Feman·dez Pazos. A
asociación responsábel quéixase
fda atitude do alcalde, o popular
Xosé António Lorenzo, que ademais de non aportar nengunha
axuda económica, non autorizou
a utilización das ruinas do Gran
Hotel de Mondariz, escenário
nas anteriores edicións. •

.

Xa está listo o programa para o
Revoltalllo de M~ica Emerxente
que por cuarta vez celébrase
no Monte dos Pozos do bairro
vigués de Valladares do dia 20
ao 24 de Agosto. O dia 20 baixo o denominador-comun de ·
:'seren da terra" actuan Meninhos da Rua, No hay manera e
outros grupos ainda non confirmados; o segundo dia é o
concurso de pop-rock e metalpunk ademais do~ convidados
Gloomy House, Blue Orange

'en

··········································

Arte Contemporánea GalegoPortugués terá lugar na estación
marítima da Coruña do 18 ao 22
de Setembro. A responsabilidade deste foro é das asociacións
profesionais de galerías de arte
de Galiza e Portugal coa idea
"de posibilitar a preséncia e a
comunicación entre as diferentes manifestacións culturais das
áreas atlánticas". Desta vez estarán no Foro de Arte corenta galerias procendentes, ademais de
de Galiza e Portugal, de Cantabria, País Basco, andalucia, Canarias, Franza e Irlanda.•

'

Nancho Novo nun intre da ,;,daxe -de A noia de medianoite.

•A noiva
da medianoite
,,

'

'

apresentase
na Seminci

.

A 42ª edición da Semana de Cine de Valladolid conta no seu
programa coa película A noiva
da medianoite, dirixida por Antó_n Simón, senpo a primeira
· producción galega que vai a este
certame en toda a sua história.
O film~ está baseado nun guión ··
que escreberon Luis Buñuel e o galega Xosé Rúbia Bárcia nos anos corenta e nel participan
Nancho Novo, Roberto Vidal
Bolaño e Rosa Alvarez entre outros. A noiva da medianoite non

concursa na .Seminci, que se ce,.
lebra do 24 de Outubro ao 1 de
novembro, e apreséntase na sección Ponto de Encontro, no que
se ;elecciona o máis destacado
da tempada. O director Antón
Simón tamén é o responsábel
doutro filme anterior
Fendetestas. •

•Preparan o
Foro Atlántico
de.Arte
·contemporánea

¡·.

•Reuniónde
baile no Coliseo
daCorúña

...

• Celebrouse o
·festival de Santo
Esteva mália
a tronada

Ainda que se tiveron que
suspender duas actuacións programadas para o Sábado e interrumpir os concertos pola choiva, o Domingo 1Oos asistentes
ao festival de Santo Estevo de
Ribas do Sil pudieron disfrutar
das actuacións previstas. O Sábado 9 deulle tempo a tocar antes da tronada a Airiños de Caldelas e aos Vai de Roda, que tiveron ·que marchar do escenário
pola choiva: non pudieron
actuar nen Fia na Roca nen Four
Menan a Dog. O Domingo 10,
Despois de.que as anteriores edien troques, o público puido ver
cións tiveran lugar.en Santiago
a Os cempés, da comarca do Fee Porto, o III Foro Atlántico de
rrol, a9s do Porriño Na Lua, que
apresentaban o disco Os tempos
son chegados e a V iirttinii, o grupo
finés que está de xira pola Gali- za e polo.resto do Estado .•

r

As máquinas poden sorriri din
os organizadores do Waterloop
97, unha reunión para os aíeizoados á música de baile que se celebra o 14 e Agosto no Coliseo
da Coruña a partir das dez da
noite. Actuan Madelman e o
duo Paralex e pinchan discos
-Carlos Parga, da Coruña, Sampleking, de Madrid, Gemini, de
Chicago e David Holmes, de
Belfas t. As entradas custan
· l .800 pesetas na venda anticipada.+

..•

, ]uiée, de·P9rto, e Babylon Chat; · c·~mo ~as'anteriores
edicións, a música non é o .
dé"Óvieu; a terceira xomada
único do Revoltallo; 'os
celébrase ao redor das tnúsícas
asistentes poden acampar
.distintás coas actuacións de
neste parque, participar en
Valigai, C :O.M .A, o barcelo·n.és Juan Crek, Telectu, de
xogos de rol, facer sendeirisLisbo.;l, I)j +Q e Dj Ria Lagares. . mo e mercar fanzines, revista.s
o dia 23 está adicado 'á música ou discos na féria da música
de baile;~_tori pinchas de Gali-· ' ~·que se instala no monte dos
- Pozos. Taméri hai un endere- ·
za e de f6ra e, por último; o 24
zo
Internet para obter -_
o que inclué o progtama é hip
máis información·do festival:
hop con Hyouzan, Cake , Los
http:www.ctv.es/USERS/cvavercJ.a9.eros creyentes de la
relig[ó.n~Hip Hope ZNP.
·
llada. •
- _.
..•...·:································~·························

• Noites de folk
no Castelo
.de Maceda
Segundo a asociación cultural
Ma~aeda de Límia, é posíbel levar a cabo a treceira edición
das noites de folk no Castelo de
Maceda grác.ias "á grandes doses de imaxinación e ilusión
que axudan a solventar caréncias e impedimentos
interesados". Pero, mália a.s dificultades, o 14 de Agosto os
ourensáns de Bate Certo, os ferroláns de Os Cempés e o grupo
lisboeta de Joao Afonso, sobriño do Zeca. As actuacións musiqtis compleméntanse cunha
mostra de artesania da comarca
con albardeiros, oleiros, alfareiros etc. T amén se expoñerá o
traballo de diferentes
asociacións culturais da zona
asi como non se esquecerá a figura de Benigno Alvarez, do
que se cumpre o 60 aniversário
da morte. Desde a asociación
insisten "na necesidade e conveniéncia de tecennos unha rede de festivais e unha
infraestrutura que posibilite o
traballo dos grupos que fan mú- ·
sica galega" e lembran o papel
activo nas noites do castelo de •
viciños e viciñas, comerciantes
e aitesáns .•

ANOSA TERRA

• Muxicas apresenta o $eli sexto disco
Primeiro foi no parque vigués de Castrelos o Luns 4 de Agosto e, despois en Mazaricos, da Coruña, o Sábado 9, a apresentación de No colo
do vento,. o sexto disco do grupo Muxicas . Estiveron na Coruña con
Pallamallada, Pandereteiras de Baio e A Quenlla. Os sete mebros de Muxicas conseguiron facer bailar ao público en ambas actuacións. •

•AExpode
Lisboa arrinca en
Viana do Castelo
Desde o 11 de Agosto os actos
de entrada na Expo .98 de Lisboa
xa se poden palpar na zona de .
Vianan do.f:astelo. A
·
exposició,n itinerante A vida 'corrí.e~a no Mar, transportada no
Camión Expo 98 estivo do 12
ao 14 de Agosto en Paredes de
Coma e os dias 16 e 17 en
Arcos de Valdevez. Asimesmo o
vindeiro 22 actuan os Gaiteiros
de Lisboa na praia de Moledo do
Minho e desde Setembro xa están a venda as entradas para a
exposición de Lisboa na rede do
grupo Caixa Ge~al ·de
·
Depósitos.+

lolanda Castaño e Fran Alonso.

• Ciclo de poesia
en Compostela
Xa están pr gramados o
último recitai de poesía do ciclo que se e tá a levar a cabo en
Campo tela por Letras de Cal, a
asociación formada polas voce
poéticas máis novas da Galiza.
O Martes 19 recitan no pub Pepa a Loba Enma Couceiro, Esteva Creus e Xavier Rodrigues Fidalgo e o Martes 26 no Tarasca
estarán Fran Alonso, Iolanda
Castaño e Olga Novo. Os recitais son ás dez da tarde. •

•Escalas de
verán entre
Portugal e Galiza
En Verin, Ourense, Ferrol e en
Corcubión deseuvólvense as escolas de verán promovidas pola
Assodllfao S6cio-Pedag6gica Galai~
ca-Portuguesa. En Ourense do 25
ao 30 de Agosto celébran e as
XXI ]amadas do Ensino de Galiza
e Portugal, con coordenadores de
Arxentina, Portugal, Catalunya,
País basca e Galiza e cunha lembranza para o pedagog brasileiro
Paulo Freire, que finou recentemente. A N Escala de Verao das
Áreas Artísticas d senvólv e na
escala de Artes e Ofícios de Verin do 15 ao 16 de Setembr , e
está orientado pa~ profe ore das
comarcas de Monterrei e da portuguesa Tras-os-Monte ; a XII
Escala de Verao de Ferrol ten lugar do 8 ao 13 de Setembro e n
Corcubión do 22 ao 27. Cursos e
obradoiros conforman estas e colas orientadas alunas e profesores
de ambas beiras do Miño. Máis
información no teléfono (988)

248141.•

• Xistra no
festival de
canción do mar ·
de Paimpol
1

-

No Norde Cla Bretaña, en Paimpol, celébtase os dias 15, 16 e .17
de Agosto o festival da canción
do mar, no que participan
grupos australianos, portugueses,
caboverdianos, belgas,
·
británicos, italianos e bretóns.
QÓnico representante da Galiza
é o grupo do bairro vigués de '
Coruxo Xistra. •

-f~·uiei:tt:'
V ewtTURM.V

ANOSA TERRA

1
·

·,· - - '

-· ·

14 DE AGOSTO DE 1997 • Nº 791

·>• -;;.} .:

Só nos vastos

hos de outros companheiros de
aventura que possam contradizer
substancialmente a história reconstruída e contada ·por Cesariny, ·por ·alguns qualificada de
·muito pessoal e interessada", e, por
outro lado, cando afirma, a seguir,
ter sido esa "história" a base dos
seus traballos "até ao momento",
prorri.etendo, "ern sua devida altura" e á vista de-nova documentación contrastiva recóllida por el,
as correccións, as rectificacións, e
os "mea culpa" necesarios.

.espac;os
incriados a
poes1a serve
,)

Título: You are welcome to Elsinore (Poesia

Surrealista Portuguesa. Antologia).
Autor: Perfecto E. Cuadrado.
Editorial: Edicións Laiovento.

... houve um tempo em que se negava que o Homem esrive.sse em estado
mórbido com hidracos no ffgado.
Nao é identica, a esta, a desconfortável sensa~ao dum qu.eixo agudo sobre um olho que atravessa a garganta . É esse olho que hoje preenche o
'conceito de Liberdade, quera dizer: o
conceito, se algum há válido, de Poesía, e nao Liberdade tal como nos é
definida pe los racio nalistas como
possibilidade de Escolha a rravés da
Razao, mas como explosao acontecida no mais profundo do Ser.
De A Afi::x.ru;ao Proibida ( 1949)

T ras a plural e afortunada apropiación de parte da obra do pintor
be lga Magr itt e po r Franc isco
Sa mp ed ro, Albe rto G onzá le zAlegre e Xo é Mª . Álvarez Cáccamo no ensaio Magritte x 3 e despois da competente e novidosa
aproximación aos manifestos vangardistas de Xesús González Gómez con Manifestos das Vangardas
Europeas ( 1909-1945) , no final
do ano pasado vía a luz na colección "Vento do Sul" un moi interesante volume sobre a poesía surrealista portuguesa da autoría do
profesor zamorano Perfecto Cuadrado, con que Edicións Laiovento daba má is un certe iro paso
-agora en ámbito poético portugués- para nos achegar á diversi-

dade do movemento que, promovido por Breton e tutelado polo
Soño, polo Amor e pala Liberdade, se quere «a única real tradi<;ao
viva que a Poesía encama».
Estruturada intelixentemente en
cinco grandes apartados , toda a
obra está concibida para nos mostrar de maneira equilibrada a parte máis significativa da produción
poética do que o autor chama a
"fase organizada do Surrealismo
portugues" ou do "Movimento ·
Surrealista Portugues" situada entre 194 7 e 1960. Porén, de mane ira iJnplícita e restritiva contempla esencialmente a produción dos autores participantes entre 1948 e 1953 no "Grupo Dissidente (Os Surrealistas)", secundarizando -con algunha excepción como nos casos de V espereira, O'Neill ou Ernesto Sampaioa doutros 'acompañantes' de Cesariny no "Grupo Surrealista de
Lisboa" (1947-1950) e no "Grupo do Café Gelo" (1956-1950).
C o n siderando que a primacía
cuantitativa da obra poética e teórico-interventiva dos "dissidentes"
-especialmente a de Mário Cesa-

riny, Carlos Eurico da Costa, Mário Henrique L~iria, António Maria Lisboa, Pedro Oom, Henrique
Risques Pereira e Artur de Cruzeiro Seixas- está nesta antoloxía plenamente xustificada por criterios
cuantitativos e cualitativos dificilmente contomábeis, ou constatando o feito de algunhas das ausencias viren dadas ora pola exclusión
propositada de textos "surrealizantes" -de que xa solicitamos o novo
volurne que o autor non destarta- ,
ora polo caráctér ocasional da obra .
surrealiSta dal~ autores-,ou pola ·
dedicación á ficción en prosa e, eSpecialmente, á plástica dou~os varios integrantes de "Movímeqtp·
Surrealista Portugties'\ non é menos certo -achamos- que tamén
paira sobre este magnífico volume
a inmensa sombra da reescrita excluínte e retrospectiva do movemento por parte dó 'mandarinato'
cesarinyano.
O propio autor é consciente do
que acabamos de-refer-ir cando,
por un lado, restrinxe a "memória
isolada" da "real c:q.be<;a visível"
do surrealismo portugués ao seu
carácter de "pública, pelo 'menos,
já que nao abundamos testemun-

Ao _final, como no caso do movemento mp.triz francés co 'papa'
Breton, en Portugal, co 'papado'
do poliapt9 Mário Cesariny, o su:
rrealismo non foi quen de prescindir ·nin das Cll.leis gµerras personalistas nin das escelásticas determinacións camitas dos 'puros' e
dos 'impuros'-, dos 'fieis' e dos 'infieis', dos .'honestos' e· dos 'traid6res'. De· me permitir unha comparación, xeneroso lector, gardando
todas as distancias precisás e, en
especial, a incalculábel distancia
da obra do xenio surrealista a respecto da interesánte . ~bra do "árcade' neoclásico .Pedro António
Correia Gar~ao ou da pobre. obra
do (ultra)románti.co Feliciano de
Castilho, parééeme que Cesariny
exerceu impiadosamente 'O triste
podg.¡: ~un í·mandarfu.' -por térc-ei:ra
v.ez na5 letras portuguesas~·dos_. ttes
últilnos séculas. Paréceme tamén
que, .como o fomcé~, ¿ autor .de
Ti.táhia e?queceu a -rese.rva inic!al
de Breton e ri.on soubo (¿infelizmente?) adoptar a 'pureza mesurada' do ...'.'.cal vez par esta exemplar
actitude pouco coñecido; mais -extraord inari,o - surrealista belga
Paul N ougé. - ·
En fin, neste ·c ontexto 'impuro',
querería sinalar unha ausencia
que, a pesar de perfectamente·
xustificada e lex(tirna -¡líbrenme
os· deuses da crítica por omi-

--

~ 18 ROS DE PETO POR RIBH DO XENERO Unha lingua é un mercado coRdúcenos, cun estilo .
limpo e áxil, irónico, mordaz ás veces, sen barroquismos,
case sen decatarnos, a un proceso de reflexión' ·
sobre a vitalidade, perspectiva~ e futuro .
da nosa lingua arestora e, en-xeral, c;Je-todas
as linguas.

EDICÍÓN.S XER~IS DE~Q GAUCIA
~,,;._

~~ .·-
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sión!- , da nosa perspectiva 'galega' 19-mento: a do "Proto-Poema
da Sena d' Argav (escrito en
19:48, mais publiccido no ano seguinte no segundo dos vademos
Surrealistas) dun polifacético António Pedro, unha das incruenta5
·"vítimas" de Cesariny. Felizmente
o paso do tempo e a libre opción
divulgadora da escrita dos «Vastos
espa¿6s inct:iados » -en que para
Pedro Oom «a poesia servé o seu
destino »- tende( rá)n, apurado
lector, a ultrapasar vellas ·e pertinaces diferencias, producindo o
'acaso obxectivo' dunha outra
mítica e vital 'unión dos contra. ríos'. Poñamos un exemplo recente a que fascinado asistín: este
magnífico poema, surrealisticamente miñoto, conviviu harmonicamente con outros de Cesariny e de O'N eill - para non falar
dos de Jotge de Sena, o heterodoxo autor de "Ode ao surrealismo
Por Canta Alheia"- neste qies de
Abril nun 'emotivamente exacto'
recital poético que "O Teatro -do
Noroeste" de Viana do Castelo
ofreceu na Facultade de Filoloxía
da Universidade da Coruña:
Mais debe desculpar o paciente
lector esta deriva relacional a
que nos levou non a 'escrita~au
tomática' senón un proceso analóxico, anecdótico, ·moralizante
· e desprecíbel) que non quixernos
ou que non puidemos coutar.
Voltemos, pois, -ao rego, á ·e~pli
cación e descrición razo¡:id_a e
avaliativa do_que para min é e
.significa este vQlume,
. >

Referimos antes a intelixente
- construción desta obra por _pflrte
do profesor Perfecto Cuadradó
que, felizmente, quere 'mostrar'
(indo moi para alén oos "esfon;os
de divulga<;ao -interven<;ao" de
que modestamente fala) máis do
que 'demostrar'. Esta completa e
exitosa aproximación a unha materia de tan difícil al5ordax~ acaba
por conseguir unha suxerente visión global da produción poética
surrealista, fuxindo, ademais, tanto do perigoso e 'abxect@' académismo como da friaxe desapaixonada do 'cientista literario'.
Estas virtudes ~on 'embalsama to- rias', para alén de axeitadamente
con diciren coa vixencia da radi. cal .poética vital do surrealismo
-hoxe vulgarizadamente deglutic.ia e asimiladamente pervertida
de 'medio' en 'fin' por moitos poetas-, atinxen unha anómala estatura e unha clara éspecificidade
polo carácter 'primeiro' desta
obra que se distingue e afasta tanto das anteriores (.auto)antoloxías
e. (auto)aproximacióris dalgún(s)
c{o(s) participante(s) da aventura
surrealista portuguesa, como da
antoloxía arriscada, mais fallida,
de A. Tabucchi (La parola inter-

detta . Poeti surrealisti partoghesi, .
197.1) ou do interesante, mais
irregular, estudio ácadémico de
Maria de Fátima Marinho (O Su-

Nos trece ~stalos de fur:narey está unha-boa
.
part~ de todo iso _que-nunca -atoparemos · f~l;;r:·~~'./::·f:(~~;;,,)~:::I~~,'.;. ;;''.i;·:·:;~?'i~~;;;'.~:;¡~';_:i~t;':·;:~~~~~~;
nas cartas para navegantes da lnterrede. 1Unha .tralla · tt~~~J.:;~~;~;~~;'.t;~~::::;~i~':;:);;f~:,:i;',~;'.¡~'.~~;;.:;;~;~·~~-'.'.:;.i~.:
arroutada percorre Galicia: Estp. outra Galicia
·_ entei,ra de pensamento gaiteiro. A troula que non
· , falte, --pero tamén cómpre ter cabi::ciña.

rrealismo em-Portugal, 1987).
Ben é certo que lle fomecen un
moi completo 'saber' os anos que
o profesor da Universitat de les
Illes Balears ten entregado ao coñ ece mento d a 'historia' e da'
'obra' literaria e v,ital do veciño
movemento vang~·dista por antonomasia; rnais non é menos
(Pasa á páxina seguínte)
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canta de libros
O valor utilitário
da língua
A colecci¡?n Ferros de Xerais apresenta o
libro do ensaista catalánJesus Royo Unha língua é un mercado, no que o autor
analisa de xeito simples e_orixinal as utilidades das lmguas
máis alá do seu simbolismo e valor patrimonial. Unha das
propostas de Royo é
a de eliminar do catalán o epígrafe de
"língua minoritária" e no caso do
galega aposta por
unha norma estándar e polo
achegamento a Po~tugal e
aos paises da sua área lingüística. Royo
publicou este libro en 1992 gañando o
prémio Xirau de ensaio; a traducción é
de Ramón Anxo Martínez e Miguel Rubinos. •

Para coñecer Baroña
Quen va i a Baroña rion esquece un dos
recunchos cuxa fama de be.leza é das
máis sonadas no país. O arqueólogo
Francisco Calo, de
Porto do Son e un
dos responsábeis
da recuperación
de Baroña, escrebe unha guia para cofiecer a sua
história e conformación co
título Castro
de Baroña.
Editado polo
concello de .
Porto do Son,
o libro canta as orixes desre conxu nto que ocupa un ha península e no que
se atopa "a sela do reí" da que Calo di
que "non é cornada pero desde ali hai
unh a vista esplénd ida sobre a entrada
da ria de Muros e Noia, con Fisterra ao
lonxe. Paga a pena chegar hasta ali e
sofiar". •

Leituras noviñas de
farolas e surpresas
lncluídas na colección xuvenil de Sotelo Blanco atópanse
dous tftulos para leitores e leitoras a partir de 12 anos:
Nunha praza
calque~a, de Cándido Cas.al, e A pedra
de seixo, de Maria
Canosa Blanco.
No primeiro unha
farola da praza de
Galiza dunha cidade calquera
canta o que ve nesta
zona céntrica da cidade axudada palas ilustracións de Enjamio.
O mistério é o que
predomina no segun~
do libro a raiz dunha reun ión de amigos nunha tarde libre.•

Unha xomalista de
sucesos en México
Olga Lavanderos é unha xomalista
moi nova que traballa na sección de
sucesos dun xomal
de Cidade de México, fonte inesgotábel de feitos ql!e se
converten en notícia. Ela é a protagonista da novela
de Paco Ignacio
Taibo II, escrítor
asturiano que reside en México
desde hai anos e
cuxos libros, de
curte policiaco,
son editados por Txalaparta. +

1

(Ven da páxina anterior)

verdade que é a alianza dese 'saber' cun apaixonado e distendido
'poder' de transmisión e cun acertado 'xuízo' de valor na escolla
daqueles textos de maior entidade e e de máis longa permanencia
a que realmente transforma este
volume, avisado lector, de obra
útil, pola súa oportunidade, en
imprescindí- ·
bel, polo seu
atraínte rigor
e a súa revolToda a obra
tada ironía.
Os máis de
cen 'textos
poéticos', seguidos ·de cinco exemplos
de "tadáveres
exquisitos",
que constitúen a "Antología", o corpo
ceritral,- de
You are welrnme to. Elsinare,
van pr.ecedidos da completa e complexa información panorámica dunha

está
concibida
para nos
mostrar
parte da
produción
poética
do que o
autor chama
a "fase
organizada
do
Surrealismo
portugues"

"Introdu~ao

em tres movimentos" que, delimitando o concepto, ·procura definir na súa especificidade o Surrealismo portugués, que ousa "fazer a história" do mesmo, e que,
finalmente, describe de maneira ·
"abjectamente académ ica" -que
só se retoma na interesante "Bi~
bliograÍia" selectiva final- máis
do que os procedementos, os experimentos, as técnicas e os procesos fundamentais de que o movemen to practicamente se serviu.

Á textualidade surreal dos once
autores -máis tres 'ocasionais- antoloxizados, acrecéntase na terceira part-e a de máis un autor
afortunadamente recuperado con
"Um poéma final-inaugural de
Ernesto Sampaio, podendo serVir
de prefác(o, posfácio, homenagem e celebra~ao da permanencia da única real tradi~ao viva",
prolongándose na cuarta parte
con máis un lúcido texto interventivo seu, tras outros cinco do
mesmo teor e de autoría colectiva ou individual dos cinco "dissidentes" mais-significados: "Outros textos para bem esclarecer as
gentes que p.inda estao a espera".
Por tanto, a intelixen.te exposición circular e a -acertada mostra
gradual permiten un cabal ,e matizado coñecemento ao curioso
lector dese Surrealismo que
"nunca existiu" -como dixera
paradoxalmente Herberto Helder- mentres facilitan ao lector
avisado o disfrute e o pracer da
máis auténtica poesía surrealista
portuguesa e da «verdade encontrada pela experiencia poética»,
a apropiación ponderada do mellar legado do movernento, isto
é, -usando "ad hoc" das sentidas
palabras dirixidas por Mário
Henrique Leiria a Carlos Eurico
da Costa nunha carta de 1952- a
aceptación do Surrealismo daquilo «que de verdadeiro e grande há nele, a descoberta poética,
a revolta contra a opressao, o
verdadeiro caminho de sabermos
quem somos, mas nao, nunca,

todo o cortejo de falsos Messias
que ele pretende .impor-nos ».
Sinceramente acho necesario
agradecer nestas páxinas o 'valor'
e o rigor do autor, o acerto da editora -tamén por ilustrar o volume
con fascinantes deseños 'surrealisticamente chi-riquianos' do grande
Urbano Lugrís- e o apoio do lnsti- .
tuto Camoes ao permitírennos aos
galegos -e non só- o acceso directo a poemas tan extraqrdinarios
como 6 que dá título ao volume, a
"O jovem mágico" ou á "Alegoria
do mundo na passagem de Amaldo de Vilanova" de Cesariny, á
"Altera~ao do estrangeiro" de Eurico da Costa, a "Um dia eu esta- ·
rei na pra~a" ou ao "Triangulo Kabalístico" de Henrique Leiria, a
"O amor de Arthur Rimbaud o
mestre do silencio" ou ao "Sétimo
_poema" de Antónlo Maria Lisboa,
a "Urna vida de dio'', "Um adeus
portugues" ou "O poema pouco
original do medo" de Alexandre
O'Neill, aos "Desaforismos" de
Cruzeiro Seixas, a "Um texto poé~
tico" de Ernesto Sampaio, e a
. moitos outros que non menciono
aquí por ficar só con aqueles que,
na miña mooesta e 'tendenciosísi-ma' opinión, supoñen clarividéntes lugares mafores desa verdadeira
"cartografía da mente" levantanda, rigorosa e intrepidamente, polos nasos veciños surrealistas entre
a Realidade e o Soño.dimha poesia liberadora do home.
De todas as maneiras é o apaixon ad o lector que'n es t á mellar
(pre)disposto para saber máis
deste surrealismo portugués,
porque xa Breton dixera ·-eón
toda a razón- que. "aqueles que
'aman' Rimbaud saberán sempre
máis sobre Rimbaud do que
aqueles que decifran a súa mensaxe cunha lupa".
Así pois, amigo lector, use desta
oportunidade "imaxina l" de
'amar' e 'saber' da escrita súrrealista portuguesa que hoxe, ultrapasando a abordaxe erudita, surxe do bon labor do profesor Perfecto Cuadrado nesta antoloxía
felizmente 'tendenciosísima', como aconsellara can· exclusividade o propio Mário Cesariny. +
C .. MARTÍNEZ PEREIRO

augardente. A multiplicidade de
visións é patente, é engado. Eis
por qué Antón Baamonde di que
esa e unha das meirandes aportacións da literatura á filosofia: demostrar que o mundo non é plano
nen unidimensional, que cada
cousa agacha multitude de realidades, de~ostración da falsidade da
teoría hilemórfica aristotélica pois
a sustáncia pode albergar várias
formas. Sexa coma sexa, algo pré.vio a Kant, coa forza do logos de
Heráclito, móvese entre o mundo
sensíbel e o intelixíbei: é unha rosa, culmen de toda humilde beleza, dotada de espiños que atrancan
o camiño a de quen non teña verdadeiro interese en chegar á meta.
Mais deixémonos de filosofadas e
vaiamos ao que o leitor atopará
neste segundo título da colección.
Ensaio da Editorial Ga1'axia. Primeiramente debe indicarse que
non se trata de ningún empalagoso "agromar do pensamento", fútil
e sen os pés no chan, como lle
.acontecera ao precedente de Garcia-Sabell; a pesar de canto digamos posteriormente, debe ficar
claro isto desde agora. En segundo
lugar debe alientarse a riqueza e
tino lingüísticos, que proporcionan un discurso de leitura agradábel. Estruturadas en dous grande
grupos atopamos aqui un río de reflexións, tan breves como unha
oración ou coa extensión que merece a argumentación dun q.rtigo
sério. O que non hai é uniformidade na extensión dos apartados
correspondentes a cada grupo; iso
é bon: proporciona frescura e dinamismo á vez que devolve toda a
forza e interese ao tema, cántas
veces a argwnentación é redundante, fofa, supérflua, mentres a
soa evocación nos traslada a máxicos mundos! E pode qeducirse, do
dito, que esta é unha imprescindíbel fonte para quen goste das citas
que encerran pensamentos orixinais ou orixinalmente plasmados.
Un exemplo, que non damos resistido a tentación: "Como Frankenstein estamos feitos de retallos,
de restos de criminais e co cerebro
dun subnormal. Pero nós somos a
criatura e o creador"; outras moitas, confesamos, ter ben anotadas,
para as que aquí noh hai lugar se
non queremos vaciar e viciar o
comido de A rosasen par qué.

Por qué
espiña a _rosa

Emitir xuizo
bor aparar filoófico eria éria temeridade e,
por moito que tente, non cedamos. Máis comentario merecen
as di tintas opinións que obre a
literatura e verquen no libro.
Lembremos que Antón Baamond e fora o autor do polémico
"Contra a Literatura Nacional e
outro contras" publicado en Luzes de Galicia aló polo ano 91 . Reprodúce e aquí integramente coa
salvedade de que de aparecen
e es "outros contras". Pero son
tantas as visións que e nos ofertan que é ab olutamente impo íbel sistematizalas, e deben tomarse como simples opinións a cerca
de temas moi
concretos.
Explicámonos: un pode Non se trata
manter que '.'a
de ningún
literatura traballa co pro- empalagoso
vincial, co "agramar do
particular, co pensamento",
ca o: é nominalista ca e fútil e en
espontanea- pés
mente", per
nochan,
ninguén se
e
m 11
atreverá a neacantee
ra ao
gar que cada
autor
vai precedente
construindo
de Garcia~
un universo
desde a sua Sabell.
obra particular, como ninguén negará a
necesidade e a existéncia dunha
Literatura Nacional que conforman un corpus de obras escritas
nunha determinada lingua e que
reflecten a história da comunidade que van dirixidas, é perigoso
confilndir Literatura Nacional e
literatura nacionalista.

a

Título: A rosa sen·por qué.
Autor: Antón Baamonde.
Editorial: Galaxia.

As causas non san o que parecen,
sequer parecén o que son Os barcos deberan ser para navegar, a
roupa para vestir ou a cabeza para
pensar --en moitos casos só serve
para lucir un desfasado chapeu,
agallopante alopécia ou pavoroso
e melítluo coquetismo. Pero non.
Por moito que se nos queira impoñer unha cultura universalizante,
totalizadora e maniqueo, resulta
· que sempre hai diferéncias. Por iso
as botellas poden ·ser armas; as
ruas, circuitos improvisados de
motorismo; e hai quen desenferruxa con cocacola ou desinfecta con

Querendo, pode tirarse unha
conclusión do conxunto: particularmente, que a miña é unha leitura máis, impregneime do medo
á soidade, do medo a calquera totalitarismo, do · medo a amar, ser
amado, do medo a non er amado, o pavor a asumir o pasado,
leitura melancólica e un algo triste a miña, paliada pola queréncia
da utopía, o bon facer narrativo e
a claridade expositiva para aqueles que somos .máis leigo no eido
filosófico. Mesmo me atrevo a in-·
dicar que hai aqui leituras moi recomendábeis e suxerentes para o
Ensino Secundário, sexa na a~ig
natura de Filosofía ou na de Etica, que poden de encadear comentários e reflexión saboro o .
Platón, Bordieu, Elster, Heidegger, Derrida, Nietzsche, Frei.td u
Benjamin n algún d nome
que poboan estas páxinas da man
de Cunqueiro, Kafka, Dante, Peter Pan ou T ere a de Cale uta.

Antón Baamonde.

Non podemos asegurar que se
vaia atopar un todo organizado,
compacto, consecuente. Pero
tampouco se trata de simples reflexións anotadas asi segw1do ven
xurdindo: un ténue fío conductor
vainos levando dunha cousa a
outra ou através de aspectos vários do mesmo tema. Como non
se pretende demostrar nengunha
tese en particular, viaxamos, agarrados no tempo, entre o amor
(mellor, os amores), a filosofía, a
soidade e mesmo a literatura.

Nótase, en fin, que cada palabra
nace cunha dor que se pretende
evitar co nihilismo: Vence a memória, -a história e non dá chegada a "República Universal de ln. dividuos Libres e Conscientes" o
universal non agacha o partictJlar
doloroso por moito que se desexe.
Finalmente digamos que A rosa
sen por qué responde á expectación que levantou. Concordemos
ou non coas argumentacións do ·
-autor, sempre é ben reflexionar.
Léase con calma, sen atropelos. +
XOSÉ M. EIRÉ

ANOSA TERRA
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Mú========sica~j[],____O bon camiño ,
Título: Escampas.
Grupo: Desde el Sur de Europa.
Editorial: Sonifolk.

Qué pode acontecer cando tres
músicos xóvenes, permeábeis ao
mundo do rock e máis do folk se
xuntan par.a artellaren algo colectivo? Unha das opcións posíbeis é
esta, ideada polo pianista Tomás
Bohórquez: "O pracer que sempre
me faci litou escoitar aos nosos
autore desde Albéniz a Falla, paando por Granados, Mompou ...
motívou que hai uns ano adicase
unha obra para piano a esta forma de facer música mediterránea.
De te traball xurdiu a nece idade criar un grupo e tábel de
mú ica de cámara enfocad cara
a nova mú icas ... ". Para completar a idea, Bohorquez, autor de
t d
o remas que completan a
gravación, amplióu a úa oferta
mu ical a Pedro Garbajo a, que
t a clarin te, mái Víctor
Gil ao violoncello, que imultanea así a ua pre enza neste grupo, coa do fato ouren án XequeMate. Temo , poi , pre enza galega no trio, inda que a mú ica vaia
p r outro derroteiro , non por
mediterráneo meno universais,
ou mái ben á contra.
A altemáncia do tres instrumen'to , as próprias campo ición , permiten ao ouvinte perceber ese discurso intermédio entre a chamada
mú ica clásica e a popular, tendo
claro, iso i, que estamos ante un
concerto homologábel á obra de
calquera do campo itores referenciados polo próprio Bohórquez, é dicer, un repertório clásico
na ua concepción e de enrolo,
p ro que deixa espazo entre nota

e nota a sutís e perceptíbeis aires
folclóricos, non en balde duas das
composicións do disco ·levan por
título "Rumba" e "Bulerias".
A técnica dos instrumentistas ta~
men é a própria dun .grupo convencional de música de cámara, e
o bó dote de cada un dos tres permite tracexar unhas viravoltas na
interpretación, que a pouco que o
ouvinte repare nelas, perceberá
un discurso musical variado en
matices, nos que o próprio piano
mesmo chega a semellar nalgun
momento un instrumento de percusión. Será esaxerado dicer que
os tres instrumentos están exprimidos nas súas
posibilidades
ao máximo?
Sempre cabe Oseu
a con iderapretendido
ción de que
todo é mello- coqueteo

rábel.

coas novas
músicas
pode ser
rendábel se
atopan un
promotor
adecuado.

Outra cuestión é a ubicación artístico-e tética
do trio. O
seu pretendido coqueteo
coas novas
mú ica pode
er rendábel
e atopan un
promotor adecuado. Pero non
deberan esquencer a sua condición de grupo de cámara, onde
a bon seguro recebirian o
aplau o que merecen. En todo
caso, Desde el Sur de Europa supoñen un reconfortante achádego de músicos xóvenes que
optaron polo bó camiño, dito
seña -por qué non!- en termos
patemali tas. +
X.M.ESTEVEZ

-----11
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conta de discos l l -- - - -

Oskorri
Título: The pub ibiltaria.
Grupo: Oskorri.
Editorial: Elkar.

Coñecedor~s como somos na Gal iza
do bon facer dos bascas Oskorri, queda
nesta gravaci6n por descubrir quén
son The pub ibilwria, e a resposta
dánola o próprio grupo b ibotarra neste
orixinal disco: "The pub .. : son todos
aqueles que, ben tocando calquera
instrumento ou ben cantando,
párticipan nun concerto abertos cos .
músicos de Oskorri, pasando asi a ser o
público o principal protagonista do
festexo" ,

O dup lo CD contén senllos volumes,
cantado un e instrumental o outro,
que mostra o enraizamento deste

grupo no contexto social do próprio
país ao cal pertencen, confundídose
con el e amasando unha faciana
inusual nunha formación coma
Oskorri, paradigma do folk progresivo
europeu. Desta vez, o volume non
cantado salienta polo seu son
'
acústico, elemental, madurado nun
son esplendoroso. E cÚnha párte
cantada, igualmente sinxela na
mensaxe dos seus textos:
"Conservemos as nosas vellas
cancións, en// ningure xurd iron
melodías tan belidas".
Outra particularidade da doble
gravación: o repertório é comun aos
dous discos; ou sexa, as mesmas
cancións son reproducida tanto
cantadas corno sen cantar, coas ·
corresponden tes partituras e textos
orixinais debidamente traducidos.+

X.M.E.

Alfonso Sanz e Koldo Rodríguez
'Euskal Herria sen euskera non existiria' .
-0. PAULA CASTRO

O proceso de normalización lingüística en Euskal Herria está a
sofrer un retroceso desde a .chegada do PSOE ao governo autonómico en coalición co PNV. Moitas das ikastolas tiveron que ser
convertidas en cooperativas e os próprios pais_el}carréganse de
custear os centros escolares e aos mestres para manter o ensino
en euskera. Pésie existir un importante movimento social en fa,
vor da língua basca só un 12% da povoación a fala. Todo isto
afirman Alfonso Sanz e Koldo Rodríguez, representantes de Eus- kal Herrian Euskaraz (En Euskal Herria en Euskera}, que re,
centemente visitacon a Galiza para asistir ao congreso do MDL galega.
En que situación se atopa nes,
tes momentos o proceso de
normalización lingüística no
seu país?
Alfonso Sanz: H aino gue diferenciar nos tres territórios e nos
dou e tados nos que se divide
Euskal Herria. Na Comunidade
Autónoma cada vez hai máis
xente que coñece o euskera, sobre todo ent re a mocidade. Os
modelo educativo e tán conseguindo unha euskaldunización
mália que a xente non ten posibilidade de practicalo. Por outra
banda, en N afarroa o euskera
ten tres e tatuto xurídicos diferente con zonas que están estancada outra nas que sube un
pouquiño e outras na que baixa. Por último estaría lparralde
onde o euskera ten unha situación de ilegalidade porque o estado francés só poténcia o ensino en francé . O uso da língua
diminue sob re todo entre a moc idade que nen a coñece nen
ten posibilidades de aprendela.
Desde as institución poténciase
o uso da língua?
·
A.S.: Haberia que distinguir de
novo as tres zonas, pero a liña
xeral é de non potenciat o euskera e dar prioridade outros
proxectos como o Museu Gu ggenhe im. Nas oposicións, por
e:xemplo, non esixen o euskera,
senón un perfil de eLLsker-a, un
nível de coñecimento.

a

K.R.: A adm inistración central
funciona en castellano e non se
fai nengun tipo de esforzo por
aprender nen por utilizar o eus- ·
kera. Na administración basca,
onde si esixen que teñas ün perfil

de euskera non se cumpre. A
Ertzantza e a Osakidetza (servício
basca de saude) son institucións
que están fóra do plano de euskaldunización. Danse casos de
xente monolíngue, sobre todo de
rapaces e xente maior que fala en
euskera co médito e este non é
capaz de entender que doenza
ten. N este sentido estamos levando a cabo unha campaña no
campo da xustiza. Só un 2% dos
xuice son euskáldunes, polo que entendemos que
·
n on ternos xustiza.
Hai unha dinámica -de desobediéncia, porque se deron casos de xente
que falaba en eus- ~ ~
kera e que foron
coñdenadQs sen
direito á defensa.
Hai asociacións de
avogados que nos ~buscar
apoian.

o sistema educa,

tivo parece, máis
implicado no pro~
ceso de normali, ·
zación.

todo en castellano e francés, sobre todo en lparralde e Nafarroa,
o "A", todo en castellano agás
unha asignatura de tres horas semana is en euskera, que xa demonstrou que non euskalduniza,
o "B" que seria metade e metade,
e o "O" que é o modelo todo en
euskera agás unha asignatura en
francés ou castellano.~
Cal é o comportamento social
de cara ao idioma?
A.S.: O euskera é un sentir
maioritário, pero logo iso non se
reflicte nos dados de uso, que
son dun 12%. Se o euskera se
mantén vivo é porque unha
grande parte da povoación o defende. A contradición que existe é que moita xente deixouno
para xeracióps posteriores e non
o tomou como seu. Está esperando a que se deañ as condicións políticas propícias, que ao
fin son excusas,
para deixar o t e ma do euskera e
á
tomar unha postura moi pasiva e
inconsecuente co
que teoricamente
son os seus ideais
políticos.

'Desde nosa:
: asociación
pretendemos
.: nestes
: inomentos .
a
.~ contradicción'
:. entre os
;. abertzales, que
: son
~ nacionalistas
~ pero falan en

A.S.: O problema
é que desde qu e
goveman conxuntamen te o PSOE
e o PNV apresentáronselles aos
pais reformas nas .
ikastolas. Se querian manter o financiamento do
govemo tiñan que introducir o
castellano nas aulas. A outra posibilidade era que os pais as ma:n_ti vesen como · cooperatü;as financiando eles todo. lsto provocou unha forte división. Agora
hai vários modelos, o "X" que é

f ~spañol"

K.R.: Desde a
nosa asociación
pretendemos nestes
momentos
buscar a cóntradición entre os
abertza les, que
son nacionalistas
pero falan en español. Partimos
do princípio un

povo unha língua.

Pens a mos
que
Euskal Herria sen ·
euskera non existiria. É importante a iniciativa
dunha mancomunidade de concellos do PNV,
HB e EA nos que a povoación
fala maioritariamente en euskera e que se comprometeron a estebelecer todas as suas relacións
rí.o naso idioma, É imprescíndíbel que existan políticas lingüísticas conxuntas. +
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· Era tempo

de apandar
Ramón

de vaienzuela

GuieirQ ·
Carlos Martínez Barbeito e
a sua amizade con Federieo García Lorca
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Coñecéronse no an~ 1932 ~e colaboraron na-elabora~ión. dos -poeffias galegas do granadino
-

. . LUIS Pi!:REZ RODRIGUEZ

A Carlos M-B, in memoriam.
( ... )
Chove en Santiago
na noite escura.
Herbas de prata e de sono
cobren a baleira lúa.
( ... )

1

r

O pasado 22 de xuño Carlos Martínez-Barbeito, silandeiro e galánte como vivira, dicía-nos adeus, desde a súa - entre un soneto mio y una hermosa
poesía de Luis Cemuda. ¿Vas con- .
amada beira atlántica coruñesa, cara o alén. Admitía con transparente nattiralidade que a vida era un camiño
tento con la compañía? , .." Referícara a morte e el, ben disposto, agardou sen· temor este momento. A Galicia institucional que, fóra de c-ontaasé ó poema titulado Cuartilla.
das excepcións, fixera ben pouco por dar a coñecer en vida a súa figura e a súa obra, támpouco soubo estar.
nesta súa ·última despedida á altura das. circunstancias. As novas xeracións perderon así a ocasión de recibir,
nesta derradeira etapa da súa vida, as ensinanzas deste intelectUál que coñeceu a vida cultural do noso século,
desde o maxisterio e a amizade das súas primeiras figuras: Unamuno, Valle-Incláñ, Marañón,. Cemuda,
García Lorca. T emos que lamentar que a súa morte nos roubara o proxecto acordado dese libro- das súas
memorias, que reviviría un pasado tan importante na nosa historia recente. El era unha testemuña singular.

De Madrigal acibdá de Santiago
A figura de Carlo Martfnez-Barbeito reflecte, coma unha casa dos
Cantóns coruñeses que espellan o
mar nas súas fachadas de cristal, o
vivir e acontecer de boa parte do
no o século. Defin íase coma un
home liberal, que se senc ía chamado a seguir os sendeiros que comezara a percorrer o seu avó Andrés Martínez Salazar, astorgano
namorado de Galicia e cofundador da Biblioteca Galega: Pero a
influencia máis directa recibiríaa
da súa nai, Maria Barbeiro Cerviño, destacada pedagoga, defensora
da ese.ola pública e adiantada para
a súa época na d ignificación da
ensinanza e da m uller, á beira
doutras ilu tres galegas coma Rosalía de Castro, Concepción Arenal ou E. Pardo Bazán.

Os restantes aspectos dos Seis poe-

mas galegos xa os ternos argumen-

tado no noso libro, antes citado:
tese blancoamoriana da autoría
lingüística e literaria lorquiana
· dQs poemas, que foi apoiada tamén pm Carlos e corroborada no
seu prólogo á 2ª edidón do libro

Intelectual de saber plural, á vella

O Pórtico poético dos Seis poemas
galegas de F. Garáa Larca, próxi-

usanza dos h umanistas, confesaba

ter recibido un herdo cultural que
non merecera, por pasar a vida a
carón de persoas brillantes e intelixentes. Esta claridade cultural
viña de de o me mo Murguía, ó
que recorda paseando polas rúas
herculinas, pasaba pola úa xeración universitaria, e critores do
98, do 14 e do 2 7 e, cruzando o
ermo cultural da po tguerra, chegaba at a os no o días. Carlos
e nservaba, coma o seus compafie ir s univer itario c mpo teláns da República (R. Carballo
C alero, A. Cunqueiro, F. Femández del Riego, A. Fole, L. Seoane,
D. García Sabe U... ), o concepto
de cultura coma un ben que hai
que compartir cos demais e que
hai que vivir apaixonadamente.
Sempre estaba dispofiible para
transmitir ou intercambiar saber
cultural en calquera parte, desde
unha cita no café diario de pola
mañá ata a conversa dadivooa na
súa casa de J. de Vega, toda ela
convertida nunha espléndida biblioteca privada.
Pero hoxe non nos .propomos fa,
lar da súa ampla obra cultural e
literaria, sempre ligada a Galicia,
que vai desde estudios sobre heráldica, pazos, guías cultu-rais, os
nasos trovadores, dereito galego,
coleccionismo ata a faceta de novelista, con duas obras de notable
interese, como son El bosque de
Ancines ou Las pasiones artificiales.
Está á volta da esquina o ano
1998, ano do Centenario de Federico García Lorca, inmolado en
Granada o 19 de agosto de 1936
. e queremos lembrar a súa amizade
co escritor galego. Oida BlancoAmor que nunca debemos deixar
morrer ós nosos mortos. Sabemos
perdoar, pero non esquecer.

Garda Lorca estaba a apadriñar
poéticamente a Martínez-Barbeito e, entón, tería sentido que
. no n 9 6 de Yunqúe, onde o poeta
granadino publica o seu primeiro
poema en galego, o Madrigal,
.aparezan tamén dúas poesías do
escritor coruñés. Federico deci- diríase a publicar o Madrigal polo
seu desexo e, por que non, "esixencia" de que Carlo;; publicara
as súas poesías tamén coas del.
Textos poéticos, por outra parte,
Apolitikon e Sin Dios, que teñen
gusto polá vangarda e mesmo influencias de Poeta en Nueva
York. Entón, aquí explicaríase
tamén o que afirmaba BlancoAmor, quen coñecía a Lorca moi
ben desde dentro, que cando publicou o Madrigal andaba "por
aí" Carlos Martínez-Barbeito.

mo a ·saír do prelo.

O Madrigal á cibdá ~ Santiago sería, pois, 6 primeiro lance poético
lorquiano en galego e n acería
despois da segunda viaxe de Lor, ca a Galicia, que ocorreu na priGasset, .eyocación conmovedora
mavera de 1932. Presentaría unacompañaba con divertidas figuda figura da súa nai "-dona Vicenha peripecia literaria Lixeiramenras non exentas de simbolismo,
ta-, e os -bos oficios para resolver - - - te diferente Ós Clemais. A copia
senón que tamén lle enviou libros
os prob1emas pedagóxicos da nai
autógrafa en limpo de García
desde Madrid; por iniciativa prode Carlos -Mª Barbeito- ante
Lorca, escrita en novembro de
pia, hoxe verdadeiras xoias'bibliodon Fem~do de los Ríos. Envía1932 nunha trastenda de gramográficas, como poden ser Fábula de
Pplifemo e Galatea de Góngora · ne -tamén poemas inéditos, como - las que Luis Manteiga tiña en Lu"Demonio" -da súa·Oda al Santísigo, e os seus asesores lmgüísticos
(Indice, Madrid, 1923) ou Jinetes
mo Sacramento-, "Tierra y Luna" e
-o mesmo Manteiga e Francisco
hada el mar do irlandés John Millington Synge (traducción de Ze"Asesinado por el cielo". Copias
Lamas- son aspectos que estumecanografadas que, de térense , diou X. Alonso Montero. Pero
nobia Camprubí, Editores Juan
coñeddo nos ános posteriores .á
estamos seguros que este poema,
Ramón Jiménez e Z. Camprubí,
que non improvisou- alí na trasMadrid, 1920). Pero é nas seis _ guerra, terfan sen dúbida un intetenda,_senón que Lorca tivo que
cartas que lle escribe Federico on-- -· rese lingüístico e literario eviden_partir dun borrador ou, no mellar
te. E teno ó tanto tamén da -hade podemos apreciar familiaridade
dos casos, tíñao ben memorizado,
menaxe a Rosalía de Castro, para
no trato e o dea que estaba a preparar un estu- --hai que relacionalo con Carlos
sexo do poeta
dío, proxecto moi querido p~ra el. _ Martínez-Barbeito, como tentei
granadino por
explicar. Particularidade que non
alongar esta
nos debera pasar desapercibida.
Pero haL un a5pecto n'estas cartas
amizade. Como
no que ·quixerá chamar a atensabemos, GarO Día das Letras Galegas, l 7 de
ción do lector: o interese de Fecía -Lorca era
derico por querer despertar a vo- _ i:naiO de 1998, vai homenaxear
"preguizoso paós poetas medievais Martín Cócación poética de Carlos. Este,
ra a pluma", á
dax, Mendinho e Xohán de Cancomo me confesaría a min, non
hora de escrise. sentía chamado pÜlos vieiros
gas. Excelente ocasión para estubirlle ós amigas,
diar e dar a coñecer estes Seis fJo'
poéticos pero, animado polo popero con Carloo •· Garcia Lona.
. eta granadino, escribiría algunemas galegas de F. García Lorca,
creba con esas
verdadeira xoia literaria. Tódolos
has poesías.. Federico teima en
normas. Estas
trovadores, antigos e modernos,
cartas que coñecemos están data~
tallar a súa madeira de escritor e
thegarían así de romeiros a
das entre o 23 de maio de 1932,
envfalle .libros de literatura para
Compostela, vogando en barco
a súa formación. ·Pola súa. insisós Püucos días <le regresar a Madrid, -e o 18 de xuño dcite verán. · tencia, Carlos.remitiríalle un pode prata fina desde o mar da eternidade, para celebrar ,con Rosalía
ema e Federico, en carta de 23
Intensa refación epistolar. O ton
de Castro unha interminable pride maio de .1932, contéstalle
é familiar e Federico sincérase con
mavera para a nosa lingua. •
el, cunha comunicación fluida,
desde Madrid: " ... Tu precioso po-ema se está ya componiendo para
onde lle dá conta das súas fobias e
Luts PÉREZ, é escritor, autor de diversos
Héroe y ha gustado mucho a esta
simpatías: recorqos para os seus
ens¡lÍos s0bre a obra de Blanco Amor e
amigos galegas -Maside, Mantei,
reunión de poetas, que te mandan
dunha recente biografía do actor galego
un abrazo. El poema va colocado
ga, Brage-, xuizos sobr~ Ortega e
Tacholas.

Dedicatoria de Federico a Carlos, no seu libro Canciones, Santiago, 1932. Biblioteca de C. M·B. Reproducido no libro O Pórtico po·
ético dos Seis Poemas Galegos de L Pére:it.
-

Amistade con Larca
A amizade de Federico García
Lorca con Carlos Martfnez-Barbeito foi rubricada por c~rtas, libros dedicados e poesfas. E o amigo galega ó que Federico lle brindou roáis testemufios escritos. No
libro O P6rtico poético dos Seis poe,
mas galegos (Consello da Cultura
Galega, Santiago, 1995) deixamoo constancia por extenso desta
relación. Lembremos que Federico coñeceu a Carloo na primavera
de 1932. O poeta granadino viña
dar unhas conferencias, invitado
polos ·Comités de Cooperación
Intelectual da República. A presencia de Carlos antepúxose de
seguida a aquel tropel de universitarios e artistas que rodeabat) a
Federico polas rúas de Santiago.
Foi visitar con el a Colexiata do
Sar e presentar unha ofrenda floral a Rosalía de Castro1 que o xardineiro municipal Hes preparara
con flores variadas, entre ps que
había camelias brancas (''Camelia
branca do ar", do Madrigal)¡ Car,
los, para recordar aquel emotivo
acto, ripou unhas follas de camelia e gardounas nun libro da súa
biblioteca. T amén se encargou de
presentalo na conferencia que fe,
derico dictou na Sociedad Compostelana de Amigos del País.
García Lorca non só lle dedicou
libros seus, coino Canciones ou
Primer Romancero Gitano, que

(,
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BOROBÓ

O sorriso do profeta Daniel
Cada vez que· me ·bombearon
nestes meses con calquer dos
chirimbolos honoríficos, recibín
telegramas de felicitación da
Condesa de Fenosa, do Arcebispo Rauco, do presidente da
Xunta de Galicia ~ doutias forzas vivas. Pero, nin por casualidade, doume a noraboa algún
líder en exercicio do meu vello
partido; anque é ben notorio
que fun, dende o derradeiro día
da Guerra Pluscuancivil, militante socialista ... e sigo senda.

P

.

·'

olo que atañe ao presidente da Xunta, as felicitacións do señor Fraga Iribarne sempre veñen dirixidas a
"meu querido amigo Borobó". "A
última polo Premio T rasalba "de
grata lembranza do patriarca
Otero Pedrayo". Xa que lago é
léxico, en xusta correspondencia, que nun recente anaco, o titulado Perdín a miña pucha, ao falar da miña cachaba, escribira
que "incluso a meu bó amigo, o
presidente da Xunta, chámalle a
atención". Tratamento que 'cecáis He parecesé raro e fóra de lugar a máis dun lector de A Nosa
Terra. Que han leerían sen dúbida o meu Libro de los tropiezos:
con Fraga, Sabell, Franqueira y demás familia (Edicións de Ánxelo
Novo, Madrid, 1989) . Onde
"Borobó apenas hace nada para
encubrir lo adverso politicamen-

te que es al persohaje" inicial dos

Tropiezos. Como apuntaba o meu
inesquencible colega Blanco Tobío, no cálido Proemio a tan esquencido volumen.
País o valente non quita o cortés. E, por seguir dándolle volta
aos sintagmas, diréi que coma liberal a for de socialista (ao revés
do lema de Indalecio Prieto, feíto seu por Felipe González)
nunca considerei aos adversarios
políticos como enemigos personais. Téndo en canta que .moitas veces tales adversarios son
circunstanciais e coxunturais; e
co tempo soen cc;i.mbiar de opinión e ainda de credo. Ba~ta fixarse na evolución, tan patente,
do propio Manuel Fraga en canto á apreciación do galeguismo e
. dos seus patriarcas.

E

supoño tamén que no referente 1á dicotomía amigofenemigo, característica· das mentalidades totalitárias de calquer
signo. Xa que Fraga, a través do
maxisterio de Legaz Lacambra,
debeu ter en tempos certa vinculación coas teorías de Carl Schmitt, quen foi o que asentou teoricamente a terrible práctka da
exterminación dos ·enemigos políticds efectuada polos nazis.
Carl Schmitt era un sabio teórico do Dereito, Público e mestre

ña, co catedrático Otero. Varede Filosofía' do Dereito, que lago
la, a súa dona e o seu sogro. E
de ser, nos anos vinte, un exce.. lente ~ornentarista da Constitu.. convidáronme unha s~rán a
merendar.
ción de Weimar, trocouse na
conciencia xurídica do nacionalMentres a filla e a secretaria do
sociali~mo al~mán . O ,máximo
profesor S~h~itt xantab~n, .dedivulgador do seu pensamento
leitosamente, espigas de millo
en España foi D. Luis Legaz, pecocidas con leite, escoiteu o
·renne rector da Universidade
compostelana na era franquista. - animado coloquio dunha familia ultraintelectual en torno a
un asunto que non era, precisaese xeito, 'os mellares dismente, a implacable exterminacípulos do rector Legaz
ción do enemigo.
ían ampliar os seus estudos á Alemania nazi baixo o paalaban acerca das diversas
droazgo do Dr. Schmitt. Un deinterpretacións arqueolóxiles, Alfonso Otero Varela, cacas do Pórtico da Gloria, tesou coa única filla do célebre
ma que lle interesaba moito a
profesor teutón, Ánima SchCarl Schmitt. Tiña a súa propia
mitt, orixinal artista, fina<tla en
teoría respei to ao sorriso do
plena maturidade.
profeta Daniel -soio parangonable na arte universal á da
Lago de cumplir a condena
Gioconda- que expresaba, aseque lle impuxeron os victoriogun o sabio alemán, o desdén
sos aliad9s, o célebre profesor
dos perdedores. ·
Schmitt veu a Galicia con certa frecuencia,_onde recobraba
-Ve~o nel -decía- o sorriso do
o sosego e a paz do seu espírito, vivindo longas temporadas
vencido, xocundo e desafiante,
coa súa filla.
ante o trunfador. .. É o mesmo
sorriso do pobo alemán ante os
Unha delas ocurréu no verao
ianquis.
de 1961, tan fúnebre para as
artes e letras de Galicia, pois
Xapodía ese pobo sorrir a cachón
- pensei-, pois ao fín e ao cabo foi
naquel mes de Santiago morreran E_rancisco Asorey e Aquilivencido, pero non exterminado;
no Iglesia Alvariño . No secoma sucedería si o trunfador
guinte Agosto coincidimos,
practicara os filosóficos e científiveraneando na praia _de Barracos métodos do derrotado. •
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VIDAL

O santiño da Casarota do Páramo
cien~ioloxía que o asunto dos
extraterrestres ven de vello e es' te era un astronauta da prehistoria baixando dun pratiño v:oador
enfundado no seu escafandro.

Nos altos do Iroite parece que
se toca o ceo cos dedos; por isa,
seguramente, os antigos poboa- ·
dores das terras da Barbanza ·escolleron este lugar para darlle
repouso aos seus martas.

P

ero a realidade é menos
fantasiosa e moito máis
emotiva. Semella máis un
home relixioso invocando ou
adorando a urt solcrucificado,
recollido nunha peaña, tal unha
SaI).ta Custodia daquel tempo,
ataviado quizab~s cunha careta
ritual ·que lle cobre a faciana
para facer máis enigmática a súa
personalidade; erguendo as
mans ao Todopoderoso, amosándolle as herbas ou as plantas
que os paisanos quereri cultivar
libres de mal. Ou quizabes só lle
amasa unha xesta, a planta raíña das ábas da Barbanza.
-

N

'Y ,

esa elevada chaira, moi preto
da estadón de vixiancia aérea (EVA.: 10), que hox;e axexa a entrada de avións por este
noroeste da vella pel de tauro que
dicíti Estrabón, como testemuña
dun pasado de xentes que -miraban ao ceo para asegurarse na terra, esténdese a grande necrópole
que chegou ata nós en forma de
multitude de mámoas que encerran, entre as súas laxes, as lendas
dos anónimos heroes que fixeron
_ posíbel a conttnuidade da vida.
Nunha delas, na Casarota do Páramo, os antigos barbanzóns dei,
xaron gravada a figura <leste homiño, unha especie de sacerdo. te, contándonos da súa obra desde a inxel pose con que se amasa
na inscultura petroglífica que os
seus achegados deixaron como
epitafio na súa anta, erguendo
un ramo ao grande deus Sol, Señor e dador de vida, facedor de
todo o ben que hai no mundo.
Queri sabe se os que gravaron as
lápidas gremiais de Noia non
aprenderían a poñer nelas a
profesión do sepultado des·pois
de ver e apreciar esta má_moa.

Igual· me-equivoco, pero mirádeo ""
cos meus ollas. Este tiña que ser
un home moi apreciado polos
-~Este homiño da Casarota do
seus coetáneos para merecer tan
· Páramo ven a convencerme de
mormmental lembranza; é, faini.e
entender que tamén era 'lin ho.: t ~ue santos xa os había .moito
me santo, que aúida ·despois de .~· antes de que se 1).omolqgase1,1. ·
morto foi retratado paFa a. po~te ' Homes coma este eral} os que,
·antes que ninguén, c;::rían en
ridade na actitude coa .que máis
todo cánto predicaban, e aseimpactou na xente do seu lempo,
atrae'n-do as .forzas divinas .para _ guraban 6 que-elidan_como_palabra divina. El~~. que 'obserremediar ?S necesidades terreas.
vaban o ceo, recomendaban os
sacrificios que pedía a c;livindastá no mesrño sitio onde a
de, eran capáces de asegurar
p~incipios d~ste 31:~ se ~un
cando ía vir a chuvia, se era
c1ou que uns vecmos vJron '
tempo · para cortar a madeita
pasar un OVNI, que espantaba
ou se as nécoras e centolas da
cabalas e asustaba aos paisanos,
ría tiñan o cacho cheo; e os
ata facer crer aos adeptos á

E

paisanos crían neles, que tiñan
o don da palabra e convencían
doadam.ente, porque ninguén
ousa poñer en dúbida o dita
~or un santo varón.
Aqueles homes tamén sabían
gaiolar aos seus veciños con
promesas e agoiros a prazo fixo
e se, por algún casual non acertaban, a culpa sempre ía ser dos
pecados dalgún incrédulo que
cabreaba ao deus omnipotente.

A

max:estuosa sepultura na
que o pausaron cando foi
chamado deste mundo para a Gloria, seguro que non foi
ideada por el, porque os verdadeiros santos só piden un lugar
para descansar eternp.mente
preto do que máis amaron, xa
sexa a carón do centro da súa
parroquia, dun amor que se
adiantou no camiño da marte
ou espallando as súas cinzas palas augas da ría. O de montarlle
un monumento enriba, semella
causa dos seus paisanos, que en
sinal de agradecemento sufragar:on a obra para que as xeracións vindeiras saiban que alí
descansa un home que alimentou a ilusión e fixo posíbel a
continuidade da vida; o que se
di un home bo.
-¿E quen che di que ese fose
un home? ¿Non podía ser unha
muller?•

Bernardino Graña
'Os escri tares
non somos unh'a
indústria produtora'
De cantos Co medo nas mans de
Xosé Femández Ferreiro e Os cantos
de tres mundos de Xosé Neira Vitas.
O próprio título de te últim fa¡ referéncia a que recoll os tr princi,
pais mundos nos que se desenvolve
a vida do autor, Galiza, Arxentina
e Cuba. T amén estou coa novelaSupersticións de mariñeiros de Angelo Rapport e cunha traducción do
ruso ao galega deUn heroe do noso
tempo de Liér Montof. E para repasar o tema do nacionalismo empecei Nacionalismos no mundo de
Francisco Letamendia.
·
Que libros recomenda ler?
A propósito das mentiras que se
_ están dicindo sobre os nacionalismos tentando criar un clima de
medo na xente recomendaría que
se consultaran os textos de Murguia, Risco e Otero Pedraio. E por
estar a piques de cumprir dous mil
anos de cristianismo e de hipocresía, nun estado de liberalismo salvaxe e de capitalismo destructor,
debería repasarse a Biblia, tendo
na man esquerda o libro de Pepe
Rodríguez Mentiras fundamentais

da igrexa católica.
O 1 7 de Maio de 1998 adicarase
a tres troveiros que como vostede
cantan ao mar.
Escolleron a tres pero é moi importante que isto sirva para que a xente tome contacto con esta literatura e lea tamén a outros aut res como Pedro Meogo, Aira Nune u
o próprio Alfonso X. É unha literatura moi brillante que axuda a ter
fachenda de nós mesmos.
Que trata nesa novela na que le ..
va xa tempo traballando?
Eu non son nada partidário da idea
que teñen moitos escritores de que
hai que publicar alomenos un libro
- por ano. Os escritores non somos
unha indústria produtora. Estou
xuntando documentación para unha noveliña en relación. co mar na
que vou aproveitar datos da miña
biografía. Da infáncia tense dita
que é a pátria verdadeira do escritor e o mar e eu estamos xunguidos desde que nacin. •
Esc.ritor. Cangas (1932) .
Obras destacadas:. Poema do home que quixo
vivir, Profecia do mar, Non vexo Vigo nen vexo
Cangas, Se o naso amor e os peixes Sar arriba andasen, Simacima do voar tolo, Himno verde (poesla) . Os burros que comen ouro, O león e o paxaro
· re/Je/de, Fins do mundo, O gaiteiro e o rato Pérez
(narrativa). O fuwro do teatro galega (ensa io) .
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O Trinque
- Combarro
T emos mil camiños por percorrer en tempo de l ecer. A cada
pouco unha festa na que recalar, gastronómica ou das ourras.
Unha das imaxes outrora tópica
do país era Combarro, no con-
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·cello de Poio, co seu conxurito
de canastros ao pé do mar. Desde hai poucos meses os arranxos
do concello convidan outravolta 'á visita logo de décadas de
abandono e deterioro. +
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. SOROLLA

•DANZA
FESTIVAL TRADIClONAl
GALEGO,PORTIJGUÉS

A Carballeira de Turbela
acollerá o Domingo 17, por
sesto ano o Festival Galega-Portugués de Danza que
~rganiza a Barca de Loimil.
As 5 da tarde na praza da
vila saen para a carballeira
Airiños de San Xulián
(Marin), Rancho de Pademe ( Melga~o), Agariño
de Porriño, Arume (Mos)
e o grupo anfitrión Barca
de Loimil.

A BELEZA DAS COUSAS.

flWUnha película su~ca sempre é ar
fresco. Historia dunha mestra que chega a Malmoe a dar escala a un grupo de
adolescentes. Estamos en plena II Guérta Mundial e un rapaz vive unha experiéncia sobre o amor, a'Vida e a marte, que traca a sua vida. Premiada en
Berlin.

flW.

Ares
•MÚSICA
FESTIVAL FOLCLÓRICO

O Sábado 16 a partir das
19,30 na pista polideponiva, a Banda de Gaitas de
Ares arrella un festival no
que estarán eles mesmos, A
Nosa Ria (Ares), Areas do
Mar (Ares), Airiños do
Eume
(Pontedeume),
Banda de Gaitas Maxadoira (Bueu), Ecce-Homin
(Noroña. Astúries) e o grupo de coros e danzas de Algueña (Alacant).

BEAN. Unha honorábel institución inglesa quere desfacerse do
seu funcionário máis inútil e decide envíalo a Los Angeles. Trátase de mister
Bean, o coñecido humorista británico. A
película resulta vírirna da excesiva obsesión por adaptarse ao mercado de cine
comercial norteamericano.

Bo.iro
•TEATRO

Do 19 ao 23 de Agosto en
salas municipais e en dias
consecutivos, celebran unha mostra de teatro. Actuarán por esta arde: Arre
Produccións coa Histéria
de Lili Brown, Compañia
Trécola con Gorgorin e cabezón, Os Quiquilláns e a
peza As voces ·do mar, Sarabela Teatro con Afec~ión,
e Chévere Teatro con Orbita Mutante.

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

IEfr.

BOA 'ESTRELA Triángulo
amoroso entre un carniceire im- :
potente ·e unha parella qe delincue'htes. ·.
O camiceiro aceita a sltiiadón ao c<lñe.'.' :
cer o pasado de ambos
inclusa. ·Gin~ ·
españó1 de· áceitáb~t factura. +
··
·

ria

A Estrad.a
•MÚSICA
NOITE DE MÚSICA
TRADICIONAL

O Venres 15 na Parróquia
de Causo, celebran a segunda Noite de música tradicional, con tres dos mellores grupos tradicionais
-- Rumbadeira, Os Cempés
e os imprescindíbeis thou-

MI GALLAS

lntegr~do por Maria Campos e Carlos Yus, actua· co
espectáculo cómico O cantante e as mulleres o
Venres dia 22 ás 21,30 horas no cine de Vilanova organizado pola, Asociación
de Comerciantes.

• EXPOSICIÓNS
GERARDO RUEDA

O Museo Reinp. Sofía artellou Collages 1954- 1996,
que abre no Museu de Belas
Artes e recolle a obra de
Gerardo Rueda. Pecha o
14 de Setembro.
MosTÍlART

Até o 17 de Agosto nos
Xardins de Méndez Núñez, a Asociación Galega
de Artesáns abre a XIII
edición da Mostrart. Cincuenta e sete artesáns,
maiormente galegos, dos
que a terceira parte expón
por primeira vez. De 11 a
14 h, e de 17 ,30 a 22 h.

VILANOVA

DE
LOURENZÁ.

• EXPO~_ICIÓNS
PRESÉNClA DE GARCÍA
LORCA EN LUGO

O fotógrafo expón 14 nús
en branco e negro, no Cafetín da Catedra[.

A Coruña

estar o
Venres 22 en

L.ug:__o_· _ __

XAMON

O Ven.res 22 na Praza de
Carballo, actua un dos
grupos máis completos do
folk galega. Berrogüeto fai
unha viaxe na música a
partir das fontes tradicionais, para inventar o son
galega do século que vén.

O duo
Migallas vai

ALFREDO BóNGlANl

BERROGÜETO

Festas de San Roque que
comezan na fin de semana
do Sábado 16. Ese mesmo
dia botan o grande globo de
papel, como se fixo en 1814,
coa colaboración dun cento
"de persoas. O Luns 18, ten
lugar a Festa Popular Gastronómica dos Caneiros.

WORLD PRESS PHOTO

CON AIR. Vários presos moi
perigosos son trasladados a un .cárcere de alta seguridade. ·Pero na viaxe,
toman o avión penitenciário para ·tentar
unha fuga. Subproduto do cinema de acción con variante carcerátia e final feliz.

•FESTAS

•MÚSICA

Caneiros en
BETANZOS.

flW.

A Ca·ñ iza

Car hallo

GLOBO E
O CANEIROS

•TEATRO

~

Textos e imaxes sobre a
preséncia do poeta e dramaturgo Garcia Larca en
Lugo. Na galeria Sargadelos.

Festa do Xamón o Venres
15. Como adoita a suceder
haberá, ademais das actividades gastronómicas, outra de carácter musical,
lúdico e mercantil.

0

GAUZA HOXE,

Mariposa para emedarse'nunha comédia
de gansters de grande desorde narrativo e
con algun chiste resultón. ·Herdanzas da ·
movida con protagonistas subidos de
coca. Tono periférico onde bascas, galegos e portugueses aparecen en primeira .
liña.

IEfr.A

•FESTAS

o dio dos

.
L. . ,ourenza

Xunta setenta e cinco
obras realizadas nos. últi mos sete anos, esculturas e
piñturas, rio local da Fundación Barrié. Entre os autores_presentes están Menchu Lamas, Antón Patiño,
Leiro, Paco Pestana e Manuel Moldes .

l1W_

Betanzos

O Luns 18 é

~ AIR BAG, Jria~ma Bajo Olloa •
deixa o estilo intimista de ASas dé ,

TOCANDO O VENTO. Filme
inglés que retrata a derradeira peripécia da banda de música dunha mina
de carbón pechada por Margaret Thatcher. Humor, música e un.ha clase socia[
en carne viva. O mellar da carteleira.
HOMES DE NEGRO. A Terra
convertéuse no secreto lugar de
asilo dos párias do universo, pero os terr(colas ignórano. Para controlar esrn
imigración clandestina, están os Homes
de Negro. Comédia de acción e pantasia.

Obra en pequeno formato,
apontes e cadriños, do coñecido pintor valenciano
Joaquín Sorolla. No Pazo
Municipal até o 7 de Setembro.

1990,1997

HAMLET. Uns bons diálogos .
sempre sor{ garantía en méc4o de ·
tanto cine inconsistente.· Kennet Brah.nnag fa¡ unha versión con.demasiados primeiros planos, ao estilo da televisrón, e
cun Hamlet, interpretad~ por el mesmo,
en exc;eso alporizado to,9-a a pel{cu1a.

flW:

teira. O p~ograma abre ás
5 da tarde con xogos tradicionais para os cativos e
continua ás 10,30 da noite
ca· concerto de música.

Milladoiro, á
esquerda, é
un dos
pratos fortes
do
lntercéltico
deMOAÑA.

·Moaña
•MÚSléA
FESTIVAL
lNTERCÉLTICO

D Xlll Festival lntercéltico chega, do 21 ao 23 de ·.
Agosto, ao campo de furbo! da Xunqueira. Desta
volta aparecen de cabeza
-de cartel os veteranos de
Milladoiro, xunto con Xo. sé Manuel Budiño, Luar
na Lubre e os bretóns de
Gwendal. Mil1adoiro e
X.M. Budiño abren o festival o Xoves ás 10 da noite,
ao dia seguinte á mesma
· hora actuan Luar na Lubre
e Gwendal. Para o terceiro
dia · xúntanse música e
traiñas, hai regata do
campeonato de España,
polo que se organiza unha
xornada aberra con pasarruas dos grupos locais,
que sairán do peirao -d e
Samertolameu. O prezo da
entrada para calquer dos
dias é de 1.200 pta.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
GALEONS HlSTORlCOS

· As maquetas de Santiago
Garea reproducen as embarcacións emblemáticas
da Navegación española
desde o século XIII ao XX
xunto cunha breve docu-

CARBALLO é
a vila na
que desta
volta,
Venres 22,
actuan os
Berrogüetto.
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mentación histórica., No
centro comercial A Barca
do 18 de Agosto ao 1 de
Setembro.

"<t

Maquetas de
emba~acións

en
PONTEVEDRA.

Convoc,a.tór-ias
PRÉMIO DE POESIA
GUERRA ]UNQUEIRO

ARTESANAL
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Os artesáns abren os pc:istos
até o 17 de Agosto na Praza de Mugarregui.
COLECCION
ANDRÉS BLAISTEN
Exposta até o 7 de• Setembro no Edifício Sarmiento
do Museu de Pontevedra.

.Publica-dóns
NAGAÍTS

Revista de músic4 folk e tradicional que sacou o número cero o pasado Xullo. Segundo o Coordenador de dirección, Carlos ·
Corral, trátase de acadar "un meio de difusión da nosa música que até o de agora parecia vetado". lste primeiro número de 40
- páxinas a cor xunta comidos estimulantes:
entrevistas a Rodrigo Roman[, Anxo Pintos (Berrogueto), Suso (Os
· Feixóns) e
Andrés (Oxtiax que te parí u), artigos
das Celtic conne c tions _ de
Glasgow, o libro homenaxe
ao gaiteiro ferrolán Manuel
Lorenzo Barxa
(1878-1959), ou
o Gaiteiro de
Panxón. A maiores comprende unha
coma de discos de música da T erra e folk
internacional, unha páxina con fotos de
vellas formacións, partituras, un obradoiro
de pallóns, ou a crónica dun compoñente
da Real Banda após a sua actuación no Xapón. A páxina do leitor, outra de relatos,
un rastro e a banda deseñada pechan a pu-blicación. Na gaíts declárase plural, aberra
e respetuosa: "tecles unha ventá aberta,
ben sexa en forma de Cartas, Artigas,
Compravenda, Opinións, etc, iso si, sempre desde o respecto ás perso-as"_ Contactos en: Pastora, 23-1 Q. 36210 Vigo. Teléfono e fax: (986) 42 35 78. Teléfono móbil: 970 23 19 20. E e-mail: carlosfolk@redestb.es. Tentan sacar un número cada
tres meses que venden a 400 pta.
HISTÓRIA DA IMPRENSA DE ÜRDES
A Asociazón Cultural Obradoiro da História 'ven de publiéar un tríptico sobre a
história da imprensa na comarca, onde
xunta cabeceiras de xomais históricos, do
páis e da emigración, e de boletins recentes. El Fomemo(l878), republicano anticlerical, ou La Tribuna (1902),
independiente, científico e literário, aparecen xunto a La Dinam'ita (1893) ou o
anticaciquil El Terruño
( 1903), para dar paso a
unha chea de voceiros
de asociacións e partidos
que aparecen a partir de
1979. No tempo da ditadura de Franco a única
revista da comarca , a da

A Cámara Municipal de Freixo de Espada a Cinta convoca iste prémio ao
que podem c<;m correr os autores de língua portuguesa. As obras, por triplicado, devem ter um mínimo de 40 coni- .
posic;:oes (qao versos como se publi_cou por erro), formato A4 e dactilografadas a do is espac;:os, as folhas sdrao
_numeradas no canto superior direito e
assinadas com pseudónimo e agrafadas
ou presas por qualquer outro pro_cesso,
terao que ser inéditas, o prémio é de
350.000 escudos, cada trabalho será
acompanhado de um sobrescrito lacrado contendo no exterior o pseudónimo
e o título da obra e no interíor todos os
elementos de -iclentif.icac;:ao do concotTente, os trabalhos deverao ser enviados até 15 de Setembro para: Vereador
do _Pelouro da Cultura, Camara Muni-

cipal 5180 Freixo de Espada a Cinta
com a legenda "Prémio Nacional de
Po!!sia Guerra Junqueiro", o Júri poderá atribuir menc;:oes honrosas e/ou placas comemorativas e/ou diplomas de
participac;:ao, o I?rémio ¡:joderá nao ser
atribuido, os trabalhcis nao premiados
nao se devolverao por correio ·podendo
levantá-los a partir de 5 de Dezembro.

VAL~RO

Olla de vidro, o colectivo fotográfico da
Coruña, está a preparar o Safári ao Valadouro que sairá o vindeiro 14 de Setembro. T rátase de facer fotos pola zona durante un dia, axudados da pocumentación que oferece a organización.
Información e reservas no (981) 24 43
55, ou_n o local: Linares Rivas, 43-1 Q .

PRÉMIO Erxo ATLÁNTICO DE
TEXTOS DRAMÁTICOS

ASTROFESTA

O Eixo Atlántico convoca un prémio
para completar o segundo Festival de
Teatro Atlántico que terá lugar en Viana do Castelo do 7 ao 29 de Setembro.
Recollen textos orixinais e inéditos en _
galega e portugués, até o 19 de Setembro_. Para calquer cuestió n hai que dirixirse ao FERTEIXO no Teatro MunicipaÍ Sá de Miranda. Rua de· Sá de
Miranda. 4900 Viana do Castelo

O Museu de Ciencia de Portugal, celebra a terceira Astrofesta os dias 6 e 7
de etembro en Serpa. Un encontro
de amadores da astronomfa, no que se
poderá espreitar nunha ampla gama de
telescópio , e coitar a rrónomo experimentados e dar unha volta pola feira
de quiosques. Para maior información
póde e chamar a Comí ao Organizadora da Astrofesta 97 . Mu eu da Cien-

cia da Universidade de Lisboa. R. da
Escola Politécnica, 56-58. 1250 Lisboa. Teléfone- .(07-351-1) 396 15 21,
extensión 208.
CONGRESO ÜALEGO
PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOXIA
A Universidade da Coruña e máis a
Universidade do Minho (Braga), celebran do 22 ao 26 de Setembro pa Coruña o seu terceiro Congreso de Psicopedagoxi:¡i. Con ponentes das duas universidades, oferece carro cursos de e pecial ización en Ciéncias da Educación. _,
A cuota de in crición vai da 11.000 ás
16.000 pea. egundo a condición laboral. Para maior información pódese
chamar a Faculdade de Ciéncias da
Educación (Faculdade de Filoloxia).
Universidade da Coruña .. Campu de
Elviña, s/n. 15071 A Coruña. Teléfono
(981) 16 7153e16 71 15 . •

Novos VALORES
A escolma do certame de
pintura e escultura Novas
q¿alores, pódese visitar no
Teatro Principal até o 7 de
Setembro.
·
ANTÓNIO DAVILA
O Pazo da Deputación abre
unha mostra antolóxica de
Antóriio Davila. Até o 7
de Setembro.

• LEITURAS
FEIRA DO LIBRO _
Do 16 ao 24 de Agosto, na
Alameda.

Pórto do Son
•CINEMA
VENRES DE CINEMA
Continua o ciclo Venres de
Cinema con pases na Casa
da Cultura ás 10,30 da noite: o dia -15 pasan· Heat, -o ·
22 -A Rocha, e o 29 Braveheart. Entrada de balde.

Rianxo
• EXPOSICIÓN$
RIANXEIROS
EXEMPLARES NA PEORA
DO BARBANZA
A Casa do Coxa expón até
finais de mes as escult:Uras de
Robustiano Losada Nuco.

•MÚSICA
ARPA CÉLTICA E
VIOLIN
O duCJ folc actua no Campo
' de Arriba, o Sábado 16 a
pa~tir das 10 da noite_. No
mesmo conc~rto tamén toca
o grupo de b!ue-s.-Bluerags.

•TEATRO
NANO

Teatro do Adro, interpreta
o monólogo baseado no libro de Suso de Toro,
Naoo. Será o Venres 15 ás
10,30 da noite no Campo
de Arriba. No mesmo lugar
e á mesma hora, o dia anterior, actua Emeigual Teatro coa peza Canas ao aer.

Unión do Partido Judicial de
Ordes houbo de publicarse

Santiag_o_ _

en Buenos Aires desde 1936
até o 1972. Pódese peder un exemplar de
balde, á Asociazón Cultural Obradoiro da
História. Apartado A2. 156~0 Ordes. •

• EXPOSICIÓNS
ARTE ÉTNICA

A Fundación Eugenio Gra-

Jorge~ Barbi ocupa o dobre espácio do CGAC en SANTIAGÓ.

Os Shooglenifty van estar en SIWDA o Sábado 16.

nell (Pazo de Bendaña)
abriu unha mostra dos seus
fundos de artes tradicionais
d o mundo. Non pechan
até o 20 de Febreiro do ano
qüe vén, en horário de
Mércores a Luns de 11 a 21
h, e de 11a14 Domingos e
feirados.

Silleda

Vig_o_ _ __

•MÚSICA

• EXPOSICIÓN$

EsMORGA FOLK

THE BEATLES

O noveno Festival Esmorga Folk, comeza o Sábado
16 ádl da noite, cun cartaz de tendéncia trad icional. Actuan Shooglenifty,
Durindaina e Chouteira.

A Casa das Artes expón' até
o 1 7 de Agosto a mostra do
fotógrafo Robert Freeman

ESPANTALLOS
"Luis ¡-lixinio Pérez re<1lizou unha séde fotográfica
sobre o~ espantallos ou tara be !-as de Lugo, entre
1994 e 1996, para·animar a
que se segan facendo como
alternativa ecolóxica aos
velenos. Até o 6 de Setem- bro no Museu do Pavo Ga-1ego. : _·

BtRr:z V1LLALTA
Até o 20 de Agosto .na Casa da Parrd, expoñen debu·-xos e apontes de Guillemio
Pérez Villalta. Desdé a abstracción, á pop-art pasand;
polo barroco andaluz.

mostra retrospectiva sobre·
a obra do artista norteamericano Dan Graham. Fotografías, deseños, produción
filmográfica e videográfica,
insfalacións e maquetas,
realizadas desde os anos 60
até hoxe, xunto coa· obra
criada par.a ista mostra. De
Martes' a Sábado.de 11 a 20
h. Domingos e feirados de
11a14 h .

•MÚSICA
RICARDO PARADA
O cantautor acrua os días
19, 20 e 24, ás 11 da noite
no Café Airas Nü.nes. No
mesmo café á mesma hora,
os días 20 e 21, haberá
roáis música de cantautor
.con Sin Complejos.

Tui

Até o 17 de Ago to, n segundo an<lar da Casa das
Artes, escolma sobre a fot9s que realizou Oelmi
Alvarez de 1983 a 1997 .

•MÚSICA

X.M.

BUDIÑO

Gaiteiro e banda van á cabeza do cartaz no Festival
Folk, o Venres 15.

A ÜALIZA EXTERIOR
Xunta duas mostras mono-

O escudo da' Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou chaveiro

REAL FILHARMONIA
DA ÜALIZA

)ÓRGE'°BARBI ·
Actua os Xoves 14 e 21 ás
9 da noite, no Auditório da
Galiza. O programa do dia
14 comprende obra de Rod o lfo Halffter, Xavier
Montsalvátge, Joaquín ' turina e Manuel de Falla, que
dirixe Víctor Pablo. Para o
CAMBIAR A MIRADA
dia 21 interpretarán títulos
de A .. Gaos, A. García
O CGAC oferta un progra-'
Abril e F. Mompou. Desta-.
ma de didáctica da arte, que
volea dirixe Maximino Zudirixe Manuel Oliveira. · . malave.
Cambiar a mirada tenta
guiar ao público adulto a
• POESIA
través clas mostras e a colección do centro, explicando
LETRAS DE CAL
as pezas. Aberra a grupos e
·asociacións, que poden faOutro Martes con recita l
cer reservas no (981) 5-4 66
poético dentro do ciclo Le~
23 ou 54 66 10.
tras de Cal. Destavolta o 19
ás 10 da hoite no pub Pepa
DAN ÜRAHAM
A Loba, cos poetas Emma
Couceiro, Estevo Creus e
O CGA'C oferece unha
Xavier Rodrigues Fidalgo.

(Unha ollada íntima).
DELMI ÁLVAREZ

EN TEMPO FURTIVO
Esculturas de Nacho Cria- do, no CGAC.

The Beatles: a prívate view

O Dobre Espazo do Centro
Galego de Arte Contemporánea (CGAC), acolle otraballo do a~tista da Guarda.
De Martes-a Sábado de 11 a
20 h. domingos de 11 a 14.

Chaveiro:

Prezo 500 pto + 160 pto
de gastos de-envio

Insignia:

Prezo 200 pto
Pagamento a meio de se los de correos ou ingreso na conta
de Caixa Golicia
2091 0501
683040001024
Solicito o contidade
que desexes ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo.
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• Autocarro
Festa do Avante.
Lisboa 4, 5, 6 e 7 de Setembro.
Vem .com a Gralha festa anual do
PCP. Pavilhóes de todas as regióes
de Portugal. Tres dias de espectáculos musicais , dan<;a, teatro, adquisi9om de livros e conhecimento de
novidades culturais e políticas de diferentes países ... Os melho_res gru pos de Portugal , Brasil e a Africa lusófona; além doutras culturas . Viagem cidade com o autocarro e visita durante umhas horas. Viagem Ourense-Lisboa-Ourense . Entrada permanente ao recinto . Parque de campismo. Visita optativa durante umha
manhá a Lisboa. Pre90 8.000 pta. Só
Viagem Ourense-Lisboa-Ourense :
pre90: 5.000 pta . O resguardo é o
comprobante bancário de ter ingressado o importe na conta da Caixa
Galicia 2091-0143-12-3000091449.
lnforma9om no telf. (988) 21 34 37 .

a

a

• Nativa dá clases de francés (700
pta. a hora) ou fai traducións do francés (5 pta. palabra) . Interesados chamar ao 22 80 33 da Coruña , e perguntar por Leida.
• Vende-se gata. Cruce persa-engola . 3.000 pta. Teléfonos (986) 20
1825e201665.
• Véndanse catro fémias e un macho, Siberian· Husky e Alaskan Malamutte , por non poder atendelos .
Prezo a convir. Excelentes reprodutores. (981) 65 06 44 e 909 47 53 02.
• Apartamento novo con terraza e
vistas ao mar a carón da praia de
Camota. Segunda quincena de Agosto 70.000 pta. Primeira de Setembro
37.000. Telf. (981) 76 11 44.
• A Asembleia da Mocidade Independentista distribue bandeiras da Galiza
com a estrela impresa (110x90 cm) ,
se queredes ;ecebe-la na vossa morada ingresade 1.500 pta. (+300 de gastos de envio) na conta da Caixa da
Galiza 2091 /0500/1 0/3000087782 e
enviade o resguardo bancário caixa
dos correios 561 C.P. 36080 da Ponte
Vedra ..

a

• Esquerda Nacionalista-mocidade ternos a venda camisolas en fondo
branco co debuxo da Bandeira da
Pátria tendo como lema lndepen-

Un ha
escolma das
obras de
Eugenio
Granel!
pódese
contemplar
na Casa das

Artes de
VIGO.

déncia. Hai tallas M, L, XL e XXL. Se
che interesa escreve ªºapartado 384.
15780 Santiago de Compostela, adxuntando xustificante de pago na conta 2091/0300/41/3040130397 de Caixa Galicia. O prezo das camisolas é ·
de 1000 máis 300 de ·gastos de envio.

• No 30 aniversário do asasinato
de Ernesto Che Guevara, mando
cópias do prólogo do Diário do
-Che en Bolívia, por Fidel Castro, texto pouco coñecido. Andrés Bravo.
R/Castor Sánchez, 11-3º B. 36600 Vilagarcia. Ao recibilo poden mandar a
sua vontade económica á conta infantil 367082 do Banco Santander de
Vilagarcia, ou polo meio que estimen.

cesión do CEA (Código de Explota- .
ción Agrária), dalguén que se dea
de baixa, para nós podermos incorporar como noves agricultores. Xulia
Pérez. Tronceda. Castrocaldelas . Ourense. Teléfono (989) 57 97 43 .

• Jovem estudante bretona quere
praticar o seu castelán na Galiza e
aprender o galego. Busca umha familia para unha estra9om lingüística
de dúas semanas durante Agosto
ou Setembro. Telefonar ao 00 33 02
99 82 11 22. Pedir Ariliz ou deixar
umha mensage vocal.
• Siareiros Galegas (Asembleia de peñas futbolísticas de Galiza) está a realizar unha campaña de recollida de sinaturas para conquerir a criación da
selección galega de futbol. Queremos chegar a todos os recunchos do,
país e por iso precisamos da vosa axuda . Escrébenos ao apartado 1007
15080 A Coruña e mandarémosvos os
impresos nos que recoller as sinaturas.

• Terceiro número de manesquerda, revista de Esquerda NacionalistaMocidade, cos segu intes contidos :
Feminismo, A esquerda·ante a libertazón gai, Marco constitucional e direito de autodeterminazón, -entrevista
a Siareiros Galegos, Cultura.galega,
"cultura galeguista" e mocidade, Música ... galega?, Aud iovisual en Galiza,
Paseos marítimos ou a desfeita do litoral. As persoas interesadas escrever ao apdo 384 15780 Santiago, enviando 175 pta. en selos .
• Parella con tillos: necesitamos

• Terra Livre é o portavoz da AMI a
nível nacional. A revista d.e 20 páginas conta con artigas coma: Disidencia e democracia, Timor Leste ,
Violencia e brutalidade. Se desej~s
recebela na tua casa escrebe ao Apdo. 561. 36080 Ponte-Vedra. Enviando 150 pta. en selos de 30 pta . ...

• Busco casa de campo para alugar por 1 semana no mes d~ Agosto. (986) 21 1O 86 .
·
• Mozo de 26 anos filio de pai~ galeg os busca traballo na Galiza.
Chamar a apartir das 1O da [loite ao
teléfono 94-490 21 42 , e perguntar
por Alberto .
• Vendo secadora de roupa,
30.000 pta. Teléfono (986) 22 95 26.
• Mestre en paro busca calquer
traballo. Perguntar por Manolo no
(981) 69 56 82 .•

PORTO

Comunicar
com humor.

ULTURA ACTUAL
E ÜALlZA E tARAGÓN

•VÁRIA

DE Exrov ALENC:::A Á
FEIRA DO LIVRO
·
· Até o día 1 7 celebran as fe$-
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Horizon tais
l. Taberna 4. Terminación de participio femini~
no 7. Corpo esférico 8. Saco grande e de tecido
forte 10. Nome de muller 12. Dise da persoa que
non é militar n en eclesiástica 13. No plural, h abitación principal da casa 14. Xunta, asociada 15.
Acto e efeito de saraibar 17. Abreviado, santo
18. Natural de Bolivia 24. Entran, callen 25. Re~
' lacionadas co dous 2 7. Repetición regular dun
movemento 28 . Evito unha dificuldade 29~ Mar
que baña a costa o~iental de Grecia 30. Atasque,
atranque 31. Illas situadas fronte á Ría de Ponte~
vedra 32. Que non teñen enfermiaade.

Verticais
l. C arpos esféricos 2. Canto popular 3 . Facer
raías 4. Pon a súa sihatilra nun escrito 5. Nome
de rei bíblico 6. Que ten sabor agre 7. Bondado-sos,. honrados 9. Deus do islamismo 11. Que cometeu algúr{:asasinato 12.· que ten forma ·de cubo
16. Inspección Técnica de Vehí:culos 18. De pouca altura 19. Logra, consegue 20., Monforte de .. .
21. Salas onde se celebran as clases 22. Mariñeiro
23 . Ouvidos 24. Acredita, considera que algo é
verdadeiro. 26. Ten por c.ostume. t
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COMUNICAR
COM HUMOR
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A peza - aragone ' a fican
na Alameda, a galegas na
ru da Rec nqui ta e a redor da E taci n Marítima.

Nacional de

l
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das comemorac ións polos
150 anos da car icatura en
Portugal. Xunta 150 famo sos debuxantes de 40 países, que fixeron 400 deseños a partir da proposta da
organ ización. Algun dos
participantes son o turco
Tan Oral, os árabes Javad
Alizadeh e Suresh Sawant,
ou o galega Gogue. Pech a a
finais de Se tembro. T eléfono (07 -351-2) 530 49 66.

lU

• Xa saiu o Abrente n!! 5, voceiro de
Primeira Liña (MLN) cos seguintes
artigos: editorial: lndependéncia na- '·
cional e socialismo. Contra o imperialismo español. Francisco Sampedro: Marxismo e libertazón nacional.
Carlos Morais: Pátria ou morte. Até a
vitória sempre. Artigo sobre ernesto
Che Guevara. Jame Petras: O posmarxismo rampante . Ul'}ha crítica
aos intelectuais e ás ONG. Carlos Taibo: O rexurdimento nacional no leste de Europa. Emilio Arauxo: Chus
Pato ou o clamor· do mundo. Erno
Cernui: Mais um ano, Julho! Solicitaº de balde no apdo. 760 -de Compostela incluindo o teu enderezo e un selo
de 30 pta. para gastos de envio. Tamén nos apdo. 692 da Coruña, 57 de
Ferrolterra, 575 de Lugo, 569 de Ourense e 3258 de Vigo.

• Já está na rua o 2ª catálogo da distribuidora autogestionada Son de
/uita, com muita mais música e material . Se queres facerte com el escreve a
S.D.L. Caixa de Correios 3242, 36080
Vigo enviando un selo de 32 pta.
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• Véndese Opel Corsa 1.2 S em
moi bo estado de conseryación . (981)
566232

L

z<(
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XOAN COSTA

f

• A 8ª Expotanzines (Exposición Internacional de Fanzines) xa está en
marcha. Este ano queremos contar
con todos os fanzines galegos en
activo. Todos eles figurarán no noso
ctálogo gratuíto, en galego e coñecido
en 25 países. Non faltedes e correde a
voz. Até o 29 de Agosto. Colectivo
Phanzynex, Manuel Murgia, 15-5º D.
32005 Ourense. Fax : (988) 24 99 30.

gráfica de dous pintores
fundamentais galegos, unha de Laxeiro no centro
aixavigo, e outra de Granel! na a a das Arte . Até
o mes de Outubro.

Abriu .n Museu Nacional
de lmpre1).sa a mostra Comunicar com humor, dentro

l
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Encrudllada

,,
• Alugo casa de aldea na Montaña
Sul de Lugo. Quincena ou semana.
Teléfono (981) 22 14 84.

....31

tas do Concelho de Valens:a, cun programa de .verbenas e romarias. Nestes días
tamén ab re n os Pavilhoes
municipais a Feira de Amostras Expovalens:a, de promo-

ción de turismo, comércio,
agro e indústria do Norte de
Portugal e a Galiza. E de 15
a 23 h. todos os dias n o ]ardim da Casa da Cultura,
abren a Feira do Livro.·

Lisboa

And'r é Fernandes, con
CarÍo Morena no piano,
Pedro Goni;alves no contraba ixo, Bruno Pedroso
na bateria e André Fernandes na guitarra. No Hot
Clube de Portugal, Pras:a da.
Alegria, 39 1250 Telf. 346
73 69. Autocarro: 1, 21 36,
44 45, 83. Metro: Avenida.

•MÚSICA

JAZZ EM
A GOSTO
Zlatko Kaucic
trio con Aberto
Marsico ao órga- ·
no eléctrico, And rea Allione á
guitarra e Zlatko
· Kaucic na bateria ·
os dias 14, 15 e
16. Quarteto de

Sousa Trio e un convidado
especial o 15, 16, 29 e 30.
Charlie and the Blues Cats
o dia 28. André Fernandes
e o Trio de Cario Morena,
o 19 e 20 . Tony Jackson
Soul, o 21. Pedro Moreno
-e Banda, o 22 e 23. Trio de ·
Carlos Vieira o 26 e 2 7. A
partir das 23 horas en Speakeasy~ Cais da Rocha Conde d'Óbidos: Annazém 115.
Telf. 396 42 57. +
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Dez lugares, na Galiza, con restos romanos (séc. 1-V).
SOLUCIONS A ENCRUCILLADA
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MANUEL CIDRÁS

'Vivimos de prestado1

U

Luz Vázquez eAvelino López, casei_
ros de.Guitiriz ameazados de desaloxo
~ PAULA BERGANTIÑOS

No município de Guitiriz atópase unha parróquia coñecida
como O Vilar. Para chegar
compre percorrer unha corredoira sementada de croios e
desde a que se pode contemplar máis de unha señalización
que indica "Coidado, explosivos". Ali viven desde 1964 Luz
Vázquez e Avelino López.
Arrendaron unha casa propriedade da família Uriz e adicáron-se a cultivar_a terra. Sacaban
· para o autoconsumo e para pagar a renda como caseiros.
Desde hai dous anos a propriedade pasou a mans dunha
multinacional que explota as
canteiras de granito que abundan na zona. Sen recursos
económicos cos que facer
fron te á compra da casa na
que viveron durante 32 anos
agardan a quedar, calquera dia
e sen aviso pré_vio, sen teito.
Eles viñan das Negradas, outra
parróquia do concello. "Cando
nos instalamos pagamos ur:iha
renda de doce ferrados de pan
e dez sacos de patacas -conta
Luz Vázquez. Anos despois empezamos a pagar a metade do
que sacabamos do campo e do
que daban os becerros. Nunca
pagamos con cartas ". Tamén
recoñece que o que producen
agora a penas lles chega para o
autoconsumo. ·"Teño sete fillos
e aind~ que só queda un con
nós todos axudan a traballar para poder sacar algo. A paga do
meu home non chega a nada.
El traballou nas canteiras e leva
xa tempo tempo de baixa".

A venda da casa
Hai dous anos a viuva de Ángel
Uriz puxo á venda as -propriedades na que asenta o casal
que lles deu teito durante anos.
"Pedían 24 millóns -explica Luz
_Vázquez- De onde iamos sacar
nós esos cartas para pagar a
casa? O grupo multinacional lngemar, cunha planta de transformación en Guitiriz que se encarga da extracción de granito
!1º Monte da Croa pagou os mi-

cruceiro
roubado,
Balbina
Teixido,
nai d~ Luz,
coa filla do

casamento.

P. BERGANTIÑOS

llóns e adquiriu as 95 hectáreas
postas a venda. "Agora estamos de prestado -e·n gade-.
Cando nos enteiramos de que
a casa tamén estaba incluida
na venda o meu home púxose
en contacto cos encargados
para. chegar a un acordo". Non
topou resposta. "Que· irnos querer? Para a merda que pagades!", canta Avelino López referindose á resposta que obtivo.
Até hai moi pouco tempo non tiñan electricidade. Hai sete anos
mercaron un xenerador de gasoil. "A xefa non queria que puxeramos corrente deGia que xa
outros viviran alí e que non a
necesitaran. Pero cando a miña
nai se puxo maliña tivemos que
mercar o grupo. Agora só o encendemos para as necesidades
porque consume un litro por hora". Tampouco teñen neveira e
a auga metérona eles aproveitando un manantío. '

O roubo do cruceiro
Non é unha casa calquera. Á
esquerda, a eira para mallar o
millo ainda conserva as marxes·
nos catro cantos . Moi preto un

hórreo de pedra ben conservado
e un pouco' máis lonxe o muiño
da ferrería. Na fachada da casa,
talladas no balcór:i , a car<:! dunha
nena e dun neno contempla a
conversa . ."lso -explica Avelino _
sinalando o miradoiro- antes
era de madeira. Hai pouco caeu
· e tivémolo que pór de cemento
e de blocas".
Á pergunta sobre o roubo do
cruceiro que galardonaba a entrada da cása até o 22 de Xullo,
a Luz cóstalle aturar as bágoas.
"Nunca pasei tanto medo como
o dia que o levaron. Estaba eu
soia cando viñeron os dous empregados de lngermarga co camión. Voltou o meu home, metinme na cama e pasei maliña
catro dias". Para ela o do cruceiro foi o anúncio que confirmou a
inestabilidade do seu fogar.
"Igual que levaron o cruceiro
-€ngade- calquera dia nos botan a nós". Andamos un pouco e
achegámonos á- entrada da finca. Mira para o buraco que dá
proba .da presenza do cruceiro
- alí durante .máis de douscentos
anos e afirma con rabia. "Levaron o pé e levárono todo. Non
leva-ron a terra por non ter que

Super OFERTAS
8 dfas desde 46.900 prs.
l 'iaxe nicí1'.> boLel

Mlll¡l@1•r(11¡111¡t·1M
To mar

r /a/Jitació11 do/Jle/dia: 9. 500 pts

CHEQUES VIAXE
IBERCHEOUE

Desde 7.300 prn/ haniración/dfa

Válido en: hmcis. parques wmáticos.
trcns e barcos.

IBEROCIO

Desde 2.1 00 p L~/ha bi ración/día

Vá lido en: Centros con actividades
deportivas. hotcis de montaña.
hmcis rura is e hos1clcrias rcais.
• E\ TREGA L'\MED !ATA •
1e11deme lalúns sollos

apañala". Cando Luz intentou
evitar o roubo do cruceiro inventariado por Patrimón io, un dos
empregados ameazouna con
que se llo mandaban tamén viña
a guindarlle a casa.
Hai máis de vinte anos que o
grupo multinacional, con capital
basca , lngemar empezou a a
explotar as canteiras do monte
Croa a través da planta transformadora que ten ubicada en Guitiriz e que se coñece como lngemarga. Sacan a pedra en bruto
polo porto de Vigo e facturan
máis de 3.000 mill óns ao ano
poJa venda que tan , sobretodo,
a Asia e a Estados Unidos.
"O meu fi li o que traballa con
eles -exp lica Luz Vázquezpens.a que non van ter valor para botarnos . Pero eu sei que
eles teñen millóns para poder
pleitear e eu non teño nada. Xa
se sabe , os pobres ternos que
cair". Avelino resístese a falar
sobre a casa e retírese ao roubo
do cruceiro. "Teñen cartas e
mércano todo. Mercan as terras,
mercan a casa e mercan as persoas. Que merquen pero que
non rouben o que non é seu". +

ALGARVE .
~

IDA E VOLTA

+-

Buenos Aires ................... ,................ 122.000
NewYork .................,...................... 102.900
San~ago Chile ...................... ,.......... 11 S.000
Montevideo ....................... ,............. 136.000
Paris (Chortes) •..................................... 39.000
Re<ife ...............................................135.000
Quito ............................................... 138.000
Amsterdam ..................,..... ,.. ,........ ,.. , 60.000
Landres ..........,.................................. 36.SOO
Man~hester

, .•..•.•• •••.•• , 39. 900
Voo direlo. Ate: 15-07-97

Fra11kfurt ........................................... 62.000
Edinburgh ......................................,.,, 62.000
Bangkok .......................................... 129.900
Ria e 5, Paulo .................................. 114.000

~

SO IDA +-

Amsterdam ........................................ 43.000
Berlin ................................................. 44.000
Basel ..............,................. ,..... ,..... ,..... 43.000
Cologne ............................................. 44.000
Munich ........ ,...................................... 44.000
Geneva ........................................... ,.. 43.000
Birmingham ..................... ,................ , 43,000
Zurich .........................................;.. ,,., 43.000
Montevideo ...................................... 123.000
Rio/S. Paulo ................................ ,...... 83.000
Buenos Aires .........................,............ 97.000
Mexico City ........................................ 84.000
New York .......................................... 69.000
Toronto ,............................... :...........:. 69.000"
Montreal ............................................ 69.000
Caracas .............................................. 89.000

Incluido iecollído a domicilio, lransporte aeroporta e osislencio embarque. Saida de Porto. Prezo en peselos.

,,;r-----;

MINHO EXPRESSO
VIAGENS

CRUCEIROS

XULLO

" Paquete FUNCHAL"

APARTAMENTOS 4 PERSOAS

Saídas: Lisboa a Li sboa/ Agosto

Quarteira .........-......... 8.600 pts/dia
Vilamoura .............. 10.800 pts/dia
Montechoro ........... 11.300 pts/dia
Afma~ao de.Pera ... 15.000 pts/dia

Dolce Vita polo
MEDITERRÁNEO
12 días desde 176.000 pts.
Nenos gratis ate 15 anos

Praia ~Rocha ...... 11700 pts/dia
Lagos ...................... 13.600 pts/dia

MARROCOS

5 días desde 84.ooo pts.

Albufeira ................ 11.300 pts/dia
Festa nas·

Alvor '"'."""""""'""""" 14.800 pts/dia
Montegordo ........... 14.900 pts/dia

BALEARES

8 días: 125.000 pts.

Prezo por apartamento / día

CANARIAS E SAHARA
8 días: 125.000 pts.

Pase as súas vacacións nas mellares praias
do sul de Portugal

,

.

TELF.: 07·351·51-8201300 82 48 93 •FAX: 07·351-51·820130C1 • VALEN~A DO.MINHO

nhas das notas que deben caracterizar á lei,
para ev itar o abuso, é a
xen eralidade. Quer dicir qu e
non se d e b e~ lexislar para un
ou para outros, en ón para todos. Tal é o único sen tido posíbel da igualdade perante a lei,
q ue n on pode r se r igua ldade
material. Pero en España lex íslase con exce o de oportunismo e a golpe de conxuntu ra.
Sucede calquera ca usa ( unha
catástrofe, un e cándalo, unha
ent en cia que incomoda) e o
prim eiro que se lle acorre ao
que manda é cambiar a lei, deixar a pegada d eu p der. A í
que con frecuencia as l is levan
in crito o n me e apelido d
eu único de tinatario : lei
contra Fu lano, ou a favor de
Mengano, u con oca ión de
tal d gracia, m num nt l xi lativo ao de pr pó
vontade inútil do poder.

Quedou i to de manife t , unha vez máis, con ocasión das
proposta do gobemo para e treitar o cerro obre o independenti mo ba co (e queda
claro que non obr ET A, á
que non e refire ningunha da
propo ta ). Algunha da medidas eran inasumíble por calquera democrácia, e a úa imple mención erviu para que
se esvaese no ar o que algúns
chamaron, con evidente mal
gusto, e píritu de Ermua.
Salta o detonante e Ele o upremo, din que hai que facer
tal ou calquera cou a, non importa agora o que . Veñen lago
os seus xurista e din que tal
non e pode facer porqu é ilegal. Pois e cambia a leí e punto, mira ti que problema. Para
i to xa e tá o BOE, din Ele ,
Suprem , o d enfundan.
Ao xenio de Aladino ó
11
podían pedir tres desexo , p
o BDE ae t do o dia .
Esta f rma d operar refl
un tic autoritari . Cand e coito a mini tr d lnt ri r
dicir que hai que pcr cguir 1gunha causa con t do o pe o
da lei, instintivam nte m
ño a tr e me r. P r mi n, p l
causa e pola lei. +

VoLVER Ao REGO

C

om o un tra galdabas
político a Fraga válelle
t o d o para s um a r n o
se u haber: as cond eas e os indultos. A sua 'última fa zañ a ,
. ade mais de facerse don o do
"éx ito" das auto v ías que se
ia n rem a t ar e n 199 3 .e. non
acabarán ant es do 2001 , fo i a
do folleto ilegal co que alardea das suas_lexislaturas. Tamén fo¡ el, o Fraga da foto de
e~tudo retocada realizada hai
catro anos,· quen arranxou e
mellorou os rios galegas. Para
exemplo unha foto ' de nenas
e parrulos ... en Allariz. +
• •,:--l...:J.-
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