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Con Luís Pita desaparece un dos máis destacados
protagonistas do xornalismo da transición
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Coas máis das cadeas privadas apiques de pechar, ofuturo das municipais depende dos alcaldes

-ATV local esmorece entre o pomo,
a ultradereita e Galavisión
Po.r falta dunha regulamentación clara, nos máis dos casos a televisión local na Galiza convertéuse nun refúxio de mómias do xornalismo, ultradireitistas e prot:sionais sen prexuízos que a fixe ron derivar a un modelo chabacano onde o cinema porno e Galavisión son as notas dominantes

Ordenar, non
militarizar
As vilas da beiramar viven
noites de verán nas que o estrondo e a invasión baru lleira e
abusiva dos espazos públicos
alteran a vida dos residentes.
Brados, música invasiva e vieiras e farolas crebadas que rouban o descanso e a intirnidade.
Cando os viciños molestados
protestan, coma esta semana en
Portonovo e Sanxenxo, contra
quen Hes derrama a convivéncia, os que governan dinque
non se pode querer a un mesmo
tempo ter rendas do turismo e
tranquilidade. A excusa é mentirosa. engun país con interees turí tico entrega aos k:icai
nouturno o seu ordenamento
urbán e cidadán. Entre ter unha
indú tria turística e ter un revoltallo hai multitude de op cións, que dependen de actos
concretos de governo . Por
exemplo, da concesión de licéncia de ba'res, acaidas a zonas especializada da vilas e dacordo con normas que respeiten
á vida, o de canso é o traba llo.
Quen governan non se poden
orprender porque certo e pazo urbanos reborden de ruido
e atrope lo na noite de Agosto
porque levan ano concedendo
licéncia á rapañota e cedendo
á pre ión de cerros cac ique locai que queren facer negóc io á
c nta da convivéncia da maioria. A o li. 1ción non é militari zar a beiramar d verán, como
xa reclaman hi pócri ta men te
de de a con ellaria de Xu t iza e
Interior, enón rdenar como
fixeron o utros pa ises con be'n
mái turi mo ca nós. +

GUÍA DE FESTAS POPULARES DÉ GALICIA
Xosé M. González Reboredo
Vítor Vaque~o
Festas do ciclo anual, patronais,
laicas, romarías ...
Unha guía completa e actualizada,
con máis de 200 fo tografías
a toda cor, cadros informativos,
· mapas· e índices

ga x1a

Ainauguración
precipitad.a de
tramos das autovias·
multiplica os
acidentes na Gudiña

Apromoción das
praias en troques
do P.atrimónio ·
na base da baixa de
ingreso por turismo

O treito Vilavella-Rias Baixas da
Os meses de tempada alta, que .
coinciden co vrao, son os de
Autovía das Rías Baíxas, que
maior ocupación e nos que o
pasa polo concello da Gudiña,
foi inaugurado por Manuel Frasector hosteleiro galega obtén
ga e Xosé Cuíña o dia 31 de
os principais benefícios . Pero
Xullo . En menos de un mes o
pésie os resultado s que re tramo xa se cobrou dous morcentemente acaban de dar a cotos, trece sinistros graves. Para
ñecer os responsábeis de Turos grupos municipais do PSOE . galícía, segundo os qüe se teria
producido un importante incree do BNG en A Gudiña, as ramento na chegada de turistas ,
zóns desta sinisestralidade elevad a están na precipitazón
son os próprios hosteleíros os
que contradin a versión oficia. A
dunha apertura eleitoralista sen
promoeión do noso património
estar adecuada a sinalización
cultural sería mellar saída que o
nen arranxaqos_os problemas
turismo de praia. (Páx. 1O)
dos entronques. (Páx. 4 )

ADeputación de
Pontevedra asfaltaunha campa
megalítica no Monte
Penide de Redondela
A Depu tación de Pontevedr a
meteu a excavadora polo cen tro da necrópole do Monte Penide, unha das campas megalíticas mais interesantes do --s ul
do pais , declarada hai anos·
Ben de Interese Cultural (BIC) .
Para facer a via, a Deputación
fendeu gábeas, calzou con ped reg u l lo , asentou e asfaltou
unha vella pista de ter.ra. o
concello de Redondela está
presidido por Amado Ricón
(PP), que ao tempo é o responsábel de Cultura da corporación provincial. (Páx • .15)
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As televisións locais que agro_maron' na Galiza en 1995 van pechando ou reducindo as horas
de emis·ión. As mullicipais continuarán abertas mentres queiran os alcaldes, as privadas
. subsistirán mentres non se peche a billa do financiamento público agachado. As últimas están á espera de acontecimentos·que permitan unha reordenación do sector ou unha venda
ao mellar postor. . Pero o· balanza ~e~tes dous anos de émisión é, en xeral, negativo por
mor de program~dóns nas que primaban o mal gusto e as posicións políticas ultradireitistas.
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Rádio Televisión de COmposte. la (RTC) tora unha das qu~ co- mezara con máis forza. O seu
vencellamento coa produtora
Galáxia Comunicación (a empresa galega que máis programas facia para a TVG), permitialle reemitir os espazos ·que
previamente rJrogramaba a
TVG. Mesmo un acordo coa
canle autonómica facilitaba enlazar o informativo galego co local. Pero ·eses foron tempos,
agora a RTC esmorece. Desde
Setembro pasado r'educiu paulatinamente a sua programación
e na actualidade emite uniia
imaxe fixa e intercalado, ás veces, reemite o programa musical Tip Top.

A

Á marxe das clasificacións que
se podan facer na televisión local, pública ou privada, de vilas
ou de cidades, a calidade e a
programación está lonxe de ser
profisional. A auséncia de
meios, nuns casos, a sua escasa experiéncia, e a falta de proxectos definen o espazo audio-visual galego local. ·

Algunhas das cadeas, sobretogo e ter sido xefe de prensa de
do nas cidades, son refúxio de
Francisco Vázquez .
vélla;; grórias do xornalismo local. E o caso de Ezequiel Pérez
Direitismo cristiá
Montes, en Canal 60 ·da Cor.uña,
e o recentemente falecido César
O localismo extremado tamén
está presente na Televisión de
Rodr~guez Pichel, de Telecidade
Pontevedra. Esta
de Vigo. Canal 60
canle, cuxós proe T elecidade están entre as canprietários en parte están vencellales locais máis redos ao Opus Dei,
sesas da Galiza.
n Chicle é 0
O localismo extreestá dirixida por
Manuel Casal, un
mad o de Canal
prémio dun ·ex militar da máis
60 e o ultradireiconcurso infantil ráncia direita lotismo soez de Tecal. Agora, en
1ec id ad e veñen
por teléfono da
Agosto, .funciona ,
determinados pobaixo mínimos
i a sua estrutura
Televisión de
condicionada pede propriedade e
las vacacións do
polos persoaxes
Pontea reas
seu persoal, pero
que recalaron nas
ainda asi apreduas emisoras .
sentou unha noCésar Rodríguez
vidade: un pro Pichel outorgaba
grama taurino en apoio das fesao informativo de Telecidade un
tas da PerE!grina.
tono ultra através do seu habitual comentário e Ezequiel PéTelevisión de Pontevedra. ten
rez Montes chegaba rebotado a
programas relixiosos desde o
Canal 60 despois de ter acadacomezo da sua emisión, en Xu- .
do popularidade no Ideal Galle-

u

ño de 1995. Non é o único caso,
na Televisión de Arnoia, de propriedade municipal, chegaron a
emitirse misas, neste caso en
galega. En Ponteareas, tamén
de propriedade municipal, retransmítense a misa e as procesións.
O ton cristiá tamén está presente Ourense Televisión Benposta.
A emisora da cidade dos muphachos é ·a única que continua
funcionando na cidade, despois
de pechar Onda Ourense Televisión, a estación do Grupo Progres-Cable, que tamén emitía no
Carballiño e Verin . Sen embargo, Ourense Televisión Benposta ten uns informativos bastante
respeituosos coas fontes.
Na TelevisióJl de Lugo, de carácter privada, Nieves Villanueva, presidenta de Pro Vida, dirixe Femenino Plural, un colóquio
en castellano no que desfilan as
mulleres máis significadas da direita loc~I.
. Pasa á pá.xina seguinte

Ven da páxina ~terior

Fontes informativds
' contodo, a Televisión de Lugo é
das mellores canles locais do
país. O seu director, Xúlio Xiz,
impulsou a presenza do galego
en case todos o.s espazos dacanle e deu á televisión un carácter progresista. · Q principal
magazine da emisora, A carón
da lua, está dirixido p0r Isidoro
R9dríguez, presidente da Asociación Cultural Maria Castaña,
e nel combínanse as entrevi;>tas
con actuacións musicais e algun
concurso.
No contrapunto á Televisión de
Lugo está LugoVisión, proprie- .
dade do xornal El Progreso e
Galavisión e polo porno. Moicoñecida popularmente como
t as emisoras conectan coa
Tele Cacharro. Os informativos
canle mexicana Galavisión pordesta canle atenden unicamente
que non exixe contraprestaás fontes institucionais e eluden
cións
cando se usa o seu sinal.
informar sobre aspectos relatiOutras cadeas botan unha pevos á oposición. Contado, a aulícula porno na noite do Sábaséncia de notícias abriga a esta
do, para non coincidir coa secanle a dar canta de actos altersión de Canal Plus. O cinema
nativos. Por iso non é estraño
porno tivo éxito, por exemplo
atopar unha información relativa
en Vigo provocou o peche da
a unha manifestación de insubúnica sala X da cidade: os esmisos, por exemplo. Mália que a
pectadores quedaban colmaca!idade desta canle é moi baidos. Porén. en Pontevedra suxa , a aparición de programas
cede o contrário. Os vencellacomo En compañia de ... (entrementos relixiosos da emisora
vistas) busca g~ñar prestíxio enpontevedresa impédenlle protre o público.
gramar cinema porno, no seu
lugar, ás mesmas horas, emite
Miséria televisiva
debuxos animados.
Exemplos de rniséria televisiva
A programación de cinema na
hainos a esgalla, pero se cadra
televisión local está á altura da
ningun como o programa infantil
calidade ·que oferecen as próda Televisión de Ponteareas Piprjas canles. lsto é, · emítanse
ruli-Pirulá. Neste espazo hai un
películas descatalogadas da
concurso telefónico no que os
piar factura. O mesmo sucede
rapaces gañadores son agasacoas teleséries e algo semellanllados con un chicle ou con unte cos documentªis, ainda que
ha coca cola, que ~an recoller
neste caso a calidade é algo
na emisora.
maior.
A falta de gusto, a ousadia e a
A dependéncia política
chabacanería son notas que
marcan a case todas as televiA relación entre as televisión losións locais, independentemencais e os concellos é estreita,
te da sua propriedade e da imben porque ás veces é da sua
portáncia da audiéncia. Os espropriedade ou be·n porque o
pectadores de Telesalnés queapoio económico dos mesmos é
daron dunha pedra cando o alfundamental para conquerir a
calde de Vilagarcia de Arousa,
subsisténcia. Este .é o caso da
Xaquin Gago (PSOE) , apare Televisión de Pontevedra, onde
ceu nun magazine , guitarra en
as fontes informativas se- corresristre, cantando várias de Chaponden cos principais anuncianvala Vargas . Na Televisión de
tes·, nomeadamente a DeputaPontevedra hai un programa de
ción Provincial, a Caixa de Ponkaraoke no que desfilan persotevedra e o concello.
naxes de todo tipo facendo o ri dículo.
A Televisión de Ponteareas é
unha das emisoras máis vellas
Porno e Galavisión
do país. É de carácter municipal, está dirixida polo xenro do
Pero a eséncia da televisión loalcalde e a sua estrela meiática
cal na Galiza está marcada por

é Xoaquin Freijeiro, un técnico
rebotado da rádio ao que ·un
grupo musical local dedicou -Uñha canción satírica. Freijeiro ten
un programa no .que sem·analmente entrevjsta áo a,lcalde, Xosé Castro (PP). Este caso é o
. de maior submisión dunha emisora ao goder político, un exemplo: os seus técnicos arga~aran
un sistema para que a oposición
do BNG non aparecese nos J:!le~
nos. Porén, houbo de-suspenderse a transmisióñ dos plenos
porque a televisión deixaba retratadas as atitudes · autoritárias.
do alcalde. ·

Alguns exemplos de indepen-.
déncia que quedaban van cain-.
do. O director xornalístico· daTV das Pontes foi despedido
cando a moción de censura
que deu a Aquilino Meizoso (na
·actualidade PP)· a alcaldia. Co
despedimento a emisora vol-_.:;:
veu á dependéncia política do
concello.+

TeleVoz comezará a emitir en
e está á espera da reforma da
Xaneiro na .Coruña, éomposLeí das Televisións Locais pa. tela e Vigo-unha programación · . ra que _se despexen as dúbiconvencional ·-informativos, cidas que hai no sector e comenema, document?is e magazi-- zar a emitir. Para Xosé Manuel
Dapena, xefe de programas, a
nes- de seis horas de duración cuxa língua veicular será :nova lexislación non vai entrar
o"c~stetlal}o. P~ra iso dispón
na composición no accionariadun centró .de p·rográmas r:io
do en canto a porcentaxes da
p_o_lígono da Grela que conta
propriedade e vai facilitar a
· emisión en cacun plató · de
dea con ·desco400 metr:ás pa-_ ·
drados pa~a nexións locais,
prngramas -e
xa q~e a tecnoloxi a djxital acoutro .d e 300.
para" informati- ·
tualmente
vos. Parellaexistente
xa
permite esta opm_e nte empre- .:
gará as delega- :
ción.
se~s
cións de La l
TeleVoz forma
Vo,z de Ga/icia
- para -montar l
·parte da Fede. ración de Ca- .
p~quenos estunais lndepe·ndos en Vigo e :
dentes, -unha or- ·
Compostela. O_ 1l
i nvest i mento
ganiz-ación de
inicial super.a
carácter estatal
que integra a ·
os 500 millóns
aqu·etas_- emisode pesetas e
ras que pretenden liderar o
os pastos de traballo a_criar
son 6-0. Ainda que o Eixo
sector audiovisual local ou autonómico. A meio praze a inAtlántico é o obxectivo primordial; a intención-·de TeleVoz é
tención é emitir e .producir de
emitir a meio prazo nas sete
forma coordenada e mesmo ter
·cidades.
unha rede de traballo col)lun.

A emisión, en

qastellano, será
de
horas.
!' con
! oesconexións
locais ·

· A Voz xa emite unha carta de
axuste nas principais cidades

A canle de La Voz de Galicia
traballa coa hipótese da desaparición de moitas emisoras
de televisión que agora .subsisten precariamente. A produción de televisión é cara e precisa duns investimentos e pmfisionais que non son acesíbeis a tod_as as emisoras .que
existen na actualidade. "O
mercado mesmo regula e vai
afundir moitas televisións locais que existen agora ·mesmo", explica Dapena. Esa desaparición de canles locais tamén permitiría a reorganización do espazo publicitário loe.al e facilitaria a consolidación
de TeleVoz. ·
Adernais de Tele Voz , non ·hai
nengun próxecto privado de
criazón de emisoras de televisión · local na Gal iza con
gar.antias de supervivéncia
através da ex"plotación comercial.•

.No .cam.iño da concentración
A ·televisión local nasceu na Galiza sen haber unha
regulación clara que permitise a ordenación do sector
audiovisual. Non·se criou un mecanismo que permitise
a independéncia da televisión municipal nen se facilitou que a televisión local privada atopase linguaxes
próprios. Parellamente non ·se diseñou u.n plano que
garantise estabilidade nas emisora~ privadas. O resultado final foi que o espazo audiovisual non foi quen de
conformarse totalmente e a anarquia caracterizou a
·
este modelo de televisión.
A precariedade motivada por unha lexislación mal dese- .
ñada cumpriu un cometido duplo: Impedir a consolidación
de meios locais e facilitar o nacimento indiscriminado de
meios ?e com~nicación que se estorbaban entre

si.

A televisión .local tentou criar formas de expresión próprias, ainda.que as rnáis das veces copiou mim~tica
mente á te~evisión convencional. A recuperación dos
debates foi un dos contributos destes meios de comuoicación , pero a experiéncia truncouse porqu-e non

houbo tempo para darlle unha medida acondicionada á
realidade local.
Coa televisión local está a pasar algo mol semellante .
ao que sucedeu coa rádio. As concesións de frecuéncias moduladas fixé~onse sen unha regulación ~xeita
da, de modo que a pretensión da criazón dun espazo _
radiofónico local derramouse. A meio prazo as emisoras independentes remataron nas mans das grandes
cadeas ·e a vocación inicial destes meios foi traizoada.
No caso da televisió"n , como na rádio, a Xuntá renunciou a xogar un papel que conciliase os intereses. pri-vados coas contraprestacións que debe dar un servizo
público, isto é: permitir a co-existéncia de canles galegas con emisoras locais, ·garantir o uso do idioma e
facilitar a subsisténcia de meios de comunicación
orientados a dar voz a colectivos aos que o mercado
nega esta oportunidade.
Pero s~c~deu ao contrário. Primeiro permitiu'se a

emerxéncia anárquica dun feixe de emisoras cuxo fu- '
tl)ro era escuro, pero que criaban unha demanda de
televisión local antes ine~istente , e agora permítese a
sua desaparición para dar paso a unha cadea que vai
ter rango autonómico sen pagar as peaxes ·que obri..Qan á televisión local e á autonómica.
Tele Voz nace cun investimento mínimo- uni.camente
nos lugares onde están concentradas a audiéncia e o
mercado publicitário. Non se trata de pronunciarse
contra unha canle de televisión autónómica de carácter privado -:si contra que o castellano sexa a ·sua língLia ve.i cular-, porque en definitiva este meio de comunicación ten a intención de actuar lexitimamente e ao
am.paro da lexislación. Pero si hai que pronunciarse
contra a deixadez da AdministracJón , algo que elimina
a via da televisión local pero que ao tempo non obriga
a oferecer unha programación para-todo o país. Eri
definitiva, as ondas son públicas e as televisións deben dar un servíz.o para·todo o público.+
ANOSA TERRA
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.En menos de un mes xa hai dous mortos, trece sinistros
graves e 140 f.nillóns perdidos
.
'

~

.

As presas por. inaugur~r. tramos -de áU~via
enchen de acidentes .AGudiña·
.*

está asinada, pero a finca permento, qu8' tenfan -vender un has ·
manece intacta. Pero os probleinfraestruturas que chegan 'con
mas que a autovia lles ocasiona
vários anos .de retraso. O ob-.
O do coche francés non sabe
aos veciños de A Gudiña non
xe9tivo é acadar os votos·, non
para onde coller. Atópase no
se limitan aos accesos nen aos
só ·dos viciños da Gudiña, senón
entronque do Val da. Cal, que
accidentes. A vida económica
une a autovia das Rias Baixas · ·do.$ emigrantes que ~etornan ao
do concello estaba orientada de
coa N-525 á altura de A Gudi- . concello durante. o verán".
cara· a N-525; talleres, gasoliña, provincia de Ourense. Poneiras-, hostelería... Os veciños
lo entronque sáese da auto- - Un matadeir.o
asumen .este revés económico
via. Sáese, non ·se entra. Pero
.
_
d~ , mellar ou pe9r grao , pero
isto non o sabia o do coche · O resultadoi de tanta precipitanon están dispostos a que a aufrancés. Nen el, nen os outros · zón non podia _ser outro: Non só
tovia estrangule tamén o resto
dous tur.ismos -que en menos - no. enlace qe Val -da ·cal se pre)- ·
, da producción da zona. Antes
de dez minutos entran polo __ duciron,-accidentes·. O·entr:onque
da ·construcción da estrada haque semella un acceso a ve-. . de San Lourenz.o_"é un r'natadoi- ·
bia na Gudiña sete camiños de
rin. Pero ali non hai acceso
ro", segundo . o _presidente da
servidume polos que se accedia
.ningun. Tras do cámbio de ra~sociación_ Veciñal ·de Montes
ás leiras ou se levaba o gado.
sante aparece, s4petamente,
mancomunados de A Gudiña, . Qs s-ete foron tronzados polo
un sinal de Stop. A fronte, unPaco Rua. Doce accidentes nos
asfalto. O alcalde popular, Guiha cor(edoira, fre9uentada
catro prirneiro_
s dias ~sen mor- ·
llerme Lago, dixo que el se ocupor ovellas. Á . esquerda, un
tos, 'pero con vários feridos grabarranco, co quita medos .a
ves- colmaron a p_aciéncia dos
paria ae todo, pero as solucións
médio montar. E 'á direita, ou- -· parroquiáns de San Lourenzo,
non chegaban . Nen da sua
tro súpeto sinal: dirección
que cortaron o tráfico no enlace
man, nen da do tenente de alcalde, ex-mandatário municipal
proibida cara a autovia. E poata qüe Fomer:ito decidiu péct-iade que támén un coche .. Ou · lo e mellorar á sua sinalización.
franquista e actual deputado en
Cortes, Xesús Barros Martíne.z.
un camión. Ou un autobus. b L De- camiño a este- cruc~, sae undo coche francés, sacado da
ha vella da. S\Ja casa: "Vaian· miAnte a pasividade do concello,
sua confusión· por un veciño, .rar, vaian. A ver ~e lle dan xeito
o BNG , o PSOE, a Asociación
dá a volta na corredoira e vola isto". O entrone¡ue ten agora
de _Viciños e a Asociación de
ve por onde veu.
vários sinais de redudón de veEmpresários decidiron tomar a
locidade, bandas sonoras e na
iniciativa.
·O suceso poderia parecer cómi- - .entrada, un sinal .no chao advirco. De feíto, observar as mano- . te que hai un stop a 150 metros. ·
A loita veciñal
Nada disto estaba o día da inaubras dos condutores neste trag u razón. Só unha ·cu.rva, un
mo converteuse nun dos pasaEn M~io de.ste ano os viciños
cámbio de ra·sante e, ao final, ó
tempos preferidos dos habitanparalizaron as obras da autovía,
tes das casas con vistas á zona. · stop. No arcén da ·autovia unha
recibiron a visita pouco amistochea de caixas de froita lembran
Pero a comicidade deu pasó a
sa da Garda C ivil de Verin e
o derradeiro dos doce -acciden- ·
traxédia no entronque do Val da
· manifestáronse en número de
tes. Outro coche francés meteuCal. Un rapaz e a sua avoa mocatrocentas persoas. Ao final
debaixo dun camión. Éxceso
rreron neste enlace coa autovia.
conseguiron un compromiso por
A nai do ne.no saiu ferida grave. · · dé velocidade? Seguramente.
esáito para a construcción
s
Estes non viaxaban en direción .. Pero non máis ca-. os coche_
dunha das duas pontes que solique ségue[l entrando··a autovia -,~
contrária. Entraban da autov.ia
citaban , ihdemnizacións polo
por este entronque '9 ' a penas " cara· á Gudiña. Unha sinalizadepósito' de escombro e melloción inadecuada .e unha curva · teñen tempo· de frear cando xa
~as en vários camiños veciñais.
de case noventa graos deron co · están dando botes por riba das
A mobilización veciñal rexurdiu
bandas sonoras. Por riba, este , ·
automóbil no barranco. O concoa apertura do tramo. Os vícienlace, que costou cento .vinte
sel leiro de Política Territorial,
ños das parróquias de San Loumitlóns de pesetas, non é defini- ·
Xosé Cuíña, atribuiu o ·suceso
renzo e Parada da Serra viran
tivo, xa que cando se r~mate a
un erro humano. É posibel que
como se lles obrigaba a coller a
autovia haberá ·que ábrir outro a
o coche circulará. con exceso ·de
autovia para ir ás suas casas,
velocidade, mais non ·deixa de . cinco quilómetros. Pechar o de
sen poder acceder á N-525,
San Lourenzo custará outros
ser ·ce_rto qwe o sinal que limita a
dando asi unha volta de dez quivinte millóns pe pesetas. E aín,
'. velocidade a cor:enta quilóme~
lómetros. Por riba, vianse na imda
hai
outro
acceso
deficiente
a
·
-Vint~
dios
despoi~
da
sua
inaugúración,
as.ob~as
continua~
no
treito
da
Gudiña.
tras por hora está situado a unposibilidade de segar e traballar
. ha distáncia n.a que se fai xa imeste tramo no concello de Mezas suas . leiras, xa que a maquiposíbel reducir. S.e a isto se une · - quita. _:· lers: case non teñen "Sítio para
-habia xa terras expropriadas
naria agrícola non pode transitar
_que o dia do a~ciderite o valado tomar as curvas e o -peraltado
para ·este efeitó. Estas terras
por autovía, a única estrada disde pr.otección non estaba insta- . Ch.apuzás ~ cacicadas
non axuda móito. Os v~ciños
corresponden a un ·par de mepoñible para eles . Outra conlado e. que o ·peraltado da estra-·
reclaman que se amplie o tam~- .. tras da finca dun concell.eiro do , centración_veciñal , obrigou á
No enlace do cemitério, os traida é ·jncorr.ecto, as responsabiliño dos carrís. A_ .cuestión é que · PP. A acta de- indemnización
constructora a dispoñer un enladades semellan claras.. ·
ce co_a nacional para ~stas duás
"
parróquias.
O treito Vilavella-Rias Baixas da: ·
XAN CAHBALLA
Autovía das Rías Baixas, qué
Mália os logros conseguidos, . os . ,
pasa polo concello da Gudiña,
vecifios seguen demandando o
foi inaugurado por Manuel Frapeche _do tramo Vilavella-Rio
ga e Xosé Cuíña o dia 31 de
Mente e que se arranxen os acXullo. Ese dia, os accesos á aucesos deficientes. En respo·s ta
. tovia non estaban rematados de
as suas demandas, o enxeñeiro
O presidente da Xunta desplega todo o seu copioso , lle .din· que cheira m?-1, e que o arranxen aqtes de
. pint~r, fáltaban valados P.rotec~
xefe da demarcación de estra- ·
· arsenal de bqas maneiras, desde o non moi lonxano _ abrila, espétalles _iso tan -ben educado de "son 6srí:
· tares -e a sinalización era ihc'Omdas
do Estado· en Galiza, Sándia en 'que no campus de Ourense, uns manifestanpicos cantarnañás que aparecen en tempo eleitopleta: As xuntas de dilatación
chez Tamállo, marchou de vates
lle
qi:~ceron que non lles gastaba como facia o
ral";
e
por
fin
aos
qúe
lle
van
dicer
algo
sobre
o
das pontes .tiveron escombro
' cacións Os veciños non tomaPP: "trogloditas" foi o máis suave que se lle,acorre: Parque das Fragas do Eume sácaos do médio 1cunha
por todo sin al ata o día 1o de
rán medidas ata que se reunan
non
hai
diada
semana
que
non
planifique
Agora
carga
policial.
·
este mes. Para os grupos municon el, o dia 31. Ata entón, resunha presada de inauguracións, como antídoto
cipais do PSOE e do BNG en A
ponsabiliza_n dos accidentes á
contra a soedade, e non suporta que llas. desluzan: ' Os de Vilaboa, que ?Cª levan moitos meses en mar. Gudiña, as razóns desta precipiXunta, ao Governo Central e á
Os cortes de fita precipitados cústanlle a ·Vida alcha, inzaron a estrada de protesta e de adverténcias
tazón son evidentes. Segundo o .
·Constructora. Namentres, Xosé
-· gunhas persoas na Gudiña, : pe~o "é culpa de Focidadás: "pensa o tell voto'~. Nunha-defos refré¡can~
voceiro do Bloque, Antón EspiCuíña insiste: "As autovias· gamento que me manaou a inaugurar'.'; en Ribeira
nosa "trátase dun acto eleitoralle -a memória ao Fraga do último tramo inaugura,
legas son as mellares 'do munpon en marcha unha depuradorq. e aos viciños que . dor: "Franco xa mGrreu, Fraga non se enterou". •
lista d~ Manuel Fr.aga c-oa condo"._A culpa vai ser dQs coches
. nivéncia do Ministério de Fofranceses.•
MIGUEL LÓPEZ CALZADA
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Carga policial contra os afectados
das Fragas do Eume

5

Un grupo de viciños afectados pala criazón do Parque Natural das Fragas do Eume sofriron unha forte carga da
Garda Civil candó solicitaban unha entrevista ao presiqente da Xunta, Manuel Fraga, para abordar os problemas
que suscita o mencionado parque. Manuel Fraga atopábaSé comendo nun r:estaurante situado na alameda de Ponfédeume cando os viciños trataron de falar con e-1. Tras a·
negativa do presidente a ter unha conversa, os viciños penetraron no estabelecimento e de contado a Garda Civil
cargou contra deles.+

Os crític~s de ~U·EG ameazan a Guerreiro
cunha candidatura alterna~"ª
qirixentes de Esquerda Unida-Esquerda Galega
pertencentes a várias comarcas do país remitiron
trescentas asinaturas e un requerimento notarial ao coordenador x-eral da coalición, Anxo-Guerreiro, para que convoque a asemblea que desde hai tempo demandan e que
teria que analisar o pacto eleitoral co PSOE para as
vindeiras eleicións autonómicas. Os. críticos,
disconformes co pacto, anunciaron a sua intención de celebr.ar a asemblea sen Guerreiro caso deste non
convocar. No decurso deste acto analisarán a posibilidade de apresentar unha candidatura alternativa as
eleicións autonómicas. Mália que os dirixentes críticos
pertencen ás comarcas de Ourense, Lugo, Vigo e
Compostela isto non significa que teñan a maioria nas devanditas localidades.+
Varios centos de persoas concentráronse o 17 de Agosto na Praza de Curros Enrique:z en Pontevedra.

XAN CARBALLA

ODía da Galiza Mártirtamén lembrou aJohan Carballeira

A homenaxe a Bóveda en Pontevédra
deixa en evidéncia ao governo ·municipal
-0- A.C.

As doce da mañá do 17 de
Agosto e diante do monumento a Bóveda na Caeira,
inaugurado o ano pasado
con motivo do 60 2 aniversário do seu fusilamento, tivo
lugar un acto de homenaxe
organizado pola fundación
que leva o seu nome e polo
concello de Poio. O monumento está a pouca distáncia da casa na que unha placa lembra que ali vivlu Bóveda e á beira de Pontevedra,
cuxo concello négalle reiteradamente o recoñecimento.

Poio, as palabras do alcalde
Luciano Sobral xiraron ao redor do viciño Alexandre. "Hoxe
vive Bóveda en Poio e pasea
como acostumaba facer e como soñou e transmitiu á sua
muller antes da morte", dixo.
Logo das palabras de lembranza, o grupo de gaitas de
Poio entoou o himno galego
mentres os tillos Amalia e Xose Luis e dous netos depositaban flores diante do monumento que lembra á Galiza
Mártir e do que se encarregou
Xulio Zaldivar, canteiro na Escala Taller de Combarro.

Homenaxe en Pontevedra
Fernando Quintela, presidente ·
Ao acto de Poio, e aos ·celeda Fundación Alexandre Bóvebrados noutras partes de Galida e primeiro en intervir, lembrou a un home "bon e xeneza (Soutomaior ou Oleiros entre outros), sumouse o que traroso" e solicitou a revisión do
dicionalmente vense celebran"xuízo-farsa" que condeou á
morte a Bóveda no 36. Agrado desde 1977 en Pontevedra.
Primeiramente no cemitério de
deceu tamén ao concello de
San Mauro, nun pequeno acto
Poio e ao seu alcalde o nafamiliar no panteón onde recionalista Luciano Sobral, "o
pousan os restos do líder naapoio que atopamos sempre
cionalista, e no que interviu
na reivindicación da figura de
David Otero.
Bóveda". Entre os presentes,
ademais de viciños e viciñas
de Poio e Pontevedra e familiares de Bóveda estaban vários concelleiros do BNG en
Pontevedra e o deputado no
Congreso Guillerme Vazquez.

Breve peró cunha menxase
clara foi a intervención de Xosé Luis, tillo de Bóveda, a
quen, como el mesmo sinalou,
"tocoulle por acordo familiar".
Lembrou a outras vítimas do
36 como Xohán Carballeira
que correron unha sorte parella ao do seu pai. A sua petición foi "a de ser _merecedores
do legado destas figuras e dignos herdeiros dos que traballaron pola Galiza". Se Xosé
Luis lembrou que para a família 13óveda a patria estaba en

Xosé Luis, filio
de Bóveda,
lembrou a outras
vítimas do 36
como Xohán
Carballeira que
· correron unha
sorte parella á do
seu pai.

Mais tarde ás ~ 9,30 c.omezaron os actos máis masivos na
Praza de Curros Enríquez de
Pontevegra, onde se atopa o
único monmento que a cidade
lle adicou á lembranza a Bóveda. Primeiramente un grupo
convocado pola Assamblea da
Mocidade Independentista e a
FPG e máis tarde a concentración á qe chamou a Fundación
Alexandre Boveda na que estaban rpesentes vários centos
de persoas e significados dirixentes do BNG.
O acto, o de meirande carga
política da xornada, foi apresentado por Xosé Castró Ratón, e nel interviu primeiramente a poeta Xaquina Tri11 o, que saudou á mocidape
presente no acto, dando paso
a Xosé Luis Bóveda, que leu
un argumentado discurso en
lembranza de seu pai. "Pola
sua curta vida e tamén por
que o seu labor foi princialmente o de organizador, Alexandre Bóveda quizais non
deixou unha obra escrita que
sobrancee, pero mesmo asi
.hai que resgatar toda o · seu
caudal de artigos en periódicos e en publciacións partidárias, nas que se cntemla a figura dun home aberto ás correntes do pensamento social
progresista, e que ainda ten
que ser estudado e reivindicado máis poi~ miudo".
O acto pechouno Xosé Novas
Piñeiro, alcalde _dé Bueu, que
uniu a reivindicación de Johan
Carballeira coa de Bóveda; foi
o' encarregado de pechar o acto. Carballeira fora alcalde de
Bueu na 'República e foi fusilado en Abril de 1937. Desde hai
vários anos unha comisión cívica está a prepa~ar actos de
homenaxe e prcmovendo un
monumento á súa memória. •

Cuiña e Pérez Vidal non queren tratar o
problema dos ríos cos ecoloxistas ·
A Federación Ecoloxista Galega, a Federación de Pesca e ·
a Asociación de Pesca Fluvial solicitaron hai tres meses
unha. entrevista cos co'nselleir.os de Agricultura e Obras
Pública~ da que non receberon resposfa. Ecoloxistas e
pescadores queren apresentar a. To más Pérez Vid al e a
Xosé Guiña o documento En defensa dos ríos, no que se
denúncián os principais problemas do meio fluvial e se
apontan liñas de actuación cara á sua recuperación e conservación. Estas organizacións -sinalan que si atendeu á
solicitude de entrevista o conselleiro de Presidéncia Dositeo Rodríguez mentres Cuíña delega no director xeral de
Obras Públicas~ Pérez Vidal non respostou á ¡;>etición. Os
ecoloxistas avogan pola eficiéncia na utilización da auga, a
conservación dos boscos de ribeira, o mantenimento dos
caudais ecolóxicos e a non construción de encaros para a
· produción de enerxia hidroelédrica.
En relación cos encaros, diversas organizacións e colectivos asinaron un manifesto r,edactado pola Plataforma Ecoloxista Luso-Galaica no que se denúncia á ministra de
Meio Ambiente, Isabel Tocino, a construción do encaro de
Sela, no tramo internacional do Miño. Solicitan ademais á
Xunta que non apoie a obra promovida por Fenos~ e Elec.:
tricidade de PortugaL + .

·A electrificación rural vai paseniño por

incumprimentos do Governo central
En 1996 o Ministério de Fom_ento non realizou nengun
investimento corfespondente ao acordo asinado coa
Xunta para aportar 18.000 millóns de pesetas para
financiar:. as obras de electrificación correspondentes
ao Plano Mega (Mellora Eléctrica da Galiza) durante os
anos 1996, 1997 e 1998. No exercíclo de 1997 o Ministério de lndústria só destinou 3;500 millóns a financiar o
plano electrificador, de modo que en 1998 terá que desembolsar 14.500 millóns de pesetas para cumprir os
obxectivos acordados. O retraso tivo que ser denunciado polos deputados do BNG en Madrid, xa que a Xunta
non protestou polo incumprimento do Governo
central.+

Homenaxe a Xaime Quintanilla
Cando se cumpren 61 anos desde o seu fusilamento, o
PSOE homenaxeou no Ferro! o pasado Luns 18 ao que
fóra o primeiro alcalde da cidade durante a 11 República,
Xaime Quintanilla. No acto, que con~istiu nunha oferenda
floral diante do monumento a Pablo Iglesias no cantón de
Molins, interviron Xavier Blanco, presideñte de Xuventudes·Socialistas, Mário Bouza, secretário comarcal de UGT
e a neta do homenaxeado, Blanca Quintanilla. Esta última ·
está a colaborar actualmente coas Xuventudes Socialistas
na elaboración dunha b1ografia de Quintanilla "que axude
a recuperar a sua figura e a de todos aqueles que traballaron con el durante a República". No decurso do acto
aludiuse ao traballo de Xaime. Quintanilla en favor do Estatuto de Autonomía e ao seu compromiso coa clase traballadora.+
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OPtNIÓN
A ASOCIACIÓN -PARA A BANCA SOCIAL E PERATIVAS ECOLÓXICAS DE DISTINTO TIPO, ·
ECOLÓXICA (ABSE-GALIZA) PROCURA UNHA CON FUNCIÓNS ESPECÍFICAS PERO UNIDAS
ALTERNATIVA GLOBAL PARA CAMBIAR O EN- POR UN PROXECTO GLOBAL E UN ELEMENTO
FOQUE DE TODOS OS ASPECTOS DA VIDA ESENCIAL COMUN: QUE TODAS ESTARÁN DOECONÓMICA ATRAVÉS DUN SISTEMA DE COO- , TADAS DE CADANSUA SECCIÓN DE CRÉDITO.

LUÍS PITA OU A
DISCRECIÓN
DA ENTEIREZA
X. Mª CASTRO

COOPERATIVAS DE CRÉDITO,
ALTERNATIVA PARA CAMBIAR A ECONOMIA
ANA FERNANDEZ PUENTES

A Asocia~ión para a Banca Social e Ecolóxica constituiuse no ano 1988 con cen sócios aproximadamente;, a partir dun artigo
sobre o Óko Bank e outias experiéncias de
banca alternativa. Despois de dous anos de
férvedo debate en Catalunya, chegouse ao
acordo de montar un sociedade limitada para acadar fondos. Pero a SL non a,topa vía-_
bilidad.e e a idea perde forza en Catalunya.
Nesa altura constituiuse ·a Asociación para
a Banca Social e Ecolóxica (Abse-Galiza)
que comezou o estudo de cooperativas con
sección de crédito. O obxectivo de AbseGaliza era dar cunha banca alternativa ao'
abeiro da Lei Xeral de Cooperatiyas que
non esixe capital mínimo para as cooperativas, agás as de crédito
(Caixas cooperativas).

rativas agrícolas Pega (Productores Ecolóxicos de Galiza) e A Cavada, unha cooperativa de explotación comunitária da terra.
Con este proxecto de· economía social alternativa procúranse elementos para unha resposta transformadora a dous importantes
problemas que afronta Galiza dende o ingreso na Unión Europea: o lixo e a crise agrária.

dos coches eléctricos ou solares?). N a Galiza ternos unha Asociación de Amigos do
- Ferrocarril que organiza viaxes e campañas _
para extender o uso do tren. Do transporte
de mercadorias non se fala nada.
. A proposta desde Abse-Galiza á rede estatal de Economía Alternativa e Solidária
(REAS), é intercambiar coñecementos sobre cooperativismo, reciclaxe, agricultura
ecolóxica, economía alternativa, arquitectura ecolóxica e conciéncia global

A UE está a financiar a incineración de resíduos e a Xunta pretende aplicar este ·sistema na Galiza, para o que estorba toda clasificación prévia da basura. O feíto de non
O proxecto de economía social alternativa
promover a selección en orixe provoca
quer edificar unha resposta transformadora
tanto a proliferación de vertedoiros incon- . aos dous importantes problemas que afrontrolados como as reacta Galiza como consecuéncia do seu ingrecións de protesta nas
so na UE e de todo o sistema económico
áreas de emprazamento
abocado ao consumismo e ao crecemento
sen límites.
do sistema de incinereación. O bárrio de T eis
mobilizouse contra a
En Abse-Galiza, rñanifestámonos a prol
dunha economía alternativa , dunha
empacadora da área de
Vigo e a resposta á · conciéncia global, dunha arquiteitura e agrioposición veciñal foi . - cultura ecolóxicas e da reciclaxe. Como reza
transladar o proxecto
o limiar da Cooperativa Bioconsumo "conside empacadora á Viladeramos a necesidade dunha alternativa globoa, xa que o PP prefi-bal á xestión dos recursos económicos, sore perder a alC(lldia da
ctais e ecolóxicos, para o que reivindicamos
pequena vila que o govalores tales coma a non-violéncia, os dereiverno municipal de
tos das persoas, a insubmisión, a eliminació~
Vigo. A incineradora
das armas, e defendemos a dignidade das
non funcionará até o
comunidades con identidade própria; recla99. Vários concellos
mamos a solidariedade.e a axuda efeitiva aos
do Morrazo, governados polo BNG, optapovos esquilmados por este mundo unipolar
e reivindicamos un maior desenvolvemento
ron pola reciclaxe, quedando fóra do plano
de incineración SOGAMA da Xunta de
da educación e da cultura.
Galiza. A alternativa de Abse-Galiza é que
· os consumidores elixan a reciclaxe, con auEstas consideracións lévannos á busca
to-xestión nos concellos nos que os alcaldunha soberanía económica que lle dea un
des non nos apoien.
senso ético ao uso dos cartos e á producción
e
cor:i.sumo responsable de bens e serviO outro grande problen;i.a é a crise agrária. A
zos, do xeito máis autosuficiente posíbel. •
Galiza, un pais tradicionalmente agrícola e
A NA FERNANDEZ P UENTES é arquitecta e mernbro do
gandeiro ten que renunciar obrigadamente
consello de REAS. O texto deste artigo resume a
ao s.eu sistema de reproducción económica
ponéncia que apresentou no lll Encontro Estatal de
en nome do progreso europeu. A conse. Economía Alternativa, Xusta e Solidária, organizado
cuéncia é o abandono do campo e dos bospolo Movirnento contra a Europa de Maastricht e a Rede
de Economía Alternativa e Solidária.
_ques, . que teñen relación directa co problema dos incéndios. O mundo rural galego ·que
tiña unha economía auto-suficiente, ten
Hermo
agora que comprar o que precisa, e o que
non necesita tamén, na cidade. As dificuldades dun :S istema agrícola e gandeiro que
fo¡ o pear tradicional do pais, despiden á po- ·
boación labrega aos subúrbios das cidades.

'Reclamamos a
solidariedade e a axuda
efeitiva a0s povos
esquilmados e un maior
desehvolvimento da
educación e da cultura"

A proposta aos sócios
de ABSE foi a seguinte: reformular todos os
aspectos da nosa vida
econ ómica nunha alternativa global, constituida por un sistema
de cooperativas ecolóxicas de distinto tipo,
con funci óns específicas pero unidas por un
proxecto global e a ca- ·
-racteristica común de
teren todas cadansua sección de crédito.
·Es t:as seccións de crédito conformarian o
capital que, nun futuro, permitiría a asociación das cooperativas nunha Cooperativa de segundo grao,' creando unha Cooper_-ativa de Crédito~Xa están legalizadas na Galiza várias cooperativas deste proxecto que operan en diferentes ámbitos~ que teñen-o seu centro loxístico no concello coruñés de Brión. A
Cooperativa San .Martiño, adicada ao sector
. da vivencia, ven de rematar unha primeira
fase de construcción no casco histórico de
Pontevedra e ten previstas actuacións noutros lugares da Galiza. A sua fin é proporcionar vivencias ecolóxic::as segundo os princípios da bio-construcción. Estes postulados
incluen unha ubicación idónea, a utilización de materiais da terra e non agresivos
(non PVC's, amianto ... ), estudos de salubridade, servizos com unitários . (xardin, local
social, lavandería... ) e o aforro de énerxia.

De recente legalización é Bioconsumo outra
cooperativa adicada á venda de productos
ecolóxicos. A idea é o subministro direito
através de catálogo e a apertura de rendas en
todo o país. Mália que algun destes productos
sexa caro, é previsíbel un abaratamento dos ·
costos a medida que aumente a demanda . .

Ecotraballo é unha cooperativa adicada a
prestar se rvizos técnicos ao conxunto das
cooperativas ecolóxicas . Isto indue asesoramento legal, xestión, traballos de reciclaxe, xardineria ... É a forza laboral do noso
sistema cooperativista.
Están ~n trámites de legalización as Coope-

ªº

A alternativa está na agricultura e gandeiria ecolóxicas e na reforestac ión, sistemas
globais de auto-suficiéncia que favorecen á
bio-d iversidade a trveso da recuperación e
da mellara dos sistemas tradicionais da vida
no campo. Para este obxec tivo deb e pro:
moverse o consumo do que de verdae necesitamos, con filtro critico para a publtcidade, e consumir o que teñamos máis próximo. Se hai que moverse ou transportar, deberemos empregar a bicicleta ou o tren, com9 meios menos contaminantes.
Isto co nleva a n ecesidade de qu e a bicimensaxeria chegue a acordos co mundo do
ferrocarril e a unha utilización do automóbil sobre mínimos indispensábeis. (Que fo i

Nort se poderia entender na Galiza a transición do franquismo á democrácia sen ter
en .consideración o xornalismo e dentro
deste eido na Coruña habería que tirar tres
nomes: Francisco Pillado Rivadulla, Xo é
António Gaciño e Luís Pita. Poño por testemuñas de ta afinnación a Manolo Rivas,
Primitivo Carbajo. X. M. Pereiro, Santiago Romero, Luis Pausa, Ánxel Vence, ...
Eu lembro a Luí Pita na a embl a de
veciño do Agra do Orzán, do Barrio da
Frole , de Monte A lto, mai véx o tamén na folga de Intel a, do mariñeiro
do Gran Sol ou da manipuladoras do
peixe. Cando habia que sacar un comunicado calquera da fronte da l ita popular sabia que a man de Luí Pita empre estaba aberra. Canto voto d u a
Unidade Galega aquela xenial entreví ta
a Pura Barrio nas rnunicipais do 79?
Demócrata, galeguista e de esquerdas
Luís foi un exemplo de canto e pode militar nunha-causa en o trámite da afiliación. Liberdade de critérios, honestidade,
independéncia, rigor e brillantez intelectual son conceptos que non go tan ao i tema e Pita morreu en renunciar nen unha miga a nengun deles. Xomalista de excelente prosa, fina retranca e rigorosa
contrastación da noticia Luís Pita non era
cómodo para os mediocres directore dos
médios e moito menos para os ainda máis
mediocres políticos e poderes que controlaban e manipulaban estes. Foi, en consecuéncia, marxinado, ninguneado, perseguido e oficialmente esquecido. Se a Gaciño obrigáronno a marchar ao exílio de
fóra a Pita condeárono ao exílio interior.
Se tivese que poñer un exemplo do seu
bo facer xomalístico quedariame co eu
libro "Paco Vázquez, a pegada dun príncipe". A obra é moito máis que unha
crón ica biográfica, é un verdadeiro escáner dunha cidade, a ua da e dirixent e
os sumidoiros polo que circula a merda
que produz un xeit determinado de facer política. Dise que o alca lde da C ruña mandou mercar a edición completa.
Luís Pita fo¡ incinerado o lun en mái
compaña que a súa família máis próx ima
e tres amigos íntimo . Nen funerais, nen
discursos, nen e que las ... Di crcción e
dignidade até o derradeiro inrre. Para
nós, para Galiza e para o n
futur fica
a sua obra e o eu exemplo. Adeu Luí . +

GALIZA
'

O seu libro Tres tiempos y
una esperanza, é a biografia
do exílio?
O meu libro é biográfico e conta
do tempo antes da guerra en Vilagarcia, a fuxida familiar, a vida
de vários anos como refuxiados
políticos en Fráncia, o exílio na
Arxentina e cando voltei a Galiza para casar con Ramón. Porque a nosa relación, polas circunstáncias da vida , foi por
completo anticonvencional. Coñecímonos estando refuxiados
en Fráncia. El viña co meu pai,
Elpídio Villaverde , que fora alcalde republicano en '{ilagarcia,
e se encontraran en Paris. Presentáronmo e durante un par de
dias estivemos xuntos en Burdeos, paseando e coñecéndonos,. .. pero tivo que marchar. Isto eran os derradeiros días de
Agosto e ao chegar Setembro
comezou a 11 Guerra Mundial, e
só nos vimos xa outro par de
días que el puido achegarse a
Burdeos, porque aos estranxeiros limitáronlle os desprazamentos. Foron en total apenas catro
ou cinco xornadas de noivado.
E xa non nos volvimos ver até
vários anos despois que eu fun
a Galiza para casar.
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Maria Victória Villaverde ·
'O exílio galega merece ser reivindicado'
*

XAN CARBALLA

MARIA VICTORIA VILLAVERDE É UNHA LOITADORA DE-FONDO. VITIMA, COMO TANTA XENTE
DA SUA XENERACION, DAS AMPUTACIONS QUE PROVOCOU A DITADURA, DEIXOUNOS TESTE;.
MUÑA BlOGRAFICA NO SEU LIBRO .TRES TIEMPOS Y UNA ESPERANZA, EDITADO NA ARXENTINA E REEDITADO POR EDICIONS DO CASTRO. CASADA CON RAMON DE VALENZUELA, AUTOR DE ERA TEMPO O.E APANDAR (EDICIONS A NOSA TERRA) REIVINDICA NESTA CONVERSA
O LABOR DOS EXILIADOS GALEGOS E A NECESIDADE DE RECUPERAR ESE PASADO PERDIDO.
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perspectiva, marchamos outravolta á Arxentina, unha vez que
el foi indultado.
Algunhas persoas que non se
exiliaron din que alá non se G,oñecja a realidade da Ditadura.
Como dicia Celso Emílio , aquí
viviase . na longa noite de pedra;
e en Buenos Aires mantíñase
en certo sentido unha Galiza
ideal. Hai que ter en canta que
dentro dunha. enorme povoación
galega e con preséncia dunha
grande cantidade de asociacións galegas , ,unha manchea de exiliados e catro deputados (Alon§o Ríes, Caste lao ,
Suarez Picallo e meu pai), podiase facer un traballo moi intenso e fíxose: editoriais, trabal lo político~ cultural , congresos,.. . Non se pode dicer que no
exílio non se sabia o que pasaba en Galiza. Nós mesmos saimos para alá no ano 50 e levabamos unha idea cabal das cousas. O Consello de Galiza , como dicia Castelao, non era para
sentarse á cabeceira do banquete á hora do trunfo,~ senón
para tratar de manter unha lexitimidade que tora truncada polos militares.
No prólogo de Era empo de
apandar, seu fillo Fernando
Valenzuela explica como Ramón, que era membro do Partido Galeguista en 1936, xa na
Arxentina fai "outra lectura do
Sempre en Galiza", qué é un.ha maneira de explicar a militancia no PC deses anos.

Vostedes tiveran que marchar
para Arxentina?
Nós marchamos no Massilia, o
primeiro buque que saiu para
América ao comezar as hostilidades. Todo a pasaxe era de
exiliados españois e xudeus
que escapaban da queima, pero
Ramón xa non puido vir despedirnos, ainda que a Escala ProEscolas de Bandeira mandáralle
desde Buenos Aires cartas para
o embarque. Detívoo a Gestapo
alemana e entregouno á policía
franquista que estaba actuando
no Sur de Franza. Esposado pasou a fronteira e velaí arranca o
relato de Era tempo de apandar,
todo o seu periplo polos cárceres da ditadura de Franco.
Saiu toda a familia sua para o
exílio?
Cando caeu Galiza meu pai ,
con outra xente, andara pala ria
de Arousa agachado nun barco
con outra xente e ao ver que o
golpe se consolidaba marcharon
a Portugal. Detivéronos e encer ráro nos nunha mazmorra de
Salazar; menos mal que Claudia
Sánchez Albornoz ainda estaba
como embaixador, logrou mover
influéncias e conseguiu embarcalos para Fráncia. O resto da
família, que vivia baixo ameaza,
marchamos en Nadal, logo
dunha peripécia, con pasaportes falsos, nun cargueiro que ia
de Vigo a Marsella, rodeando a
Península. Eu tiña 14, e os
meus irmáns 19 e 11 anos. Ao
princípio pensábamos que ia ser
un tempo provisorio, porque se
confiaba en gañar a guerra.
Meu pai, que era deputado de
Izquierda Republicana, ia ás sesións das Cortes , e tiñamos unha esperanza en que todo rematase con ben, ainda que sabíamos o terror que se vivía
desde que nós saíramos. Nese
podia. ~u cheguei a Galiza o 28
E dunha maneira complicada .
periodo de refuxiados nós tiña- · Efectivamente, e é unha das
Mandaba cartas a nomes de co- - de Nadal de 1944 desde Buemoitas persoas que xa non_puido
mos unha situación económica
ñecidos para facerllas chegar
nos Aires e casamos o 22 de
voltar a pisar o seu país. Chegou
aceitábel, mercé á solidariedade
aos distintos cárceres , pero faFebreiro de 1945, estando el. en
a Portugal pero .non puido pasar.
dos amigos franceses de meu
liberdade
condicional. Aqui naciao
através
de
xente
embarcaHai
dous
anos
a
CIG
fíxolle
unha
pai, que tiña un negócio de salceron os meus tillos, Fernando
da que se prestaban facer de
homénaxe, pero parte dos recogazón .
correos. El respostat;>a tamén .e Xosé Ramón, pero Ramón esñecementos que por entón procomo podia. Pero entre que untaba inabilitado para exercer cometera o concello de Vilagarcia.,
Seu pai foi unha figura polítimo mestre e tivo que traballar
ha carta se escribia e un dos
como adicarlle unha rúa, ainda
ca que como tantas daquel
nunha canteira de arxila que
dous a lia podian pasar seis menon se fixo realidade.
tempo foi "borrada" da memeu pai tiña con outro sócio en
ses , asi que non El,ran contestamória da xente: deputado, alNoalla (Sanxen"o) . Ao cabo deVostede mantiña contacto con . das propriamente, senón que
calde de Vilagarcia, membro
Ramón de.\lalenzuela-por-carta. - -G~da un escrit>ia como e do que- se tempo, como non viamos
· do Consello de Galiza .. ..- -

a

O PG quedara reducido a un galeguismo sen sustáncia, e pensamos que ingresando no Partido Comunista habia máis posibilidade de loitar contra a ditadura
-e estando en Buenos Aires, no
ano 61, ingresamos no PC. Estabamos traballando nas entidades galegas, na Federación de
Sociedades Galegas , que era
onde había máis influéncia, e
esa militáncia mantívose até
despois das eleicións de 1977-,
nas que Ramón foi candidato en
Pontevedra. Nós estabamos organizados en Madrid, nun grupo
de galegos , entre outros con
Alexandr-e Cribeiro, e nun momento dado dixéronnos que non
podia manterse esa organización galega extraterritorial, e que
había que integrarse en Madrid.
Foi daquela cando deixamos a
militáncia no PC.
Cre que hai conciéncia abando do que representou o exílio para nós?
Para nada. Mesmo-a xente que
volveu do exílio, que eran persoalidades respeitadas no país que os recebeu , voltaron e toparon que aqui ninguén sabia del es . Luis Seoane é un caso
exemplar: unha figura respeitada como pintor, como intelectual, como artista en toda a Arxentina, tardou anos en que se
coñecese a verdade ira dimensión da sua obra, se é que se fixo. Igual sucedeu con Rafael
Dieste, Blanco Amor e tantos
outros. Pero o olvido non é sé '
sobre o exílio. O medo caeu como unha lousa, e de moitas das
vítimas e dos crimes que se cometeron neses anos nunca se
falou nada, Mesmo coa paradoxa de que familiares dos represaliados non poñen interese en
restaurar a imaxe dos seus. Coido que a xente sobreviviu a costa de perder a memória, de amputala. E non só da represión
tamén de todo o que supuxo a
Repúbliea corno esperanza.+- - -
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Ogrobe "feítas cunha planificación desastrosa, que destrozaron a paisaxe, mudaron o
relevo e fixeronque ao longo
da xeografia da península haxa espazos degradados que
nonJeñen hoxe en dia moita
solución". +

A dobre moral
con Cuba

O urbanismo
de Ogrobe
No holetin que edita o colectivo ecoloxista do salnés O
BUGALLO recóllense catro
exemplos dos problemas meidoambientais da comarca. "O
urbanismo non respeita nada.
A especulación do solo foi
nestes últimos anos unha prática da que non teñen culpa
só os promotores e construtores. Unhas normas urbanísticas feitas para incumprir, especular, prevaricar,
aproveitarse, en definitiva, sacar tallada, acusan a alguns alcaldés e a moitos concelleiros
da desfeita das nasas vilas".
Nomean algun caso como "os
recheos e paseos marítimos,
obras faraónicas, feítas con
carros públicos que invadiron
o terreo ao mar e romperon
coa zona intennareal das nosas vilas". Sobre as praias artificiais afirman que son
"auténticos fracasos, feítas a
base de dragar area e modificando os fundos marinos naturais. Toda a mesma mentalidade: urbanizar
irracionalmente, até a beira
do mar". Fan referéncia á
queima de resíduos urbanos.
'T emos no Salnés tres
grandes fumaradas: os basureiros de Ogrobe, Cambados e
Poio. A incineración témola a
carón das nasas casas. Este tipo práticas son unha vergoña
e non existe país civilizado
onde o lixo se queime <leste
xeito, Perguntade,$enón aos
estranxeiros que nos visitan".
Sobre os verquidos contaminantes afirman que "existen
en moitos pontos dos ríos e do
mar'! ( ... )procedentes de "industrias de todo tipo, ademais
Jas augas residuais urbanas,
verquidas ao mar sen prévia
depuración. A calidade das.
augas dos nasos mares non é
sempre óptima. Póderia haber
moitas máis bandeiras azuis de
controlarse estes verquidos".
Tamén citan as canteiras de

ANXO IGLESIAS

A ameaza de peche na Delegación de Traballo deu como resultado o adianto das s.u bvencións. ·

OGoverno de Bos .Aires aumenta afianza do barco até 160 millóns de pesetas

Oadianto das axudas públi~·s aos.

mariñeiros do Arpó11 coincide~(O cámbio
de posición da Arxentina
•

..

-0- G. L .UCA

O Governo arxentino admite
unha fianza de cento sesenta
millóns de-pesetas do· armador do Arpón e remite aos tribunais a denúncia da Prefectura contra o barco galega por
pescar dentro da zona económica exclusiva. De confirmarse a devolución do arrastreiro
ao armador, a dotación poderia cobrar os cartos da marea
ao cabo dunha espera de máis
de seis meses.
Despois dunha patrulleira apresar o Arpón. en augas internacionais o trece de Maio, o Governo arxentino reclamou unha
fianza de 800.000 dólares que
pouco despois rebaixou á
300.000. Tanto a armadora
Freiremar como unha parte da
tripulación recusaron a condición imposta pola Prefectura Naval arxentina para. a liberación do
barco: asinar a renúncia á xuizo
e a toda reclamación posterior de
danos e prexuixos. Outro arrastreiro galega, o Ameles, asinou
hai un ano a renúncia semellante
á que lle pediron ao Arpón, despois de 25 días de detención.
Para a. tripulación do barco de
Freiremar, o último aumento da
fianza por parte -do Governo arxentino é a expre.sión dunha
chantaxe sobre o armador. Non
atopan outra explicación para un
aval que de 800.000 dólares baixou a 300.000, mais oitenta e oito toneladas de pesca, para aumentar novamente a un millón,
cando poden exibir probas documentais de que estaban a pescar
por fora da Zona Económica Exclusiva dacordo coas referéncias
en terra establecidas pala Lei de
Espazos ~arítimos de 1991.

Intereses

all~os

á pesca

Despois de tres meses de pro-

•

f.:

. •
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testas e de conversas con retrascendia -como motivo de
presentantes das administraatención pública recl~rnaba un
cións autonómica e central, a
e~f.orzo na negociación con Arxeptina.
impresión entre os rnembros da
dotación do barco, é que tanto o
Governo de Buenos Aires como
Tanto a ronda de visitas da tripulación do barco polos concellos,
o de Madrid discuten intereses
alleos á pesca ainda que o motia reclamar solidariedade, como
vo da captura ilegal do Arpón
a.s visitas a institucións, pero, soapareza sobre a mesa de negobre todo, a. ameaza de encerro
ciación. O obxectivo da adminisna delegación de Traballo de
tración arxentina seria obter da
Pont~vedra, lograron para os
mariñeiros un adianto das axuespañola contrapartidas económicas melloradas pala concedas económicas a que teñen direito. Na dilixéncia da xestión
sión de servizos públicos e de
contratos para a explotación de
destes pagos interviron o Instituto Social da Máriña e a Xunta.
gas .e petróleo en Salta. A presa
do arrastreiro baixo un pretexto .
de non doado contraste perante
Unh~ vez pechado o compromia opinión ·pública, como é. anha · so de pagar á dotación ·antes do
posición precisa por fóra de ""udez de Setembro, con un aval
da Administración autonóm.ica,
gas, constituiase nunha prenda
a cambiar na mesa de negoo pasado ~día 18, chegou de Arxentina a nova de que Gover- ··
ciacións.
no estaba dacordo en entregar
Desde esta exp!icación pode
o barco amarrado en Bé!ia Brancomprenderse o siléncio e mesca contra o aval de 1.000.000
mo a censura nos meios públide dólares. Desde o tres de
cos da Xunta e do Governo cen- ·Maio, tanto o conselleiro de
tral da información relacionada
Pesca como o secretário xeral
ca Arpón que na medida en que
de Pesca Marítima recusaron intervir a pral do Arpón. O senaPP por Pontevedra Cardor do _
los Mantilla interpelara unha
moción contra o apresamento
Unha vez
ilegal do barco. No Congr~so,
só os deputados do BNG e do
pechado o
PNV se interesaron pola situación do pesqueiro.,
compromiso de.

o

pagar á dotación
chegou de
Arxentina a nova
de que o Govern9
estaba dacordo
en entregar o
barco contra o
aval de 1.000.000
de dólafes.

O capitán do barco Amador Bernárdez descalificou o ton de deman..da amistosa ca que presidente da Xunta se dirixira-ao ¡:>residente arxentino. "Non foi unha
exixéncia nen houbo presión.
Non se puxo sério: foi un chalaneo". A mesma xestión diante do
primeiro maxistrado arxentino
servia a Fraga de coartada para
non facer negunha clase de manifestación pública polo apresamento ilegal dun pesqueiro galego e para evitar calquera reclamación ao Governo central.+

..

Na editorial da revista TERRA
SEN AMOS, de Xullo deste ano
faise referéncia á relación de ·
Cuba coa administración española. Dase canta da
reacción do ministro de
Asuntos Exteriores lago do
atropello dunha cubana por
un turista español. "Matutes
amenazou con recomendar
non viax.ar aos cidadán do
Estado a Cuba, nun acto máis
próprio de propraganda da
República Dominicana, onde
ten importantes interese , que
dun dirixente da diplomácia.
Pasan os días, vaise esquecendo o mundial problema do turista español e Matutes sofre
un infarto. Os sesudos analistas que nos castigan a intelixéncia coas suas análises relacionan a doéncia que padece
no seu feudo ibicinco coas declaracións de Roberto Robaina". Lémbrase que lago da detención do empresário de
Oleiros Xabier Ferreiro, baixo
a acusación.de ter negociado
con Cuba, "Aznar visita Estados Unidos e oferécese como
aliado privilexiado. Non fala
de Ferreiro. A Unión Europea
negócia cos ianquis a retirada
da denúncia aos tribunais intemacionais do comércio da
leí Helms-Burtos. Todo un
cocido. Nisto o golpista Fujimori entra a saco na embaixada e asasina a 14 guerrileiros e
a un refén opositor. Un éxito,
ditamina a prensa burguesa"
( ... )"Por últi mo, de momento, o parlamento español invita ao cubano á Conferéncia
de Parlamentos Iberoamericanos, da que Cuba é fundadora,
que se vai celebrar en Madrid,
pero de observadora. Alarcón,
xurista de prestixio
internacional e presidente da
cámara cubana, lémbralle a
Trillo, membro do Opus Dei e
presidente da española, que
Cuba xa non é unha colónia
( ... ) A propaganda a forza de
repetir a mensax.e logra que
moita xente, do mesmo xeito
que pede unha marca e non
un produto, vexa finneza na
agresión e violéncia na
resposta do agredido.".+
PEDRO PAQUAY/O BUGALLO
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Aordenanza non se aplicará con rigor -até ·aespóis das eleicións autonómic~s

Presuposta~a en ·313

millóns a reparación da
praza de Maria Pitá

O25 de Agosto ~ntra. en ·vigpr en Vigoº uso Cla grua- pafa .impor a;ORA
.

.

O vindeiro 25 de Agosto entra .
en vigor en Vigo a reforma da
Ordenanza de Regulación do
Aparcamento, que, ao abeiro
da reforma da Lei de Seguridade Vial, introduce o uso da
grua para retirar os veículos
que carecen de billete de pagamento ou exceden no dobre o tempo para o que paga- _
ron a ORA. Mália esta po~ibili
dade, que tamén inclue o uso
do cepo para os mesmos casos, fontes do departamento
de Tránsito recoñeceron que
a introdución desta nova medida será paulatina e que até
despois das eleiclóns do 19
de Outubro non se aplicará
con rigor.

O concello de Vigo dispón de
once gruas e .seis cepos para
conquerir o cumprimento da nova ORA. De todos xeitos, na cidade o estacionamento está regulado anarquícamente e nestes momentos a grua non dá a
basto para pór fin a práticas como aparcar en dobre fila, estacionar en lugar proibido ou enriba das beirarruas. A este labor
haberá que sumar a represión
polo impago da ORA.
Fontes do departamento de Se. guridade, Tránsito e Transportes indicaron que a grua está a
funcion-ar na actualidade para
rematar coas práticas de estacionamento en dobre fila e en
proibido. Pero a realidade é que

mecanismos xuríd1cos para forzar o seu cümp~imento deixaron
- ás empresas concesionárias do
servizo ao borde da bancarrota.

As obras de reparación da praza
de Mariá Pita foron
presupostadas en 313 millóns
·de pesetas; segundo acórdo do •
último pleno. As ofertas
apresentadas foron 11 . O
Governo da Coruña insiste en
que se trata de mellorar a imaxe
da pra~a e realizar algunh_as
repar-acións, pero en realidade o
que sucede é que o
estacionamento baixo chan que
hai está mal construido. Por iso
o seu teíto está apuntalado e o
solo da praza afundiuse en
várias zonas. Mália estas
deficiéncias, no día da entrega
das obras do aparcadoiro o
centello non exixiu á empresa
concesionária da construción
qu-e subsanase os defectos.•

Hai Un an.o que o governo municipal_ de Vigo anunciou· a sua
. -decisión de recuperar o sistema
da ORA, pero houbo de agardar
a que· en Marzo a reforma da
. Lei de Seguridade Vial autorizase o uso das chamadas medidas reparadoras para garantir o
cumprimento da ORA, que son
o- üso da grua e. cepo. De todos xeitos a sua xeneralización
. provocada unha controvérsia na
cidade nada conveniente para o
•
.• 1
PP ás portas das eleicións. Por ManifeSfaclOll en P.ortonoVO
is9 a grua non traballará ~ pleno . - - - - - - -·--=-----rendimento até despois· do 19.
." de Outubro. '·
Duascentas persoas
Ante <;> anúncio do agravamento
manifestáronse o pasado ~
da represión do impagamento
Martes 12 en Portonovo, ·
do estacionamento regulado poSanxenxo, para exixir do
la ORA e outras medidas que
govetno municipal ·medidas
·pretendidaf!lente van combater. .de segu-ridade ante as _ .
a anarquia no -áparcamento en - desordes durante as noites,
Vigo, distintas empresas de xeslogo dos estabelecimentos
· tión de sancións comezaron a
pecharen as suas portas. A
,_repartir propaganda ~ntre os
protesta viciñal partiu do
propriet_ários_dos veículos. Estas
porto de_: Portonovo e rematou
compañías prometen un éxito
dlante do Concello, onde unha
, do_80% nos rec;ursos e alegadelegación·mantivo unha
cións formuladas ás sancións
conversa co alcalde Xosé Luis
por cantid_ades que rondan as
Rodriguez (PSOE}. O edil
dez mit pesetas anuais . O sist~- anunciou a convocatória
ma a s~guir polo condutor é redunh.a reunión para buscar
meser as multa& á compañia
unha solución co conselleiro
para que ela se encargue de tode Xustiza Xesus Palmou, o
das as xestións para recorrer.+
subdelegado do Goverrio,
Alexandre Millán Mon, o
governo municipal e os
.viciños. Hai un ha semana qu·e
a Asociación de Viciños San
Cristobo denunciara que ·os
fins de semana aparecian
destrozos nos veículos;+

oo

.polos destrozos nocturnos

o fai eón extremada prudéncia.
tras cidades para tratar de regular e racionalizar o uso do pouco
·As razóns son duas: que o próprio concello promocionou a deespazo de estacionamento
sorde cunha atitude de desídia
existente e garantir .a rotaci9n
frente ás infracións e porque ·para permitir aos usuários realison os sectores·máis acomoda- · -zar rápidas xestións no centro
dos~ PP governa na ·cidadeurbano. Pero medida non tivo
quen incorren nas infracions con
éxito social porque foi mal enmáis frecuéncia.
·
tendida. A impresión-.que calou
na cidadania era .que había un
Desobediéndia civil
ánimo máis recadatório que regulador. A desobediéncia civil
A ORA nasceu en Vrgo e nouxeralizada e a inexisténcia de

a

.O Governo·di"que hai ~
fraude en Vilariño de
Con so
Con máis de dous meses tle -retraso; o Governo fixo chegq.r
ao deputado dd BNG
Francisco Rodríguez a
.
resposta en relación ao fraude.
denunciado en Vilariño de
Censo na que certifica que os
15 millóns de pesetas
destinados ao museu
etnolóxico non foron parar.a
esta obra. Da subvención
outorgada polo Ministério de
Cultura en 1992 e que se fixo
efectiva en dous pagos,
inyestíronse en obras e pezas
de museu , segundo un
informe técnico rececente, ·
4.824.308 pesetas: O alcalde
actual grazas ao apoio do PP
nunha moción de censura
centra o BNG', que é o mesmo
de .haí catro anos, Ventura
Sierra, afirma que o resto dos cartas foron para mellaras da
casa do concello. Sierra e o
director das obras emitiran un
informe en Decembro de 1992
conforme estas estaban
totalmente rematadas.•
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Acento galega
MANUEL CAó ~ERN_ÁNDEZ

Reclamo a sua atención para discutir cal pode ser a razón de
que na Galiza ex~stah poucos membros da elite dirixente sexa
de tipo mediático, político, económico ou social que gocen .
dunha fonética típicamente galega. Sabido é que os adolescen,
tes galegos son''enviados a Inglaterra ou ·EEUU a custo elevado
(as libras británicas e d dólar están, co·mo se sabe, polas nubes)
para perfeccio~a~ ~fonética inglesa e o vocabulário para, teóricamente, •go~at_ de maiores posibilidades no mercado laboral.
Sabemos que}ií)_qttaS, veces todo isto transfórmase en simples ·
vacacións par~Ja Clase média galega, con 'escaso aproveitamento" lingüístico tendo en conta, ademais, que os traballos logo a
realizar pouco tefíen que ver coa internacionalización da produción ou da distribucion comercial, po·r auséncia de empresa ,
e si nun sector público elefantiásico no que se ha valorar moito
·máis a existéncia ·o u non de relación fluída con calqueira
personaxe influínte local.

o principal capital ~ra ~ turismo galego é o patrjmónio artistico e cultural galego.
.....

Oferécese turismo de praia ·esqueqendo as riq'ue~as culturais _·.

A equivocá~a- pro~oción ~rística no·e~terior
.

provoca per.das no sector hosteleiro
..

-<>-

PAULA CASTRO

"No mes de Xullo díxose que
o mal tempo _ provo~ara un ha·
baixa ocupación na hosteleria, pero haberia que mirar se
foi por culpa do tempo ou por
outras razóns, porque agora ·
no mes de Agosto non se está
recuperando o nível de ocupación e segue a ser un mes
mao", asegura Xesús Asorei,
responsábel do camping As
Cancelas de Compostela, que
,. figura entre os 100 me llores
estabelecementos de acampada do estado ..
Os meses de tempada alta, que
coinciden co vrao , son os de·
maior ocupació_n e nos que o
sector hosteleiro galego .obtén
os principais b~nefí9ios . Perq
pési.e os resultados ql,!e re- centem~r.ite acaban de dar .a coñecer. O? -responsábei? -d.e Turgalicia, segundo os que.se teria
prod_
u ddo un ..[mportante inc;remento na chegada de, tu,ristas ,
son os próprios ho~teleiros -os
que.- contra.dfr,i a versior.i ofici_al.

..·

.

.

.

.

":-;

.

' ·

'

ná sua maioria tapados polÓ _
A isto hai que sumar a obstinamato, ou as innumerábeis pegación .do executivo por ápr~sen~·
tar -o turismo como un sector
das castrexas· que "se atopan
ponteiro, o que provocou· que os
en estado de semi-abandon_o,
agás alguns castros como o ·de
hos.teleims .fixesen importantes
investimentos d'e cara a incre- · Viladonga, que ten do lado · un
mt:Jseu ' ou o complexo de Tegra,
mentar a oferta de prc;i.zas. Asorei indica que tal e comó se . que é tamén un dos máis proapresentan os dados "este inmoc[~mados".
cremento nor:i foi parella co aumento do número de turistas, o
Terra Única
que quer· dicer que o sector tu- ·
rístico está sob.redimensionado.". . Un dos principais reclamos culturais inventados polo governo
Promoción cultural
. gal ego pa.ra e~te ano fot· o de
Galiza Terra _Unica, no que se
· Felipe Senén, .. técnico de Xesc
aglutinan todo -tipo de . mostras e·
tión cultural da Deputación proespectác1.1los esparexidos por
vincial da Coruña, califica a pro- . todo o país dos que apl:lnas se
ten . coñecimento no extmior·. ·A
moción turística galega de "esperpéntica" e asegura que "non
marxe dos conoertos, Terra Únise sabe elixir a fórmula apro-· ca apmsenta 'Vária.~, exposicións
priada para dar a coñecer_ as riartísticas en .diversas loca~idáides
q ueza,s qLJe ternos". Ao seu enque teñen un caractie-r ,e fímero.
tender hai que saber abrir · as
fronteiras e promocionar"·novas
Como técnico de xestión cultural,
fórmulas·, tendo en canta que os
Felipe Senén $inala q u~ as peprincipais atractivos galego·s son
zas deberían ser expostas nos
as riquezas culturais :
próprios museus, ctmha política
axeitada de recuperación e proDe feito, ainda .que existe tmha - moción .destes centros cullturais.
promoción cultural , Senén indi-' "En lugar de mernorair as oondi,ca que e~ta "empobrécese facións nas que se aiopan os mucendo rotas monográficas de faseus , de fa.cér as ampliaci óns
ros·, de muiños e -demais, por.- .. que neoesita11 construindo áreas
que no mesmo entorno pode- · anexas e de dotales cos servizos
mos atopar unha igrexa romániimprescindíbeis lévanse as peca, unha mámoa, unha romaria
zas para-qs exposiqións de Ga/iou .unha :magnífica gastronoia Terra Unica. Un ·tinglado carímia".
simo que deixa aos museus sen
as suas. mostras máis vali9sas".
Segundo Senén, se se tive~en
en conta estes critérios "poaeComo rnooelos de explotación
riamos ter un modelo turístico · turística a imitar, Senén apunta
os exemplos de lrlan-da e de
non só de vrao, senón tamén de
tempada media e baixa". Ao seu
Bretaña, que· axeitaron a promoentender, o. precário estado no
ción turística ás suas próprias riqüe se atopan moitos dos mo'"
quezas culturais e paisaxísticas . .
numentos ou a falJa de informaNo caso _galega, "do que· se· trata
ción, coa elaboración dunhas
é de-promocionar a nasa identiboas rotas turísticas eririquecedade · e deixar pegada nos' visi-'
ria e diversificaría moito a oferta.
tantes"; aponta, "esquecembs alComp exemplo sinala a catedral
.go importantísimo, que é que sode Santiago, que é, do ponto de
mos a última xeración que-pasa
vista ·cultural, un centro de granpracticamente da prehi$tória ·á
de atractivo turístico no que se
cibernética. Estanse deixando
levaroh a cabo. numerosas exde utilizar 'as ferramentas tradicavacións, que "terian que dar á . cionais, que poderian ter un
coñecer ao público . e que, sen
enorme atractivo para os visitanembargo, non se poden ver".
tes. Nós témoló todo, non ternos
sequer que buscar argumentos,
O mesmo acontece cos monusó aprender a promocionar as
cousas das que xa dispomos". +
me_n_tos megalíticos, q~~ _están,

.

Un dos método polos que e detectan as preferéncia do grupo sociais é anali ar os custos no que se está dispo to a incorrer para realizar ou disfroitar de determinada actividade. O ci,
dadán parecen valorar moi po itivamente e te "inve timcnto
lingüístico" pero, en troque , non val ran nada di por dun
--: - acento galego auténtico, daquel -que se utiliza no chiste d
"gallegos" e do que é comun polo país galego. Ter acento galega
é sinónimo de ignorante, paleto, pailán, etc., como non hai
moito era sinónimo de condea ao lume eterno: "hable usted en
cristiano". Tamén o acento catalán estaba mal visto até que se
descobreu que o próprio Amar falábao na intirnidade. Por experiéncia -longa experiéncia pois sempre falei o galega que
me ensinaron n_a aldea e na família- sei o que é a di crimina. ción esplidta_ p-~ro:-moito pior- a implícita e non e crita padecida~pór- ter un acento galega xenuino e pailán. Me mo, persoas das que nunta ·puiden ospeitar na miña inxenuidade mal,
dade algunha {oron, tal vez, as piares á hora de re altar o seu
desprezo activo nas decisión clave. Pero o mái arrepiante e arcástico foi comprobar como toda esta xente non daba ningun
valor·á e:Xperiéncia e cualificación como falante habitual e real
do idioma galega. M:ijs aínda a opinión do paisano nesta matéria non se recoñece_como válida sendo alcumada de "castrapeira", "aldeana", "inculta", etc. Analisando a orixe ocial deste
colectivos enténdese todo. Todos eles proceden da elite diri,
xente instalada aqui co franquismo, acu an un comportamento
abertamente autoritário e despótico e considéran e moi por en,
riba do pobre paisano mesmo ¡en matéria lingüí tica galega! pese a vivir e ter sido principalmente educado en ca telán.

_

1

''E¿te arÍ<?. é ·pior. qLJe QS anferi.o- res. A Compo_stela ven -~ xente
sobre todo cando non se pode ir
á praia, pero veñen un. día e march_an. A prom_oción .é .má e só se
atrae ac:is turistas de verdade
cando é ano· Xacobeo", destaca
Andrés, responsábel da cafeteria-restaurante O Viho, e·ri:'plena
praza de Mazarelos, na ·zona vella compostelana, unha das zo nas máis transitadas polos veraneantes que-visitan a capital .galega. Segundo Andrés "non se
pode depender dct tempo; por~
que nunca sabes sevai estar ·bo.
Oj mportante seria atraer á xente
polos museus e as riquezas ar. tísticas que ten Compostela".
·
O ~ector turístico é un dos eixo.s
fundamentais da política económica do governo Fraga, e para el
destínanse importantes partidas
de cartas dirixidos a atraer a un
maior número de visitantes. ·o feíto de que a metereoloxia, inestábel no país, pravo-que unha brusca caída .da ocupación demonstra
que os turistas que se achegan
buscan o bo tempo e a~prai~.

O ácento galego non é, ~r_a algúns, "paliticamente correcto".

'

.

'Ter.acento galega é sinóni~o de
ignorante, paleto, p~ilál):, etc .. ·,como
non hai Ínoito era sinónimo de
condea ao lume eterno: hable Usted

en cristiano"
Existen_, casos como os de focutores de rádro o'u TV que '-'se
van" ab castelán, a sua lingua habitual, mentres moitos profesionais cunha excelente fonética galega son vetados impune,
'
mente. A posíbel asociación BNG-PSOE despois das vindeiras
, eleicións pode retornar ao idioma galegq a moitos colectivos·
que o abandonaron só por medo, lexítimo e real, .ás represal'ías
sociais e políticas ,'e poñer no seu lugar aos novos falantes au~
toritários procedentes élas fileiras do falanxismo .e do' autorita,
rismo franquista.• .
·

1
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Finou opasado 17 de Agosto na Coruña

Agasolina sub~ mentres

Luís Pita, un xornalista comprolnetidc;>:e~con principios.
*

· Tanto -Facenda como as
. _ ~--grandes c9mpañias
petroJeiras están facendo o
seu ~ agosto particular a canta
compañeiro que tiven nunca, .
da suba da gasolina, que está
cun nível de identificación que
a 123,9 pesetas o litro de
no_s permitiu compartir unha pásúper e 120,4 a eurosúper sen
xiha diária de información e ,opichumbo. A suba de catro
nión firmada conxuntamente,
·pesetas por litro
moitas veces sen ler un o que
e;xperimentaga no último mes
éscrebia o outro .. Nunca me fanon concorda coa baixa do
llou, nen no persoal nen no procrú, 180 pesetas menos por
fesional, nen no seu compromibarril desde Xaneiro. A baixa
sq _ético e de princípios. Creo ·
do prezo do petróleo
que eu si lle fallei algunhas vecompensa a su.ba da
ces, a última hai oito anos, cancotización do dolar, a 155
dó declinéi un pasto de traballo .
pesetas a 20 de Agosto. As
ao seu lad0 e marchei a mil e pirazóns desta contradicción
co de kilómetros, coa pretensión
están na fixación de prezos
de retirarme da loita, ·lonxe da
máximos para a gasolina que
frustración galega. Da loita nori
fai o ministério de lndwstria,
se retira un totalmente, por moisuma do prezo sen taxas máis
to que un se empeñe, cando se
impostes sobre hidrocarburos
teñen determinadas inércias de
e IVE, e ná estratéxia seguida
princípio. A frustració_n non sei
polas petroleiras, as cales se
se está en baixa. En definitiva,
acollen sempre aos prezos
seguimos a navegar en augas
máximos fixados por lndústria .
. ambíguas, nas que a honestida- .
As compañías semellan non
;. de e a dign,idade non son as
precisar da competéncia,
bandeiras máis rendábeis, pero
nomeadamente no verán, no
xa non ternos remédio, Luis, e ti.
que medra o consumo de
estás destinado a morrer de pé,
_gasolina. Facenda é a .outra
porque nunca houbo maneira de
-beneficiária a traves da
que .doblaras os teus xeonllos
recadación de impostas dos
ante o poder. E agora que te rehidrocarburos.•
tiras só aparentemente, invítoche a cortar limóns redondos ás
beiras do mesmísimo Guádal quivir, Como aquel Torres Here- ·
dia dos versos de García Lorca Acusan ao concello de
cos que te castigaba nas noites
de viño tinto e gintonic da nosa . Ribeira de non respeitar
mocedade coruñesa.

XOSÉ A. GACIÑO

Procedo. da vella situación, xa
saben, a que sofreu a ditadura
franquista, e pertenzo a aquela
clase de xornalistas que tiñan
que escreber entre liñas, se querían que a sua mensaxe chegara
máis alá do panfleto clandestino,
e coido que quedei marcado por
aquel.traballo de equilibrista, entre outras causas porque, na
Galiza, con honrosas excepcións que case todas naufragaron, a prensa pasou pala transición sen mallarse e sen comprometerse, practicando a mesma
ambigüidade que no franquismo
estaba xustificada, pero que, na
democrácia, era simplesmente
falta de princípios, e naquel contexto habia que seguir a escreber entre liñas.
Esta noite non quera falar entre
liñas para dicer directamente,
sen moderación e sen matices,
que estamos a render homenaxe ao mellar periodista galega
dunha xeneración queimada na
loita democrática e que non foi
recoñecida polo aluvión de polí- •
ticos de aluvión que se· apoderou da democrácia para montar
os seus tenderetes de manipulación e control. Luis Pita foi
sempre un xornalista íntegro ,
que non casou con ninguén
(ben, casou con Marimá, que foi
un dos seus grandes acertos) ,
quera decir, que profisionalmente non casou con ninguén, que
nunca modificou ou manipulou a
perfil perfeito do profisional que
narración dun feito por razóns
non podía permanecer no pode simpatía política ou personal,
der, ainda que transitoriamente,
que fixo fronte sempre ás preneses raros momentos nos que
sións coa forza da sua honestios poderosos sé rinden á evidade, é dicer, que tivo sempre o
déncia da capacidade profisio-

A.

a liberclade de expresión

nal, poidese ocupar algun posto
directivo.
Persoalmente, teño a gránd.e
honra de considerar a Luís Pita
o meu mellor amigo e o mellqr

Polos vellos e eternos tempos
da loita pola liberdade e pala
dignidade.+
(Texto da intervención de XosÉ ANTONIO
GACIÑO na cea de homenaxe que lle
- ofereceron os compañeiros de Radio
Nacional o 7,z,97, con motivo da sua
xubilación por enfermidade).

ESTÉ\'EZ

Futbolistas ceibes
O monarca do fu tbol mund ial, como chama Eduardo Galeano ao
pre idente da FIFA Joao Havelange, ven de ameazar a Brasil con
deixalo fó ra do Mund ial do 98 se se aproba a lei proposta polo mi,
nistr de deportes Pelé. Esa lei pretende que os xogadores sexan ¡¡,
bres unha vez remate o seu contrato cos clubes; agora non o son
até os 29 anos. En Arxentina, o presidente da federación, Julio
G randona, ameazou aos xogadores cando estes quixeron apoiar a
fo lga do profesorado- A FIFA non sanciona ser publicitário pero si

solidário. En Latinoamérica, con Maradona á frente, anceian un
cámbio á europea a raiz do caso Bosman e da conversión dos clubes
en empresas. Pero ·aql1i asistimos a fichaxes, traspasos e cesións sen
escoitar máis nada que unha explicación atrapallada do xogador ou
a resignación no seu próximo destino. Non sabemos se non teñen
opinión, se é anulada polos cartas ou se, mália ser "atletas ceibes",
o espectáculo en Europa está dirixido polos mesmos que en Arxen,
tina ou Brasil.•

posta en funcionamento re,
desde o sindicq.to que non exis,
centemente do que califican co,
ten despachos nen vestuários fa,
TERRA
mo "deplorábel situación". Odia
cendo. a sala de re.unións as veces
ASIBAlal.ADA
8 de Agosto traballadores do
de biblioteca con escaso_espácio
para os perto de 50 traballadores
· centro retiraron do_valado que
e,, trahalladoras do centro. "Asrodea o edifício recén estreado
portas das consultas chegan até o
un ladrillo solto _para que non lle
teito polo que teñen un peso _
caira a nirrguén enriba. Deste su,
considerábel, daquela as veces .
ceso_deuse con ta á Xerencia de
hai qu_e axudar a abrila~, sobre ·
Atención Primária para que se
todo ás persoas maiores, co peri, ·
tomaran medidas. A CJG,Saude
g6·de trabar unha man ·ou un de,
denúncia a insuficiéncia <leste
centro para atender a un povoa, . do",-sinala a responsábel comar. .
cal de saude na central naciona. .
ción que se achega ás 40 .000
lista Elvira Iglesias. Gutro dos.
persoas.
problemas foi que .as fiesti:as de
consultas e lavabos eran transpa, ·
Os ·problemas máis graves come,
rentes ao entregar o edifícto-"po,
zan polo número insuficieµte de
lq que se tiveron que improvisar
consultas "que se· vai paliando
papeis translúcidos adesivos para
polo número litTI.itado de profe,
impidiren a ·visión desde as vi,
sionais que traballan no centro e
vendas próximas".
T raballadores e usuários do cen,
polo feito de que a práctica rota,
tro de saude da Doblada, bairro
lidade dos pediatras está sen in,
Outros dos problémas é a luz xa
de Vigo, quéixanse desde a sua
tegrar no novo sistema". Sinalan

DA

.Riscos e

chafalladas no

centro de saude

da Doblada

baixa o petróleo

...

que a intensidade nas consultas
non chega a metade do marcado
_pola normativa pero, ademais,
nestes meses de verán, ao -incidir
o. so'I_no alumínio e no cristaiS: da
fachada principal para onde dan
as salas de espera "convértesé o
edifício nun verdadeiro forno
que padecen os profisiÓnais s911i,
tários e os enfermos que esperan
o seu turno'' .. A .CIG critica a
fa_lta de previsic)n ao proxectar o
centro. "As esper.as fanse ainda
máis insoportábeis se ternos en
· canta que os pacientes deben
agardar sentados enriba dunhas
caixas deseñadas en madeira terriblem'e nte incómodas sen un
respaldo axeitado", denúncian . .
A CIG solicita que se cumpran a
normativa vixente e que se _to,
men medidas para correxir as de,
ficiéncias e impedir que se repi:
tan en novos centros.•

. Baixo o lema de O concello
· de Ribeira non respeita a
liberdade de expresión a
asemblea local de Galiza
Nova neste município ven
de comezar unha campaña
coa que denunciar
publicamente a atitude de
concelleiro de Cultura,
Luciano Fernández.
Acúsano de ser o
responsábeldefacer
desaparecer un mural
pintado por membros desta
formación nunha rua do
centro da vila coa excusa de
anunciar as festas patronais
da vila. Segundo as
mocidades de BNG a
existéncia dou~ros espácios
para colocar a publicidade
· ·fan que· non exista "motivo
algún, agás o político para
borrar o mural". Este
altercado e o que ·
cónsideran un ha "atitude·de
desprezo ,permanente co
· idioma" l~vounos a pedir a
sua. demisión como
encarregado da área de
culturQ do concello de
Ribeira.+

Terceiro Tempo
consolidase no mercado.,.
Xa van cinco•números na rua
da revista mensual de
deportes Terceiro Tempo, a
revista dirixida por Dar:iiel Soto
que comezou a sua andaina
no ines de Marzo. Trátase da
única publicación deportiva en
galego e no número de
Agosto, ademais de repasar a
actualidade do balonman ,
natación, remo , golf e futbol,
inclue unha entrevista a
Horácio Gómez, presidente do
Celta e analisa a lei xeral do
deporte.•
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OPSOE contempla aoperación que lle pode axudar a recuperar a maioria eleitoral

lzq'uierda Unida debátese entre agardar ·
á Asamblea Federcd ou consumar de contado a ruptura
-o- x.c.

so de revisión con grande capa~ cidade de d~sgaste para a dirección.

nengunha das decisións oficiais
de IU foi compartida polo PDNI.

O coordenador federal de lú,
Julio Anguita, desatou en pleSe ben a maioria do Partido Cono verán a cáixa de tronos, sumunista e.n IU é folgada hai que
- perado polos acordes de EU
lembrar aos convidados de pena Galiza e a imposibilidade
dra nesta crise (independentes,
de evitar a discrepáncia contírepublicanos ou as xentes, do
nua do PDNI de López Garrido
PASOC de Alonso Pue.rta e
e Cristina Almeida. A resoluCastellano) tampou.co dan a sua
ción do conflito fai albiscar unopinión , ou cando menos non
ha posíbel ruptura entre os
!lela re.collen para tentar demosdous sectores, pero está por
trar que se trata dunha polémica
ver o papel que o PSOE xoga,
entre duros estalinistas do PC e.·
logo de que Almunia saise do
congreso socialista cunha · sector aternativó democrático. E
sen embargo a Asamblea Fedebandeira de "causa comun",
ral próxima estaba ganada poque non se albisca con quen
los partidários de Anguita.
pode negociar.
Máis alá das formalidades, ninguén discute que a máioria da
última Asamblea f:eder:al de 1U
elexil! a Julio Anguíta como coord en ador federal e 1íder da
maioria visíbel. Sexa pola sua
debilidade mediática, a sua confusa apresentacíón do programa
anti-liberal, facilmente endosábel a un nurica demostrado
"acorde entre bambalinas" con
Aznar ou por un traballo de fondo sistemático dunha maoria
anticomunista nos grandes
meios de comunicación, o certo
é qu~ o capital conseguido daquela por IU, e posteriormente
sancionado nas eleicións xerais
cun importante apoio," apesar da
polarización, atravesa.un proce-

Se -a iso se lle suman as diferéncias con Iniciativa per Catalunya e a política de feítos consumados que seguiu Anxo Guerreiro na Galiza, o calexón sen
saida da crise estaba plantexado. Curiosamente, no caso destas duas formacións catalana e
galega, apenas é utilizado o direito a unha autonomia de decisións, na liña dun proxecto federal ou contederal, e tanto críticos como · oficiais , manteñen a
vontade de formar parte dun
proxecto español c;onxunto.

No transfpndo da crise está a
necesidade da esquerda espaUnha deslealdade
ñol a, nucleada especialmente
sistemática
no PSOE, de lograr estruturar
unha maioria suficinte que elimiO coordenador federal de 1U
ne a dependéncia dos nacionapresumiu sempre de que as reulismos bascos, · catalán e evennións ·da dirección .da organizatual mente galego . É o mesmo
ción eran abertas aos meios de,.
_brete no que se debate o PP,
comunicación, .e retaba a outros ·
coa particularidade de que unha
partidos a atreverse a facer o
maioria so~iolóxica . eleitoral no •
mesmo. Pero esa apertura, e a
Estado parece posibilitar ao
posibilidade de que se coñecePSOE o retorno ao governo rasen a fondo os debates de IU,
buñando -uns poucos centos de
non lle serviu de nada á hora _de . Julio Anguita.
miles de votos de IU. Non pode
moderar a sistemática discredicer o mesmo o PI? , que ante
páncia mantida polo PDNI de _dade de sensibilidades, diferenun imposíbel "pacto a grega", só
Almeida e López Garrido.
tes organízacións, reparto redulle queda soster a Anguita en IU
cido de poder, ... ) nfouse coa míe esquencer nos médios afins o
O direito á discrepáncia pública
nima lealdade que cabía espeseu profundo anticomunismo de
nunha organización das singularar de quen comparte un pr6xecto comun: · prácticamente- raiz.+
res características de IU (pluraUXOSÉ MANUEL MEXUTO

Hamas, a coartada
un mangado de revolucións (Trípoli, Teherán', Bagdad) de imposíbel sín~
tese, tan eivadas na sua capacidade de resposta. E fóra de Islam, o valeiro.
A Unión Europea ten demostrado abondo·que non existe na cena ínter~
nacional coma_unha entidade própria, velaí ternos 0.utra mistura inviábel, todo fica en vougos chamamentos á concórdia, nada que permita le. vara conciéncia de Tel Aviv que a paz só se dexergará cando se abra paso ao pleno recoñecemento dos direitos políticos do povo palestino.

Netanyahu non aponta a Hamas. Aponta a Arafat. Aponta á idea dun
Estado palestino verdadeirámente soberano (ou tes soberania ou non a
tes: non hai terlno meio): eis un exeinplo máis da utilización demagó~
xica da traxédia (a violéncia indiscriminada contra a populación civil)
para lexitimar o esmagamento dun fennoso e necesário proxecto de.
emancipación. Hamas é a coartada, un peón máis no xogo de Israel, a
expresión final da derrota da razón. A cordura non adoita abrollar nas
terras abaladas pala inxusdza, a incúria e o medo, N etanyahu sabe ben
de que vai isto, quen é o inimigo obxecüvo. O problema non son os
meios (as secuelas son parcialmente asumíbeis, rearmamos. por enési~
ma vez o Estado policial e cuestión arranxada), o problem_a son os fins .
Non haberá paz. Non haberá seguranza. A est~ paso tampouco haberá
territórios. Non hai política: falarán as armas.

A lóxica militarista e represiva de Netanyahu -Israel vén de. defender na ONU as prácticas de tortura policial no combate contra o
terrorismo- conduce ao enquistamento do conflito, á libanización
de Gaza e Cisjordania, n,.unca a un arranxo firme, xusto e duradeiro.
. Netanyahu aponta contra a paz, contra aseguranza, contra os anceios
de libérdade e progreso material dos palestinos.

Arafat, claro, está illado. Quen lle empresta altofalantes? Para alén da re~
tórica, non o mundo 'árabe: mortalmente dividido entre a obediéncia ce~
ga e colonial a Israel/Estados Unidos (Arabia_Saudí, Kuwait, Xordánia) e

/

·É dicer: contra todos. nós. +

;

Imaxe do ·m undo en Eduardo -Blanco Amor
de PILAR Rus GASCÓN

U nha análise do mundo tal e como aparece nas novelas de Blai:ico Amor,
insistindo na relevancia que dá aos grupos e individuos afastados da
· sociedade dqminante, sexa por motivos sociais ou de liberdade persoal.
COLECCIÓN CAMPUS

&

EDIC I ÓNS
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Rexeitamento do proxecto
para a Sanidade portuguesa
O proxecto da ministra de
Sanidade portuguesa Maria de
Belém Roseira para modificar
o sistema sanitário de cara ao
2.000 está sendo contestado
desde os sindicatos de
médicos e persoal sanitário _
Os catro decretos-lei
apresentados convertirían aos
hospitais en unidades de
xestión privada que terian que
competir entre si e que
contratarian aos seus
profesionais de ·xeito individual.
Este é un dos pontos
"inadmisíbeis" para médicos e
persoal sanitário que ameazan
con ir á folga en Setembro. +

2

~

r
A
d

é

rr
z,
d
n'
tE

rr

n,
e:
lle
ni
SE

7!

ACTA sae reforzada tras
o paro na Arxen~na
O Xoves 14 de Agosto
levouse a cabo un paro xeral
na Arxentina contra a
política económica do
governo de Carlos Menem,
que fai o noveno desde que
é presidente. Desta vez si se
acadou a paralización do
traballo que non se acadara
en tan grahde porcentaxe na
folga de 1994,
nomeadamente por non
secundar a convocatória a
CGT, a central máis amable
co governo. A Central de
Traballadores Arxentinos
saiu reforzada deste paro,
que estivo a piques de
desconvocarse ao ser
anunciada a alianza eleitoral
entre o Frepaso e a Unión
Cívica Radical, que
aprobaban o paro pero non
querían comprometerse de
cara aos vindeiros comicios.
A CTA non vai suspender
outras mobilizacións
sectoriais previstas como a
do 29 de Agosto co
Encontro da Desocupacíón
e en Setembro pola terra e a
vivenda e contra a
explotación infantil.+

Finaliza a folga de UPS
en Estados Unidos
Durante a madrugada do
Martes 19 a empresa de
paquetería United Parce/
Servíce e o sindicato de
condyctore~ fixeron público o
acorde que daba por
rematada a folga iniciada en
Estados Unidos por 185.000
camioneiros 15 dias antes. A
empresa UPS, que cedeu a
case que todas as
reclamacións sindicais,
perdeu durante o conflicto
máis de 100.000 millóns de
pesetas. N.o acorde, UPS
comprométese a criar 10.000
p0stos de traballo fixos nos
vindeiros cinco anos e a pagar
pensións de 30.000 dolares
ao ano aos traballadores que
se retiren con 30 anos de
antigüedade na empresa.
Tamén aceptou non seguir
facen_do subcontratacións a
curto prazo non quitarªº
sindicato o control s_obre os
fundos de pensións. UPS é o
líder mundial no sector" de
servizos urxentes e move ao
dia en Estados Unidos12 millóns de paquetes e cartas.
O resultado deste conflito
laboral supón o maior éxito
sindical desde o governo de
Ronald Reagan. +
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Ante o perigo que representan
para as persoas , e en especial
para a rapazada que gosta de
exploralas, a única solución
axeitada pasa
por unha ac- .
tuación que 'te- Epreciso un
ña por obxecto estudo
a súa conservación e que xeolóxico e
se deberia debiolóxico
s en volver en
tres pasos :
individual para

ver de instalar

a) Calquera
actuación so- cancelas con
bre a nature za, sobre todo pecho en lugar
se a vida hu - de cemento ou
mana está en
perigo , debe ~ascallos
contemplar un
estudo riguroso no que se elabore un plano que recolla todos
os pontos do páis nos que se
atopan estes enclaves, prestando especial atención ás zonas
de mineria intensiva.
b) Posteriormente, é preciso un
estudo xeolóxico e biolóxico individual de cada.un ha das paraxes , para ver de instalar cancelas con pecho en lugar de cemento ou cascallos e diste xeito
salvagardar a integridade física
das persoas á vez que se segue
a permitir o paso dos animais e
a entrada da luz e o ar precisos
para o desenvolvimento natural
do biotopo.
c) Por último, compriria manter
a chave deses pechos nos concellos a disposición dos estudosos que pretendan investigar e
catalogar a ricaz profusión de

7../16.

v,g.- VbéZ/'

:

A respeito da polémica suscitaqa pala desgraciada morte de
Osear Loxo, fan-se precisas ao
meu ver unha série de puntualizacións . Todos coñecemos a
deixadez da Xunta de Galiza
neste e neutros temas referentes á ordenación do território,
mais o desgraciado accidente
non debe levamos a apurar e
esixir o cegamento con cascallos nen con terras de desmonte
ningun , como pode desprenderse do artigo de cabeceira do n ~
791 de A Nosa Terra.

O sucedido en Boira amosa o
pouco respeito dos responsábeis
municipais cara os diversos hábitats, nacido sen dúbida da ignoráncia que os leva á chapuza de
cegar para sempre e de calquera
xeito cavas e minas que albergan un ha ·riqueza natural que,
desgraciadamente, en moitos
casos está ainda por estudar.

e .i:a e-J/á :J.o!Ívc/o-acu:/o
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Minas de wolfratn e
biotopos

Debe ficar claro que tanto as
covas naturais como as galerias
artificiais das baterias ou explotacións mineiras, unha vez deixadas da man do home ao deixar de ser viábel o seu aproveitamento , son colonizadas por
unha pléiade de espécies ani·mais e vexetais , atraidas pola
temperatura fresca e constante
no seu interior e pola alta humidade en moitas delas. Asi, antigas minas teñen-se convertido
en prezados biotopos que acubillan morcegos, paxaros, insectos , píntegas (algunhas endémicas da Galiza) e anfíbios en xeral, así coma fentos e dúcias de
especies fiarais.

"07'#/l
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"lturbe.Abasolo
desexa pagar polos
seus crimes en
España", titula El
Correo Gallego na
primeira. Nun filme
norcoreano, un
terrorista dille á outro:
"fuxamos coma ratas
sarnosas do glorioso
Exército de
Liberación".
-z;..-~"11>

'

~~-.~_.Jfl~is_nio p~I~~~
seres vivos que fixeron das minas o seu fogar. +
XOSÉ LOIS GARCIA
CARBALLIDO
MEMBRO DA DIRECTIVA LOCAL
DA DELEGACION NA TERRA DE
TRASANCOS DA ADEGA

Perante as eleicións
Quizabeis deberia escomenzar
ista pequena reflexión esclarecendo que a história encarregarase de aloumiñar quen foi cada quen, e cal a sua actuación den-.
tro do evoluir do espazo político
no noso país. O que si teño claro é que Ramón Piñeiro, García
Sabell , etc ... de nacionalistas
non tiveron nada, tampouco de
galeguistas. Eu máis ben diria
que conformaron unha escolaatranco, que soupo utilizar ben
o nacionalismo español para
frear o desenvolvemento normalizado do nacionalismo galega,
e se alguen lle quedan dúbidas
que non esqueza facer unha pequena análise histórica.
Máis , acadamos intres asentados na encrucillada evolutiva,
que nunha ollada introspetiva,
fai que teñamos que matinar
nas nosas referencias e como
no pórtico do século XXI poida
agramar coa forza d~ madurez
a explosión criativa que só os
espritos coleitivos dos pavos teñen capacidade para fecundar.
Fecundación que, non debemos
esquecer, ven precedida polo esforzo xenial dos tillos do naso pavo que non dubidaron en apertar
con agarimo o naso ser, a nasa
cultura, deixando moitos deles até
a sua vida no camiño. Mártires todos eles que non me atrevo a nomear por non deixar a ninguén no
esquecimento. Mártires tamén do
pavo en xeral que desde o noso
agro, as nasas fábriéas, o noso
mar que nos arriquece coas suas
augas garimosas , mais que nos
esixe de contido unha peaxe en
vidas; da nosa diáspora chea de
dór e sofrimento .. .
Nori vai ser un camiño de rosas .
Que ninguen coide que o dia segu i nte das eleicións, cando o
BNG asuma a sua responsabilidade de govern.ar, o país vaise
convertir nun verxel. Son séculas
de traballo á contra, de esmagar
a nasa capacidad e de facer , de

autoódio persoal e de entrega ao
poder foráneo. Será moi difícil, e
os nasos representantes terán
que empregar toda a sua capacidade imaxinativa, máis van ter
moita necesidade de que os
arroupemos, que lles prestemos
as nasas enerxias, que saibamos ser pacientes, e que ás empuxemos cando as dúbidas agramen nas enrugas das suas esforzadas faces os atrancos que o
nacionalismo español non vai
dubidar poñer endiante.
Mentras, aqueles que coñecemos
a luminosidade das nasas alboradas nos confins das fisterras, no
espertar á grandiosidade atlántica, non dubidamos que estamos
ainda nos comenzos da pantasia
e do soño, que non podemos relaxar os nasos esforzos confiados
que xa chegou o día da Alborada.
Non, agora é cando ternos que
apreixar os dentes, apertar as
mans solidárias, e nun estarzo
máis, con palabras momas achegarse ao sentimento dos nasos
maiores, da nosa xenerosa xuventude, de
nós mesmos e
poñernos a tra- Que ninguen
ba 11 ar a eito .Temos que bo- coide que odia
ta los fóra das seguinte das
instituciós, ternos de aillalos eleicións, cando
nas suas misé- oBNGasumaa
rias foráneas,
e obligalos a sua
respeitar a no- respon~abilidad
s a idiosincrásia, afondando ede governar, o
e estendendo país vaise
a nosa cultura
por todos os convertir nun
confins do país verxel.
e zonas de in fluéncia do galega. Ternos, no pórtico do século
XXI que traballar conxuntamente
para conquerir en ·1iberdade a
conxunción armónica que nos fai
falla para a recuperación cultural
e económica do noso país.+
CARLOS PIÑEIRO
MADRID

Carta aberta a
Goretti Sanmartin
Benquerida am_iga:
Sabía que o traballo de secretaria era algo que-non che conviña,
tentei di?ircho, pero deixeme le-

1
var por aquilo de non ·meterme
no que non me chaman. Non estivo ben , debín insistir. Despois
está, xa o sabes, esa mania túa
de quereres arranxalo todo, sempre con boá vontade, e despois
de todo, unha por comodidade,
remata pensando que poida que
as causas teñan arranxo se es ti a que remexes os papeis, atendes coa túa excelente disponibilidade todas as chamadas, calles
todos os recados , estás para todo cando é preciso e saes a última sen esquecer pechar ben
coa chave, para que todo quede
moi ben gardadiño, en arde, do
dereito. En fin, querida miña, labores de secretaria que a ti non
che comprían . A secret~ria nunca debeu preguntar sobre o que
definía como estraña doenza; a
secretaria, non lle debeu roubar
o tempo ao Señor Agapito, ar:nigos das causas á súa hora, no
seu lugar propio, da orde establecida. A secretaria tiña outras
funcións. Non podía dubidar, indagar, para que? se todo estaba
ben. Pero eu, agora asumo a miña culpabilidade, debín insistir,
dicirche que eras un luxó para o
Señor Agapito, pero esa teima
miña de que hai que ter o valor
de equivocarse, fíxome estar calada e virar os ollas para outro lado, e como estou un pouco lonxe, anotar na miña axenda o fax
de Bonn pertencente ,o partido
feminista DIE FRAUEN, por
aquilo de que aínda que sexa en
alemán me entendan un pouquiño. Perdoa, hoxe sei que debín
ser contundente.
Ademais , quizais productó
dunha educación herdada do
pensamento cristián , da que
ninguén puido fuxir, o meu sentimento de pecado vai en aumento e penso: "debín contarlle
a historia da man esquerda".
Poida que xa sexa tarde pero
cóntocha agora.
"Había u11ha vez unha nena, a
última nena que entrou nunha
escala unitaria, daquelas nas
que os nenas de mandilón azul
estaban nunha banda, as nenas
de mandilón rosa na outra, daquelas escalas que se pecharon
cando nos últimos anos do franquismo se lles deu por facernos
un "colexio nacional " e levamos
da parroquía a máis perta do
concello. A nena_aprendera a ler
dunha maneira un pouco rara, o
seu avó facíalle debuxos e debaix0 apuntaballe os nomes, así

A policia de
Compo_stela mata a
tiros unha becerra
escapada do mercado
de Salgue_iriños.
Metérase na porta da
faculdade de
Xornalismo despois
de choutar pala
Algália abaixo e as .
forzas de seguridade
resolveron meterlle
· dous tiros para
rematar coa alarma
social que nos invade.
A aboa desta mesma
·: becerra foi indultada
d~spois de ,espiantar
1
1 - de Santa Susana e
1 botarse á sotana dun
1 castrense no Franco.
Ainda ternos máis
feiras de gado que
hipermercados e xa
non sabemos tornar
as vacas.

Catrocentas mil de
teléfono móbil pagou
en algo máis dun ano
o alcalde de A
Mezquita. A oposición
pregunta se o tesauro
público non aforraria
algo mandando ao
.rexedor constitucional
en carroza aberta á
parola'r coa noiva, que
dinque é o teléfono
máis marcado. O
presidente da
Corporación asegura
que en berlina ou por
satélite, coa moza 6
con quen cadrase,
talaba, en todo caso,
de asuntos
municipais.
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Norma Duval só
apareceu vinte
minutos nas festas de Xinzo e por isa pa~ou
unha factura de tres
.millóns. O ano pasado
os Herdeiros da Crus
actuaran tres horas.
Unha pintada explica
o qúe significa Norma:
Non Otrezo .
Repeticións e Marcho
1 Axiña.

1
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Nunca máis limpo se
vira o rio que despois
dos de Vilaboa
arramplar con tres
tonefadas de resíduos
sólido§> empacados na
canle. O rio dos
Gafos·, naturalmente,
repasado desde o ·
nacemento. Un
receptor portátil
desvelaba o relato
que os vixiantes de
Chl:lni facian da
operación: "Coche de
pedales; repito, de
pedales; bici eta
paseo; bidón munición
cañón, calibre 37.
Parece que sen
·
carga". O
subdelegado Chuni
tamén cria hai meses
que o concello de
Vilaboa estaba sen

1 carga.
1

••

1
1 "Gráficos,
1 retírense!", foi unha
: · das frases favoritas
de Fraga cando
1
1 . dividia os encontros
1 coa Prensa_en dous
1 tempos: o de cliché e
, 1 o de pruma. Agora
1 deu con mellar
: . ' solución porque
1 aparece-- en público
1 . ba:ixo unha mesta .
1 capa de mask duvet
1 fon9é mat da marca
1 Helene Rubinstein.
1 Ou sexa, que ~e
rriaqúifla._Se. chega a
· atapar ante·s esta
doada fórmula .
·cosmética, non teria
dado aquel
lamentábel
espectáéulo de
Estafotografianolasac
austedporquenomesa/
eamideloscojonesypu
ntol• .
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Lucia

Elcira

Auxiliar de clínica

Empregada de fogar

Pode ser q_ue inauguren
demasiado rápido }as au,
tovias que van á Mese~
ta. Se cadra hai moitos
intere~es eleitor~is e
económicos. De todos
xeitos, inauguran ás
presas pero as autovias
galegas foron construí,
das con moito retraso a
respeito dos prazos ori,
xinais, isto é unha con,
tradición. Ademais e_s,
tán moi mal sinalizadas
e mal feita~. +

I

O que se tiña que matar
é o que as fai ou quen as manda inaugurar sen es,
tar rematadas totalmen,
te. A cµ-lpa non é de
quen pasa por elas por..-.
que xa están inaugura,
das. A Xunta; antes de ·_
inaugurar nada," tiña que .
ver as condicións da aü; ·
tovia para evitar aciden,
tes mortais. Non sei que
razón hai para tanta pre,
sa, hai moito que inves,
tigar.+

Luis Xabier

Manuel

Dependenta

Estudante

Delineante

Deberian pór ' un pouco
máis de coidado cando
fan as autovias, sobrero,
do porque os acidentes
cóbranse vidas humanas
-e os políticos deben pri,
mar a seguridade dos ci,
dadáns sobre os seus in,
tereses. Se cadta tiñan
demasiada pr.esa er re,·
matar as obras e algun
político rnandou acelerar
o proceso, iso paréceme
mal, deberían ir enriba
da Xunta.+

Seica houbo vários aci,
dentes nos últimos dias.
Eu creo que nalguns tra,
mos as autovías están
ben, pero _noutros están
moi mal. Ademais non
as dan rematado e hai
anos que tiñan, que estar
funcionando. E o colmo
que agora anden a apurar
as obras logo de tantos
anos retrasando a cons,
trución. Tiñan que cum,
prir co que tiñan estabe,
lecido.+

Penso que posibelmente
as autovias non estexan
ben construidas. Tamén
hai exce o de velocidade.
Como vai haber elei,
cións hai políticos inte,
resadas en que as auto,
vias se poñan en funcio,
namento ainda a costa
da seguridade . Logo tar,
ciaron moito en remata,
las. Algunhas obras déi,
xanse precisamente para
darlle pulo na época elei,
toral.•

ria que só, pode andar coa perna
ban, nas súas dedas. Aquelas
aprendeu a ler: día, noite, mar,
esquerda, aínda que sexa uns
... e direiche que avó tiña a hacóxegas coa lingua nas nádegas
non tiñan o mesmo afecto se
. bilidade de pintar a noite, o día,
días, pode darlle a volta a todo.
o mar e todo o que súa neta,
quen a acompañaba esquecía o ~ Menudo panorama O señor eilado esquerdo.
- vado do brazo esquerdo e a setan lista para el, lle pedise. Ler
cretaria, aínda que eventualera así, pero escribir ... ese 'xeito
de colle'r o lapis coa man esmente~ da perna dereita, unha
Xogando ao balón _pé ocupou a
querda para a mestra doria Ademala imaxe para a clientela.
extrema esquerda; se comía
1a era inadmisible! A mestra
sardiñas con pan de millo, ou
atoulle o brazo esquerdo, cun lamelindres, ou cereixas roubadas
Alégrame de qúe decidises deci ño rosa, que facía xogo co
nas cerdeiras, todo era coa man
dicarte á literatura, ternos dereimam;iilón. Na casa ninguén- souesquerda. Se escribise esta carto a iso, sen xefes, e se me apurares, ata podemos cambiar de
bo nada, a fin de cantas, a mesta, diríache que a súa man estra era quen sabía de todo. A · querda sería a que máis lixeira
nome e recoller antigos apelidos
nena medrou
habería de andar atras das te- -das avoas que a legalidade nos
co seu brazo
negou pero non a historia.
• clas. "!so si a man esquerda queesquerdo ata- Alégrome de
dau · impedida para fiar letras
con boligrafos ou calquera outro
Con todos os bicos. •
do,
mesmo q ed "d'ses
sen estar ca
U . ecl 1
tipo de aparatos estilográficos,
!aciño rosa a · dedicarteá
tamén ten menos forza, non é
MARGA ROMERO
súa man esta- literatura, ternos
gustante de collar paquetes, en
(TREVERIS)
ba así corno
fin, pesos. Mais ti xa sabes que
impedida , ei- dereito aiso,
non é cuestit;m de forza.
vada. Esquesen
xefes,
e
se
ceu a man esO corito é ·que a ·nena, que xa
querda e non me apurares, ata
non o é tanto, é moi feliz, na súa
reparou en naintimidade cando é ela, a súa
Somos um país tranquilq. Quanda disto. Pa- pode.mos
man esquerda é libre, non que- ' do nos enfadamos, anchemos
saron moitas cambiar de
dan marcas do laciño rosa. Isa
umha instacia primeiro por se é
si non esquece que a quixeron
aceitada palas autoridades. Ante
, lúas e a nena nome
xa non o foi
endereitar, por iso agora cando . a cruel presenc;a dos elementos,
tanto, ás caulle ten que parar os pés a alsempre confiamos nas sábias
sas sempre che.gan ao seu temguén_, é a esquerda a que di alpredic;óes do metereólogo. Sanpo, estaba afeita_a escoitar.. Un
to, sempre a esquerda a -que a
tigamo-nos só quando -é .estrita· dí'a deuse ·de ·c·o nta que fina
leva a insistir no que ela é, pormente necessário. com s'upremo
dous lados, un esquerdo e outro
que nunca asumiu a represión".
e d~licadó vagar. Confiamos dudereito, de seguido, foi conscienrante séeuros no amor e pro, te ae todo ó que fixera a súa
Pobre señor Agapito, vello tri~te,
tecc;om dq.s .instituic;óes, das graman es·q uerda_, un has funcións
afastado dos praceres do munvatas bem ·engomadas, e nun_ca
ben especiais, a princrpal agasado, con tanto medo no c~orpo,
r.:ios cansamos de esperar, nunca sentimos a mais leve imllar o ·seu carpo, é dipir: aloumi~
con tanto pánico. Nowme· cabe
ñalo, facelo arrecendente, litnpapacienqia, ante os· trámites que
na cabeza que alguén ande eivalo, acariñar a longa trenz-a do
fossem necessários, tardem um
do polo mundo porque,q seu braseu pelo. lsto ocorreu un día no
ano ou vinte séculas. Sabemos
zo se lle enferruxou de non utilipor venerável experiencia· que
que foi consciente de como prazalo voluntariamente. Con tantas
as causas levam tempo, que as
ticaba os praceres do amor, escausas como che héJ.i agora! pecousas bem feitas bem pare- taban sempre presentes os seus
lotiñas de goma, artiluxos corealados e a man esquerda era a
cem, e que Jrás de uns ~am-che
nos ou chineses! tantas-cousas
vir outros. E dizer, que se nom
que voaba' máis lonxe. Ela tapara evitares que as mans, os
brazos perdan movementos ! ·
somos nós os destinatários, semén_requería ás outras persoas
rám-no outros, os nóssos desque lle ían prestando os seus dícendentes, e por isso a. nossa
as ser bicada, lambida, en toda
Do único que me alegro. e do
confianc;a nas instituic;óes, nos
a súa totalidade. O seu pé dereiteu despido, da fractura da túa
que governarn, medra época em
to non sentía pracer se o seu pé
perna dereita se cadra, porque
época com energía colossa~, coesquerdo non recibía trabadelas
isto encendeu o pánico dG> señor
mo umha planta que se rega a
pequeniñas; que tanto lle gustaAgapito, coitado, unh~ secreta-
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Notícia de um país

todas horas. Para nós sempre
há dias por diante, melhor dita,
nem sequer há dias, nós nom
contamos estes desfortunados
metros que intentam ·inutilmente
apegar-se á gigantesca pele do
tempo; sabemos que se trata -de
umha acc;om inútil, sem sentido,
umha perda absoluta de forc;as,
que nós empregamos de melhor
jeito em confeccionar serenamente a nossa particular madeira de lá, ajuntando com natural
paciencia os
fios que vam
pouco a pou- Sabemos que
co nascendo.
Sim, é certo desde outras
que ás vezes partes do
tropec;amos ligei rame nte e mundo, anossa
inclusive che- traquilidade é
gamos a cair
ao cháo, mas vistaquase
sempre nos como üm vício,
levantamos
outra
vez, mas nós que
sem sobres- nos importa é o
saltos, dispostos doutra vol- que pensemos
ta a comec;ar nós ·
a nossa tarefa, como o sol
volve sair cada manhá sem
queixar-se o mais mínimo. Sabemos que desde outras partes
do mundo, desde outros países,
a nossá _traquilidade é vista quase como um vício, mas a nós o
que nos importa nom é o que
pensem os demais, senom o
que pensemos nós, for isto atinado ou nom. Ternos a certeza
absoluta de que a. nossa madeixa jamais se estragará, jamais
nengum dos seus fios sofrerá o
mais mínimo dano, e todos juntos seguirám unindo-se par.a
conformar essa totalidade sempre cambiante, sempre nova,
que nos alegra. nos emociona
cada Vf!Z que a sentimos deslic;ar-se palas nossas máos. •
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MANUEL MEIXIDE FERNANDEZ
(CHANTADA)

A NOSA Tl!RRA
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ff.i¿a, algo máis de
dias
· Euskadi. BilQo e Donostia, A auto~strada q':!e as une pasa á beira de
Ermua e Eiba¡:, agachadas entre
montañas, como tantas vilas bascas.
Naves industriais, altas rorres--de pi·
sos e ao fundo, sempre, as leiras pulcramente traballadas1 a harmóDia
dos caserios na paisaxe. Unha natu·
reza civilizada, sen a afrenta das casas de tixolo, os chalets pseupo-alpi·
nos e as rnansións tipo
narcotraficante que inzan o noso
país. Custa crer que este poda ser o
cenário da marte e da violéncia. A
consciéncia de que esa é, ao cabo, a
verdade, fa¡ máis dolorosa esta aparéncia,de calma.
_

~utobus

A

volta, un
que fai a
liña Paris-A.Coruífa qu_e enchen.os
nasos emigran.tes. Vistos .de perta
non son desde 'lago figuras épicas.
Lernbran máis ben El cadícéño rosaliano: expresóns francesas e un és·
traño ace~tb qué se quer da España
do sul. O de tres mulleres que conversan no i;.estaurante da área de.
descanso. Serián ridícuJ~ se non
fosen polo que cónran. A da Rua de
Petin soñou ario tras anc:> eon xuntar
para dar estudos aos fillos e fazer
unh_a casa ne) lugar natal. Agorá os
fillos non queren abandonar Frari.za
e o home morreu haí poucos meses. .
Xamais regres-ará para habitar a.: casa.
Non di drámatizando, só corno
quen fa¡ unha confídéncia para alixeirar as horas da viaxe. Per9 hai
- Ínáis verdade na sua contenzÓn que
en todas as bágoas e apertas e desrnaios dos programas da TV que
converten a dor en cspect~culo.

A estrada da Deputación rentea a mámoa da Rei por baixo dos 15 metros de respeito previstos na leí do Património Galego.

A todo gas pola prehistória

o

A Deputación de Pontevedra asfalta a campa megalítica .
do Monte Penide·
-0. G. LUCA

Unha mesa de xardín

A Deputación de .Pontevedra
meteu a excavadora polo cen·
tro da necrópole do Monte Penide, unha da campas megalítica mái intere ante do ul
do pais, declarada hai anos

A chaira do Monte Penide pertence ao monte de man co·
mún das parroquias redondelana de Cede ira, T ra rnañó, Yilar e Negro _ O Grupo de Traballo A Fornela itua nesta área
39 mámoas ainda qtie outros autor contan 58. A Mámoa do
Rci, tamén citada coma dolmen
de Transmañó conserva seis
chanta de grande tamaño, un·
ha .dela deitada. No vecindári
relatan o roubo recente; á.luz do
dia, dunha da chanta do corredor para facer unha rhe a de
xardín.
...

Ben de lntere e Cultural
(BIC). Para facer a via, a Deputación fendeu gábeas; calzou
con pedregullo, asentou e as·
faltou unha vella pi ta de te·
rra. A estrada resultante ten
moito máis ancho que a vella
pista e rentea un dos monu·
mentos máis importantes do
cemitério, ~ Mámoa do Rei,
por baixo dos 15 met'~os de,Tepeito previstos na Lei do Património Galego.
A operación eleitoral da Depu·
ración- ten · po.r excuS\:l comuni·
car. a parróquia de Cabeiro 'coq
Chapela pero na realidade con·
tradice salvaxemente todas as
prescripcións de defensa do património e cambia un espam arqueolóxico de raro valor.nunha
via 'de transporte de ·petlr.a-e madeira e, nos fins de semana,
nunha pista para competición e
entrenamento de motoristas. A
actuación cómpromete o · Pro. xecto de Parque Arqueolóxico
que estudan o ·c oncello de Redondela e a consellaria de Cultura. Para in~entariar· e estudar
a necrópole, a Dirección Xeral
do Património pagou dous mÍ·
llóns e médio de pesetas.

r

..

A locali..zación das antas e do 1
circo de pedras permite pensar .que e trata da campa da primeira poboación 'da rla de Vigo, defendida no acceso N orte e Sul
por p·aramento naturais e éos
ca tros de~ Tra mañó e Negros á
bei_ra.
·
·
Yári . grupo arqueolóxicos so- :
licitaron ao anterior alcalde de . ·
Redondela Xaime Rei a decla~
ción de parque arqueolóxico pa·
ra o cimetério e os arredores,
nos que se inventariaron grande
cantidacle de petroglifos. O al'calde formulara daquela únha "'!
01-f.xinal; excusa para noh actuar

o

megalito datan de. catro a
seis mil anós e esrán· espallados '
sobre un _pr~do de cinéo heááreas que for~ reforestado. coñ pi~
ñeiro en 1954. Ai!lda ~pns,erva
pés de carballo, sobrelro, espif).o
e acibro, que pµideron formar
no pasado ·a cuberta .da campa.
No ano ·80, un tncéndio arrasou
este man.te desde Trasmañó á.
Cabeiro co q11e ficou á vista un
interesante cromlech ou ·circo de
chantas de 200 metros de diá-·
metro na extrema occidental do
cemitério. ·O ICONA replantou
decantado pinos e· ·e ucaliptos
hoxe enormemente empobred-·
dos pqr abaridono. O monte baixo cobreu o circo de pedras do
cromlech, hoxe ·a penas· recoñeci be l. A •Telefónica deitou un
cabo naquela área 'e cambiou de
lugar algunhas chantas. ·
\ l,'

1 1
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·~
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Árrás,
Paris, Tours, Poitiers,
fican ·os outros emigrant_es, dos que
ninguén fala. Universitários de vin·
tetantos anos-.que non se resignan a
sobre o espazo monumental : "Se -· seren iridefinidamente mantidos
pe.fiemos cárteis explicando a
polos pais ..~Están tamén en l1ngÍate·
importáncia dq.s antas,_ poden vir
rra, no Bra~il , na Arxentina. As vedesaprens~v_o{ a extavalas e de·zes o desterro por causas económirrarnalas. Case é meltor non in- . cas mascara-se de bolsa de estudos,
dicar o que · ali ternos". A anta . intercámbio cultural, boémia xuvede SalisbuJy, no Sul d~ lnglate~
nil. Mais alguns falan da sua como
rra, de menor tamaño que a Mádunha xerazón perdida. Perdi::da
moa do Rei, está -anuciada nun
para o país, _como tantas, emoitos
rádio de 2GQquilc;>metrc?S
saben-no desdé o seu naciona]ismo.

As _consecué~tias do abandono
están á vi ta. En' primeiro luga'r
pola imposi~ión .de feíto dunha
actúación tan agresiva comq. a .
da estracfa que desnaturaliza . o
. espazo. A pi~t~ , asfaltada non só '
pasa ao pé dp.. Mamoa ··do Re! se'non que recorta· a área doúfros
dous túmulos próximos de enorme-tamaño, aos que roubaran a
maioria das chantas. Instada po: ·
lo' grupo afqueolóxico Alé~' Nós, a Xúnta c~oncede 'á. nectópáte
~ C0~1.2fic}Ón qe _esp_azo· prÓtexido
pero nen o Seprona nen os servizos do Concello impiden novas
agresións. De a pouco, .,cofo.ci:.
<lindo co a§fal.tado da pis~a, unha chanta de dous metros. ~pare·
ceu á beira da.estrada cón.sinais
de ·ter sid9 movida por unha excavadora.

act~ación
:_ compr9mete o -.._;·
· Proxecto do .

A

~Parque

.

~

-:

~ Arqueolóxico
~ Qll:e estudan o --

.:,·concello de
.

: Redondela e a ·
consellaria de
Cultura.

. . ·,

.... !

}

1

!

1

1

A vixiáncia do servizo contra·
incéndios é intensa no monte
Penide o que reproduce unha
paradóxica situación común a
todo o pais: o sistema de alarma
contra o lume non implica.nen
o cuidado do monte nen a defensa do património. •
f
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~ns cant~s

vi~xe. V~gar

dias de
·
por Ut:\ mundo de aparéncias e verdades. Mover-se po-la "tona turística
sobre do prane~a" -como notp.va
, Otero por boea do sel! Adrián Solóvio_:_ coa ínruizón de que nelá todo
é simul?cro. I:ero debaixo, algures,
están os seres-humanos e a serieda. de esencial das-suas vidas .' A ela
pertencen a beleza melañ:cólica dos
xard1ns p~ Monet.en.Lizam e,9:de- ~
sespero o~ a .~u\jdez do sui~id? gue ~:
se arroxa á via do tren e fai que' b ·,
noso se demore; a lediza dun cativo
qu~ xoga a ser Batinai:t asustando as
pombas; esas palavra~ 'finais na_len.- ,
da dunha tumba xudia eff
Moñtmartre·-Mo!lsieu! non sei
cantos cargos mui pimpa_ntes" ... ~t
- violfuiste-; a dm no rosto dunha
. nai que se· debruza-erivisa na xanela,
-agora que pasqu a eufória,das esce· ·
nificazóns e resulta irnpensável crer
qu~ está ben que o filio morra se
· con iso se soluciona algo . Agora que
é tan evidente que estivo ben e que
veu que nen pintada esa marte que
xustifica calquer nova cruzada anti·
nacionalista, calquer novo entramado de mentiras.•

.
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. -uxia foi cantar
ao festival

• O concello,_de· P6ntevedn1
paga·341 ~000 pesetas ·p ot
,
un xantar de Galiza Terra - tln~cá
.

Pópkommde
Colónia
Na fin de semana do 15 ao 17
de Agosto celebrouse en Colónia o festival" Popkomm, qBe sumou máis de cen actuacións
que, ao estaren repartidas por
vários locais da cidade pux.eron
. difícil a eleición ao público. A
Sociedade Xeral de Autores de
España foi a encarregada de seleccionar unha representanción
da música que se está a facer no
Estado e na que incluiu á
cantante do Porriño Uxia. O
Sábado 16, nunha noite
coni.partida coa sudanesa Rasha
e con Esperanza Femandez, celebrouse o concerto de Uxia. ·
No programa da SGAE compar~
tian representación con estas
tres voces femininas o grupo de
Xixón Manta Ray, os barceloneses de Nuncajaniás, a Vargas
. Blues Band e os pinchadiscos
Professor Angel Dust, T ony
Rox, The Frogmen e
-

Madelman.•

·

..

.

cita musicál en
Lourenzá

L

Aproveitando a festas do Conde Santo en Vilanova de
Lourenzá, un grupo de mozos .
argallou a idea do Ponteirorock,
unha xomada·adicada á xtmte
nova que se vai celebrar o Venres 29 de Agosto. Folk tradicional, rock bravú e hardcore están
presentes no cartel cos gru_pGs
Bate certo, de Ourense, que
apostan pola gaita na sua dixitación pechada e polo éanto solista feminino e coro masculino;
Kashbad, de Orereta, que grava- .
. ron o seu primeiro disco no selo
Esan Ozenki e que destaca ppla
voz da sua cantante Sqrkun e,
por último, o grupo da vila
S~orrlábois, formado por Iván
Laxe, Xoán Villada, Xermán
Viluba e Emího López, que
--ápreséntarán a sua casete O ver.me homicida. •

• Gwendal,
Milladoiro e .
Budiño no
Intercéltico.do
Morrazo
Tres dias, 21, 22 e 23 de Agosto, son nos que se desenvolve a
lY' edidón do Festival Intercélti,
co do Morrazó cu~os concertos
teñen lugar no campo da Xunqueira de Moaña.·O Xoves
abren o festival a partir·das dez
da noite Milladoiro) gue ·remataron a sua xira polos Estados
Unidos e Xapón, e Xosé
Manue1 Budiño éo seu grµpo,
que interpretará na sua terra o
disco que que está a co'lleitar un
grand~ exito Paralaia. O Venres
22 estarán Luar na lubre e os
bretóri.s de Gwendal, formación
que levanta grandes expectati-

.

ro. A factura dunha comida do
pásado 30 de lv[aio celebrada
no Parador para inaugurar unha mostra de pintura, escultu"'..
ra e montaxes a5cendeu a
341.544 pesetas. A ela asisti-

Se todos os concellos q:ue acoll~n exposicióp.s incluídas en
Galiza Terra Unica teñen que
pagar o que pagou o de Ponteved-ra por un xantar, oproxec- ·
to cultural vailles sair ben ca-

ron o alcalde Xan Luis Pedrosa
e a sua equipa, representantes.
da Depuración, da Xunta e do
govemo de Navarra. O pago
foi ordeado polo alcalde popukir a finais do mes de Xuño. •

·······························~·······························~·························~·····~······

cla, ápresentou o libro de Prácido
Castro, ·membro do Partido Ga.. leguistas ademais de ser o secretário de Relacións
Intemacionais e traductor. Foi a
· persoa que fixo pos.íbel que o ga,
lego, proibido no país, escoitarase na BBC. Na homena:xe participaron G alcalde de Corcubión
Rafael Mouzo e o historiador
Marcos Valcárcel. Un recital poético adicado a Bóveda e a cárrego do Batallón Literário da Costa
da Marte pechou os actos. •

.

vas
sua volta pola Galiza e
que actuou neste mesmo festtival hai oito anos. O Sábado 23
haberá a oportünidade de escoi- .
tar as baii.aas de gaitas ldcais
que farán un pasaruás pola vila.
Hai un bono pára os dous
primeiros dias do lntercéltico .'
ainda que de todos xeitos .pódese adquirir a entrada para cada
xomada por 1.200 pesetas
babendo un prezo especial para menores de 16 anos.•
·

• Atopan un
Ínédito castelán
do século XVII
eri Camariñas

~

Os grupos Luor no lubre e Mil/odo!ro estarán no

na

• Punteirorock, ·

.

lntercélti~o

do Morrazo.

• Apre~én~ase o
libro de Prácido
Castro en
Corcubión

Da autotia de Joseph de Valdivieso e -publicado no ano 1622 é
o libro inédito Doce actos sacra,

mentales e dos comedias divinas,
que se atopou recentemente no
.centro efe documentación Blas
Espin de Ponte do Port9 en Ca~maríñas. Este volume pertenceu
a un cura de Cee afeizoado á comédia relixiosa e será exposto -~o
público xa que se atopa en per,
fecto estado. •

Coincidindo co 17 de Agosto,
Dia da Galiza Mártir, o concello
de Corcubióh, ademais de ·
homenaxear a Alexandre B6ve-

Sinfónicá de Galiza o Martes
19. O cantautor interpretou ca·tro dos seus temas ·máis coñeddos na vesión da orquestra que
·.dirixe Vítor Pablo Pérez. Ante
. 2:000 persoas a Orquestra come·zou o seu repertório con temas
como Dez melodias bascas, Negra
sombra, Anduriña ou Moon river
antes de que aparecera Serrar.•

·.ooove.m o
non vai financiar
o Müseu de Arte
Contemporáneo
de Vigo
Mália a intención da
concelleira de Cultura de Vigo
Maite Fernández e a visita á cidade do ecretário do Estado de
Cultura Miguel Angel Corté o
Luns 18, o Governo central non
vai financiar o proxecto de Mueu de Arte Conteffi;poráne .
Para a Administración central
trátase dunha .obra municipal
que o concello pensa ubicar no
antigos xulgados de Vigo. Cortés comprometeuse na percura
de financiación da UE. O
· Museu Quiñones de León non é
. o lugar adecuado para os fundos
que posue, fundamentais na arte
contemporánea galega que, .en
embargo, ou se atopa_n embalados ou colocados
inadecuadamente. O seu director Xosé Manuel Hidalgo apontou como saida a mversión privada.•

• A Orquestra
Sinfónica de
Galiza e Serrat
xuntos no ._·:
,,,,. .•
cenano
O Festival Internacional de
Mqs.ica Castell de Peralada foi o
escenário que ~unto u a Joan
Manuel Serr~lt e a Orquestra

Carlos Núnez, -x(lcarandáirui~ e Brendefolk
·actuaron 110 Festival·de An Oriant
.

-0. V. ESTÉVEZ/M. FERRO

A cita dos _chamados país.es celtas tívo lugar do ~ ao 10 de
Agosto no 272 Festival lntercéltico· de An Oriant, na bretona
Breizh, Os espectáqilos oficiais
pasaban de duascentas cincuenta
actuacións nos dez dias e, coma
sempre, o público está asegurado.
Desta vez, asistiron perto de frescentas mil persoas procedentes
de Eire, ·cornualles, Gales ou da
Galiza e Asturies. O público que
vai a An o ·r iant agarda que os
artistas que ac uden ali non só
amosen senón qu1= difundan as
suas cult.uras, as suas falas, as suas
mú ica . E e é o xeito de con,
quistar ao e pectador do festival.

'.

.

Entre os 4.5.00 artistas qué pai·ti- ..
cí.paron no festival, os galegas
tiveron tamén a sua particular ; .
. representación .. Ainda que no
concurso Macallan, n~ especialidade de "gaita ibérica", non se
puido revalidar o galardón ~ca
d ado no pasado festival por
Edelmiro Femández. Si obtivo o
· terceiro poste ex aequo o. gaitei,
ro de. Fene, Carlos Lorenzo_ O
asturiano Manuel Tej edor foi o ·
gañador e, no apar~ado de
modalidad~ de gaita escocesa,
Ian Macdonald levouse o pri- .
meiro pasto.
Quen xa se esperaba que levantara moita espectación foi o gaiteiro de Vigo Carlos NúñezJ que

apr~~entaba no festival o traba~

Uo~ i-rmandade das estrelas. No

seú discurso de mestizaxe, Núñez fixo confluir no .escenário
música cuqana e .guitarra flamenca con ritmos galegas proxectando un espectáculo.efectista en An Oriant: Para completar a preséncia da Galiza no festival actuaron o grupo de bqile
Xacarandaina, O- Pedrón de Padrón, que se promocionaron con
trípticos en inglés, francés e castellano mália ser o seu folclore
galega, a banda de gaitas de Cea
e conxunto Breridefolk, de Fene:
O · festival vo ltou se r un ano
máis o trinque das músicas que
. xurden e evolucionan nos dis-

• Música~ teatro e ,
asalto-ao castelo
enMoeche
En Moeche todo está listo para
que os dias 22 e 23 saia adiante a
18º edición do Festival
lrmandiño. As actividades c9mezan o Venrés ás dez da noite da .
man do colectivo tea.tral O Cas. tela' que estrea a obra Pedro Ma,
druga de Dan¡el Cortezón . O Sábado a partir das nove da noite
no campo .do festival o público
pode disfrutar das pandereteiras ·
do grupo Buxaina, Arz Hais, Xosé Manuel Budiño coa colaboración de Kepa Junker;:i, Berrogüeto
·e Bágoa de Raiña. A media noitefarase· entrega do prémio do concurso de cartaces á gañadora dés- .
te ano Ana Isabel Viñas, le:rase o
pregón e terá lugar o asalto ao
castelo de Moeche. +

,
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conta de libros

Un pasiño
normalizador

. cóñtaminaci~~-·------e-saiitie___ _____-___ _
_,,

Títulos: Breviarios (ng J, 2, 3, 4).
Autores: M. Ferreiro, X. Ríos e R. Varela.
Editorial: Laiovento.

Non vou sorprender a ninguén
si digo que a nosa literatura ten
hoxe acadado un número anual
de publicacións que mesmo supera á doutras linguas minorizadas no Estado. Tampouco ninguén vaime quitar razón si afirmo que fóra do eido ·das ciencias
~ociais moi pouquiño é o que se
publica na n sa lingua no amplo
abano doutras disciplinas científicas que van desde a informática á bioloxía molecular. E xa me
perdoe o lector unha outra obviedade: non haberá normalización lingüí tica editorial namentres o máis dos títulos que
saen dos prelos do noso país non
veñan en galego.

E pola conciencia do diro que
un in te un aquelo de' ledicia
cando mira que unha nova leira
do saber estase a sementar na
lingua de nós. Aplaudamos,
pois, a aparición desta nova colección de Laiovento polo que
significa de aportación á normalización da nosa cultura.
Xa son catro os libriños aparecidos. Un primeiro de Manuel Ferreiro (De Breogán aos pinos) no
que nos conta a xénese do noso
himno e as correcións que lle
compre facer ao texto oficial. Os
números 2 e 3 son de autoría de
Xulio Ríos e están adicados á
análise da nova situación criada
coa incorporación de Hong
Kong á China e unha ben documentada de crición da situación

-· - ~ -,.-.~!.?r¡i¿_¡;! Eerreira

.

---~~e. Bre-üián·- -·

-..:-Pinos_ __

actual e futuro inmediato deste
país . O cuarto volume, de Ramón Varela, entra no terreo da
máis queimante actualidade
ecolóxica.
Non é nada
doada a la- Nonhaberá
boura
de .normalización
apresentar temas comple- lingüística
xos a xeito de editorial
divulgación namentres os
pois é moi fácil caer na máisdos
tentación de títulos que
baleirar de saendos
contido para
prelos do
xustificar a
vulgaridade e noso país non
a falla de ri- veñanen
gor. Non é es- galego
te o caso destas carro entregas. Todas
elas están baseadas en dados
contrastados con seriedade, documentos ben actuais e de primeira man, amais de ter unha

A rutina é o deber
de todas as criaturas é unha proposTítulo; O lume de Santo Antón.
ta literário-musical
Autor: Luís Manuel García Mañá.
da autoria de MaEditorial: Xerais.
nuel Cortés e editada en Positivas.
Os versos de CorAcost:úmase .definir o best-seller
tés, que integrou
desd~ o ponto de vista do é·xito
o colectivo Rone este en función das. véndas
seltz sendo
acadadas: se un libro vende moicorresponsábel
do_Unicornio de
exemplar~s, ten éxito, e 'é
cenorias ... , son
"best-seller, en denominación
inseianqui: Implícito queda o que - compañeiros
parábeis das composicións
todos sabemos, para is.o non é
breves para guitarra compostas por Xapreciso que haxa calidade, .cousa
vier Abraldes e Fran Pérez. Os
comportamentos dos animais, incluíque m_ergullo.u este tipo de aisdos os humanos, dan lugar a poemas
. cursos na chamada subliteratuta.
asentados no humor do absurdo; asi o
Mesmo, somos conscientes de
destino avícola é arrastrar fama de pur.a

lin

que obras notábeis pasan desaestructura pedqgóxica que xa 11~ . percibidás. Sen embargo, . todo
ese desprestíxio cuestiónano
gastaría a algún libro de texto
que un coñece ou pretendiclos < Ínoito os ·áutores, interesados en
chegar ao meirande número de
ensaios académicos q~e rodan
'leitores posíbel. E hai que darpolas facultades.
lles toda -a razón que teñen: hoxe en dia é un espazo editorial
Certo é que coa excepcién do
primeiro os outros tres teñen á · imprescindíl::iel, a literatura galega non anda moi sobrada, son
contra de que pola súa inmediaprecisos discursos de fácil acceso
tez se han facer vellos en non
para o leitor, hai que normalizar
moito tempo, condición inevio noso sistema literário e hai
table de toda crónica de actualique popülarizar ao má~imo o fedade, máis poderán ficar como
nómeno literário a fin de non
manual de consulta dis'e intre e
quedar como mero ritual: .
ise feíto en concreto.
. Gráficas estatística·s, reseñas
biográficas, unha bib,liografía
interesante para aqueles que
queiran afondar no tema e todo
iso en arredor de sesenta páxinas. Si amais lle sumamos un
prezo ben asequible, unha prosa
correcta e un bo galego chegaremos á conclusión de que se pode
recomendar a súa lectura sen eiva ningunha. •

O lurrie de Santo Antón cumpre bastante ben as premisas que
- vimos de enunciar. Desde o pri..meiro momento perc.ébese claramente que estamos diante
dunha obra miciática: é iniciática para o autor, pouco feito nestas lides, e t.amén para o leitor
porque o vai transportar a un
tempo -do 1 de Agosto do
1856 ao 20 de Setembro do mesmo ano- moi suxerente: en

X. M. DE CASTRO ERROTETA

mer~ado condúcenos, cun, estilo

limpo e áxil, irónico, mordaz ás veces, sen barroquismos,
case sen decatarnos, a un proceso de reflexión
sobre a vital idade, perspectivas e futuro
da nosa lingua arestora e, en xeral, de todas;
as linguas.

·ferias

.

;

EDl~IÓNS XERAIS DE GALICIA

~"
~~; 
'

Bestiário musical
en verso

Best--seller

-ros

Unha lingua é un

Jesús Rnun

.-Best-- seller,

Ramón Y~~lf!..P.!?L-- - ·- ·

...

Nos trece estalas de-Fumareu está unha boa
parte de todo ·iso que nunca atoparemos
n~s cartas para navegantes da lnterrede. Unha tralla
· arroutadá percorre Galici~L Esta outra Galicia
enteira de pensamento gaiteiro. A troula qüe nón
· falte, pero tamén cómpre ter cabeciña".

(Pasa á páxina seguinte)

e ser carne de ca!do para preñadas.•

Cairo branca de
London
-Na colección Xa- barin de Xerais está publicado o libro Cairo
branco, de Jack
London, no que
se contan as
aventuras dun
lobicán, metade
lobo metade
can. Esta novela considerada como continuadora e complementária de
A chamada da selva na bibpografia de
London é xa fo¡ levada a pantalla en
diversas ocasións, afonda nas presións,
na forza animal e nos contactos co home. Á traducción, as notas e o prólogo
son de Ramón Nicolás.~

Dez anos de poeínas de
Gómez Alfara
Xosé Gómez Alfaro
é, ademais de profesor, poeta, narrador
e colaborador de
xomais. En Ciclóns
do sino, que se atopa dentro das publicacións da Deputación de Oure~, o autor reune versos escritos
entre 1987 e
1996, que divide en
tres partes, e que, impulsados
por un anceio espiritual, louvan á muller amada como esposa e nai. Segundo
Gómez Alfaro "unha lírica, desde o loito, para a vida".•

O pasado en imaxes de
Caldas de Reis
Xoán M. Domato Castro encarregouse
de recoller o material fotográfico e
anecdotário da vila de Caldas de Reis
xa que "para facer unha boa árbore hai
que empezar por_ ter unha boa ~aiz, para logo ter un bon tronco, rarnas e follas". En Lembranzas e fotografías
de Caldas de Reis,
poden atoparse
con imaxes de
primeiros de século ou con fotos
das festas da vila
ao longo dos
anos. T amén se
poden ver os
muiños de Segade, onde se
instalou a eléctrica, terra que quedará asulagada co enco,ro proxecrado pola
Xunta para o Umia. Manuel Tobio,
·Carlos Garcia Bayón e Borobó, entre
outros, poñen as anécdotas.+

-
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Leituras

Galiza is
different

(Ven da páxina anterior)

carlistada, poucos anos despois
do pronunciarnento de Lugo, e
cOa desamortización ainda recente. Acáelle, pois, o calificativo de histórica a esta novela;
Título: Galicia é única.
mais non totalmente, que a
Autor: Alberto Comesaña.
novela histórica debe facer uso
dunha linguaxe rica, expresiUn v ikingo, presentador da
va, que se achegue á grandiloTVG
metido a cantante, atavtacuéncia do chamado "estilo
do co refugallo da última festa
elevado''. A novela de Garde Catoira, canta: "Yo soy Breocía Mañá non. quer en ningán, el jefe del clan", entre ougún momento achegárese a
tros rípios de sémellante brillantal pretensión, algo que
tez e rigor histórico. Ao -tempo,
agradecerán ben os leitores
un cachas sacado dunha festa
máis novas, menos esixen- de despedida de •solteira, transtes no estilo e máis interemutado tamén en viquingo zarsados nunha trama ben tra- l!lil!!llllllm!lil!mmeilÍl!-~'--~
zuelero, íspese ate quedar en
zada. Precisamente na constanga. É un dos numeras, e non
U n
trucción da trama está un dos
o máis esperpéntico, do especnarrador omnisciente é o
meirandes acertos: a investigatáculo "Galicia é única", condución das martes -,-reais- é algo -relator que nos introduce nas incido e ideado por Alberto Covestigacións de Nemésio e don
que capta a atención de inaneira
mesaña, transmitido pala canle _
Efrén, unha trama que posteriorefectiva. Ademais, a brevidade
autonómica desde Sanxenxo, e
mente se adub ia coa preséncia
dos capítulos propicia que a tendo curmán de Nemésio, home . reposto sen roibén días despois.
sión,
non
dunha ccrnsciénc ia galeguista
afogada por
O "musical" do cantante vigués
moito máis fonda e que serve de
g randiloapreséntase ·coma unha óperacontraponto para caracterizar ao
cuéncias, non Non se pode
da
rock, pop, ou vaia vostede a aprotagonista.
A
bifurcación
se dilúa; e co- negar o
ber qué, na que se concatenan,
trama chega nun momento ben
adxuva taatractivo
escollido e tratando de enriquecoa engolada introdución en off
mén que cada
cer a história, sen embargo non
do seu responsábel, distintos
capftulo fixe des ta
logra evitar que, no remate, nos
".cadros" ou números musicais
crono loxica- primeira
correspondentes
a diversas époinl'.ecepareza
a
lgo
maniquea
e.
mente os feí- entrega
sária por canto non ten trascenca .da história galega, ordenadas
tos. Tendo
d énc ia para o desenlace. E o
a eito, e detendo a sucesión croen canta as mália as
nolóxica onde lles petou. As lemesmo opinamos 9o brevísimo
experienc ias deficiéncias
capítulo con que remata, nada
tras, estrictamente todas en casdo autor na dun narrador
telán. A sua calidade, a _da corese
perdería
sen
el.
prosa xornaografia, da interpretación e do
1ística, rnes- que comeza
Debemos saudar un novo autor,
vestiário, simplesmente bochorm cabe penxa somos máis e nunca seremos
nosa,' ao nível dun festival de fin
sar que esta
abando, non se pode negar .o
de curso na escala.
cxcrce un inatractivo
desta
primeira
entrega
fluxo grande na linguaxe (direcmália as deficiéncias dun narraAs sensacións producidas por esta) e na concepción do discurso
dor que comeza. Cabe esperar
te ~spectáculo son pouco <loadas
(estructura lineal, sempre en
mellares causas suas, mesmo que
de descreber. Escomezan pala
procura da claridad e).
sexa neste terreo, un chisco
perplexidade e imediata indigmáis de ofício e asunción dos renación por ollar un producto enVoltando un intre ao asunto, incursos narrativos.•
cadrado oficialmente no prograclusive podemos perder o tempo
ma "Galicia, cultura viva", extratando de averigua~· se hai aqui
presado íntegramente en casteXOSÉ M. EIRÉ
novela detectivesca ou novela
policial, sobre todo porque o xén~ro policial funcionou como
un saco sen fondo onde cabía
todo o que conlevase proceso
indagatório para· resolver enigmas. E poderiamos tamén, nunca está demais, reflexionar sobre
a interrelación entre história e
Flamenco nú .
Música.,.de perfumeria
literat~ra. Porén, é preciso atender outros aspectos diéxeticos de
Título: Verea del camino.
Título: V [mperio.
meirande uti lidade para o leitor.
. Grupo: Viceme Soro "Sordera'"&
Grupo: V Imperio.
Por iso non debe ficar sen men~aco Cepero.
Editorial: Discoplay Portuguesa.
ción o enfrontamento entre a
Editorial: Son ifolk.
autoridade civil e a militar, apePara quen que ira sulagarse no arrecenO flamenco na sua
tecíbel aspecto que paira sobre
do da nova era, pero en versión subtilexpresión máis
mente portuguesa -agora que o luso
todo o argumento, mais que no
nua: ·Paco Cepero á ·
está de moda~, V Imperio é unha forque non se profundiza. Tampouguitarra e Vicenmación recomendábel. Trátase dun
co se aprofunda na descrición
te Soto "Sordetrio, que 'inclue voz, e manexa con todos artefactos e enseres próprios
ra" no cante, os
cio o efectismo que vostedes po'idan
dous represenda época, iso leva a que cando,
maxinar, dous sintetizadores, piano
tan tes da que
acústico, asi como programar<ªº e máis
por exemplo, se fale da dilixénpodemos consamplers_ a gravación está n adubiados
cia un sabe ben cómo van distrisiderar escota·
dunha enorme cantidade de
buidos os pasaxeiros, pero descode Jerez de la
instrumentistas, nGmeadamente de
ñece cómo é, qué forma ten, o
Frontera, ci_dacorda, que amplian sonoramente un .
de da que procevehículo. Tal vez se poida arguproducto xa de por si grand ilocuente.
den ambos. Surmentar que se fai para non prote o disco un reO que de portugués poden é]gardar son os
liferar en detalles que á trama
pertório en base
textos,
iso
sí,
nada
despreciábeis,
ainda
pouco importan, mesmo se pode
a alegrias, buleque na globaliqade de son fique esvaída a
dicir que a ambientación histórías, malagueñas,
sua audición.. E tan equilibrado o resulta·
rica está dabondo lograda, pero
tarantas, etc ... Ás
do final, que mesmo incluen subtil percuveces, a guitarra de
unha causa non quita a outra.
sión, iso si, sen _opción ao de5madre, non

~~~~:[~
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A configuración das personaxes
é outro dos aspectos destacados,
e revélanos a un autor que quei-e
.cantar, que lle gasta contar e
que, para ser a primeira incursión, non o fai mal, é efectivo.

vaia ser que altere a sesión ximnásio, a
ambientación dunha tenda de perfumería, dunha viaxe amábel en carro, ou da
espera na cita médica, por exemplo, que
son funcións moi próprias da mentada
new age. Por engadido, o productor, moi
experto nestes experimentos (??) é Guilherme lnes, o mesmo de Dulce Pontes. +

Cepero rasguea e
outras puntea,
· nunha altemáncia
coa interrretación do
"Sordera ', que é quen
leva - nunca mellor dito-- a voz cantante.+

Albe.rto Comesaña.

lán, exceptuando a breve introducións en galega, ou no galega de Come aña que é categoría indefiníbel. Galiza debe er
en verdade
única: non e
c9ncebe paí
ou "comuni- Asi que este
dade autóno- era un dos
ma" que patrocine con espectáculos
cartas públi- estandarte
cos (e mellar da Terra
non
saber
cantos) tama- . Única esa.
ña autoflaxe- Un musical
lación cultu- merecedor
ral, no que se
de pasar ao
pretende un
relato musical museu dos
da súa hi tó- horrores do
ria.
ramo.
E as reaccións
seguen pala
hilaridade espertada polo ínflmo
nivel artístico deste chamado
musical, p-olas ridículas letras,
pola narración histórica de manual de parvulário, polo vestiário
de mala campar a de antr ido ...

O show ábreo Comesaña cun tema no que incide en metáforas
semellantes ás usadas na torturante "Galicia terra/tierra de
sol..." ou como se chame este
leit-motiv musical de Galicia Terra Única : tras dun pasado penoso e aldraxante, Galiza ... "va
bien". Pero ·Galiza é obra das
mulleres, oiga, e tal aserto é ilustrado cun numeriño no que várias estilizadas bailarinas fan que
tocan a pandeireta e que cantan
un tema de Xiradela, comandadas por Teté Delgado, afanada
infructuosamente en seme llar
enxebre doncela. Ela mesma interpreta deseguido un tema en
solitário, e miss Delgado oficiará
dunha espécie de musa presente
no resto dos números musicais.
Polo cenário desfilan cantantes
ataviados de romanos, de suevos., de moros ... todos na hña
dos mentados vikingos, co despistado Breogán e o exibicionista á cabeza. Sae despóis outro
cantor disfarzado de romano de
trapillo cantando en singulares
rípios a história do apósto lo. E
log-o un tipo vestid.o de mozo
sanfermineiro, con txapela e pano berrnello, pero que resulta rep res eh ta r a un irmandiño.
Acompáñano outros sanfer.mi-

neir facend c r ografía, qu
por intre emellan c ro de manne1ro aido d "L vand áncora ", cando audan militarmente (?!), mentre a letra, entre outras lindeza , vai explicando con o ten íbei movemento
de brazo cómo ao irmandiño
lle deron por detrá , perdón,
e no dieron por detrás" (non e quezamo : todo o how ' cantado en castelán ).

T amén aparece a figura de Maria aliña (repre entada de novo
pala starlette Teté, glub !), en fino número interpretado por
Manquiña. Aquí a letra fai rimar, por exemplo ' uper ticione " con "no t.ocan lo cojone ", que aquí hai liberdade de
expre ión (non de idioma, pero
vaia). Di e tamén que a meigas
"habelas haila ", pero non é un
de liz do cantante:
rótulo obreimpre ionado (o título do
temas í van en galeg ) corro ora a fórmula de con en ou animalada lingüf tica. O tema titúlase "Habela haila " ( ic). Manquif).a agácha tra da carapucha de frade unha gafa
curas, acaso para aguantar o b ch rn alim ntíci .
A história gal ga detén e n tan
lonxana época , d p ' is a o
m aña a t c r;
ex-grupo de
lle unha p zas e gañar unha
perras, e a utra c u a .

e

Asi que este era un dos esp~ctá
cu lo estandarte da Terra Unica
esa. Un musical merecedor de
pasar ao museu dos horrores do
ramo. Galardón merecido xa ó
polos seus "méritbs" artí tico ,
debidos aos amiguetes de Comesaña e sobretodo ( é de supor) a
este don ninguén agraciado polo
maná público. Pero engadámoslle a vergoña de estar feito íntegramente en castelán. Resulta
difícil de concebir postura tan
troglodita mesmo nas mentes
máis retrógradas que pulu.lan palas instáf\cías culturais públicas
ga legas. E difícil imaxinar que
enxendros coma este vexan a
luz, pero "habelos hailos", que
<liria este pijo metido a cantor da
nasa história. Eso sí, o título é
coerente, e fica demostrado que
Galiza é .única, Galiza is different,
e a fas~idiarse. •
GONZALO VILAS
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DO ESCOCÉS WALLACE AO GALEGO PARDO DE ·CELA
.

.

'

A LENDA COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL E POLÍTICA
Entre os numerosos xestos de xenerosidade e
desprendemento que ultimamente vén practi,
cando a monarquía inglesa debemos incluir o da
devolución aos escoceses da chamada Pedra do
Destino cuxa procedéncia, segundo diversas
lendas. irlandesas, se relaciona coa Galiza. Esta
pedra, coñecida tamén co apelativo -de Fatal
(coidamos que é unha mala tradución ,de Fatum
que é fado, destino) estivo instalada na abadia
inglesa de Westminster sendo usada primeiro
como cadeira do sacerdote celebrante e logo co,
mo oporte da trona de coroación dos reis ingle,
ses. Durante setecento ano a Pedra permane,
c u en poder do ingleses coa excepción dun
curto período do ano 1950 cando dous estu,
diantes nacionali tas escoceses a roubaron, es,
tando en paradeiro descoñecido ata o eu acha,
do n fondo do lago do Hyde Park londinense.

XERARDO DAS

AIRAS

O trasego da Pedra do Destino
O papel que o estamento relixioso xoga no filme
serve tamén de novo para retomarmos o relato
da lenda da Pedra do Destino e á sua orixe na
que sobrancea un forte transfondo cristiano a tra,
vés da preséncia de frades, cruceiros, vodas, per,
signacións ou enterramentos, quizais extemporá,
neos, en cistas de laxas. E esta preséncia cristiá
semella ser certa pois sucede que xa desde o ano
431 San Paladio e San Patricio tiñan evanxeliza,
do Irlanda e apenas un século despois fixera o
mesmo San Colombán con Escócia. A influéncia
do cristianismo percébese na lenda da Pedra do'
Destino pois esta, segundo se conta, non é nen
máis nen menos que aquela que usara Xacob pa,
ra repousar a sua cabeza c~do lle aconteceu o
episódio do sono. Logo foi levada a Exipto du,
rante o cativério dos isráelitas e nun longo peri,
plo de anos foi traída deica Brigantium na Gali,
za, reinando Breogán. O que o tirou de Exipto foi
un grego ( ou un escítio, ou un galo segundo a
versión) que casa con S_cota filia do Faraó. Os re,
latos son diferentes entre si mais coincidentes na
orixe e no final do periplo da Pedra ademais do
comun acordo no da sua saída desde Galiza caraIrlanda. Nunha das pasaxes dunha das crónicas
mesmo se nomea un lugar chamado Portingall
polo que pasa a Pedra que sen moito esforzo se
poderla relacionar con Portugal, o antigo Portus
Calem-:- A entremestura dos relatos gaélicos coa
posterior versión cristianizada é evidente e de,
mostra a forza.das lendas e dos mitos para chegar
· ao povo no proceso de mudanza sociorelixiosa
que se estaba a dar nestas datas. Ainda que nun
comezo a Pedra fose un símbolo dos vellos mitos
druídicos ou unha espécie de "tesera hospitalis"
entre escotos e pictos o certo é que o seu signifi,
cado primixénio foi mudando despois da evanxe,
lización. Non se lle escapaba asi tampouco á igre, :
xa a influencia política que podia exercer nos
novos cristianos e sobre todo sendo a Pedra do
Destino xa un antergo símbolo relixioso do cha,
mado povo de Deus nas suas orixes.

N 1995, a e trea do filme Braveheart retoma o
t no épic e l ndário para exaltar publicamente
a re isténcia escocesa contra o domínio ing1és,
denunciar a úa forzada integración no Reino
Unido e conrribuir ao apoio, intencionado ou
non, do emerxente nacionalismo escocés. Am,
bos feico , o filme e a lenda á que aludimos, te,
ñen unha relación ó histórica serrón tamén fi,
lo ófico,espiritual que sosteñen o noso comen,
tário e dan pé ao título do artigo.
Braveheart (título do film en contraposición ao
ingté Lionheart=corazón de león) conta cun
bo asesoramento histórico proporcionado por
membros do Clan Wallace do que procedía o
heroe protagonista mais tamén aporta unha sé,
rie de aditamentos que, se ben máis superficiais
e anacrónicos, contribúen a redondear a trama
aportando uns elementos necesários para carac,
terizar a epopeia e recrear o mito, tan necesário
como a acción política para alimentar a cohe,
sión e o espíritu do pobos. Boa proba disto fo,
ron os tre mil e pectadores ba cos que postos
en pé no velódromo de Anoeta deixaron
abraiado ao mesmo protagonista e director do
filme. A alu ión ao celtismo como elemento di,
ferenciador do anglos conquistadore , aparece
r flectid na ua organización tribal (clan ), no
da caetras (e cudos) nas pasaxeiras alu,
i n a
que , ao druida e á gaita que e ta
v z, p r c eréncia hi tórica, non e apre enta
x it de banda militar anglófila. Como ele,
m nto d grande impact vi ual xesrual des,
tacan a fa e pintada (pol que mereceron dos
n me d picto ) e costume de lle
en inar o tra eir a inimigo . obre o primei,
r l m n o cab dicir que a pe ar da core tan
familiares que l dan hai quen ap unta mellor
egundo
car _ c turne de e tatuaren e bre
apuntar qu os mariñeiró das nosas rías, ainda
n
cu l XVI
gundo temo recollido docu,
m ntalment , ado itaban apre entar o mesmo
xe to cara o contrário durante os conflito da
pe ca da ard iña.

forte simboloxia qu e a mesma tiña para os ven,
ciclos máis non convencidos escoceses.

Xa que lago, desde Brigantium a Pedra pasa a Ir,
landa e máis tarde é levada polos escotqs ir[an,
deses a Escocia onde despois da unióñ cos Pictos
foi ubicada na abadia de Scone, cidade capital
do novo estado. Outras fontes e incluso os mes,
mos relatos lendários consultados animan a pen,

'A

similitudes entre
a historia de
Voltando ao filme, cabe de tacar dou elemen,
Wallace e a do
tos importantísimos a través dos que retomare,
Mariscal Pardo
mos o espíritu lend ár io qu e inicialmente nos
de Cela
motivou. Un deles é a alusión á irmandade con
Irlanda pois foron os Escotos quen, procedentes
provocaron
<leste país, ocuparon parte de Escócia até a sua
recentemen te
unión cos Pictos a través do casamento de Scot
unha xeira de
e Fergusia, procedendo o nome do país dalgun
dos devanditos nomes irlandeses. A alusión a
favorables
este feíto aparece clara no film mais tamén se
opinións
reflicte unha premeditada falta de coeréncia
histórica ao ocultar que o heroe William Walla,
encp.miñadas a ·
ce (apresentado como un plebeio), non só era o
darlle á nasa
rexente de Escócia e a sua orixe procedia do seo
dunha família de pobres ingleses (ostentaba o figura histórico~
título de sir), senón que neste movemento inde,
lendária un
pendentis.ta dirixia un chamado Partido da Re,
tratamento
sisténcia xunto con Andrew Moray. Despois da
derrota dos escoceses sofrida en Falkirk no
semellante ao
1298, o rei inglés Edtiardo I traslada a Pedra do·
que
se lle deu ao
Destino, primeiro a Edimburgo e logo á abadía
heroe escocés"
de Westrp.inster (ano 1300) ao se decatar da

sar, como. apuntabamos, nunha orixe e transffii,
sión da lenda através da tradición bárdica, mais
despois da colonización cristiá este relato seme,
lla ser utilizado como importante elemento inte,
grador da nova relixión e do nacente poder polí,
tico unificador dos pavos que compuñan Irlanda
e Escócia. O vello aforismo da relixión como efi,
caz compañeira do estado semella estar, pois,
moi presente. A Pedra, en orixe, tiña gravurada
unha cruz, estaba situada nun establecemento
monástico e sobre ela coroábanse os reis escoce,
ses. Cando·foi levada para Inglaterra tivo idénti,
ca ubicación e utilización, de aí a importante
carba simbólica de sometemento histórico que
. tivo o feito para os escoceses. Un século despoís
de levada a Pedra para Westminster, o represén,
tante escocés apela fronte ao Papa ·contra a con,
quist¡i do seu país polos ingleses e relata nun me,
morial a orixe bíblica da Pedra do Destino ou
cadeira real de Escócia. Ainda que a Pedra do
Fado ou Destino semella que nunca estivo escri,
ta, son alguns estudiosos do tema, seguramente
católicos, quen apontan que aquda tiña gravu,
rada a seguinte inscrición en latín: Se o destino é

certeiro, os escoceses sempre reinarán ali onde es tea
a pedra. A profecía cu_m priríase ao reinar no
1603 en Inglaterra o rei Xacobo VI de Escocia.
Como fose, sir William Wallace morreu deca'pi,
tado en Londres hai case setecentos anos e ho,
xe medio mundo coñece a sua história a través
do cine , moderno elemento creador de mitos.
Tamén durante a loita contra o réxime de
"apartheid" en Suláfrica o cine cumpriu non só
un importante papel denunciador da situación
senón que mesmo un film que apoiaba ao
C.N.A. (Congreso Nacional Africano) insiste
na criación do mito (neste caso moderno) no
-seu argumento básico e con idéntica intención
á que xa vimos expondo no artigo .
As similitudes entre a história de Wallace e a do
Mariscal Pardo de Cela provocaron recentemente
unha xeira de favorables opinións encamiñadas a
darlle á nasa figurá histórico,lendária un trata,
mento semellante ao que se lle deu ao heroe esco,
cés. Apesar das escasas posibilidades que ternos de
conseguir un idéntico tratamento para os nasos
heroes míticos ou lendários, foron várias as voces
que criticaron tal proposta en base ao parecer á
pouca idorteidade da figura de Pardo de Cela por
ser éla nobreza. Hai quen suxeriu, en troques, o
personaxe de Roi Xordo aducindo que era dunha
extracción social máis baixa e que encaixaria me,
llor nunha proposta de esquerdas. Non cabe dúbi,
da que riestas opinións subxace ao naso entender
un honrado critério ideolóxico e unha aposta po,
lo estúdio científico e a rigorosa investigación
histórica. Non obstante semella que estes crité,
rios proveñen de xentes sabedorns dos abondosos
arqutvos nos que se apoia a história moderna e
' contemporánea, ignorando as dificultades docu,
mentais que presentan os estúdios medievais so,
bre todo na altura de perfilar un personaxe desta
época.. Por outra banda, non se trata de espir aos
personaxes históricos a base de escasos e puntuais
datos, senón máis ben de arroupalos (como fixo e
fai a tradición oral do noso povo) para conseguir
o obxectivo da creación mítica: Xa vimos como o
tal Wallace nen era un servo da gleba nen aplica,
ba teorías revolucionárias proletárias, ~ntre outras
causas porque non existian. Parafrase'ando a Ca,
rré Alvarellos, quen tamén foi director de "A N o,
sa Terra", bri¡lante investigador .e creador e parti,
dário de universalizar a nosa cultura, coincidimos
con el en q~e as lendas, teñen unha base real e
verídica, ou sexa histórica. E a história, sobre to,
do a antiga, en maior ou menor medida está urdí,
da tamén en base a lendas: O cronista tamén esa,
xera e modifica por veces os sucesos reais, xa para ·
exaltar os méritos de aqueles a quen serven xa pa,
ra desprestixiar a aqueles que son cont:rários aos
seus persoais sentimentos ou ideas políticas. En
definitiva, o mito pola súa intanxibilidade xa de,
mostrou e ainda, demostra hoxe ser, por veces·,
máis forre que a história. +
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BOROBÓ

A lección dó conde de Bugallal
O noso amigo Fermoso, nado
biu ós cumplimentas das persoen Bea_de, podería ser un daqueas influintes.
les cabaleiros ~anxoanistas que
retrato u· D. Ramón Otero Pe~condeuse o raparigo Fermodrayo na súa farsa de O desenga- .
so debaixo da mesa de desno do Prioiro. Anque non se de- . pacho de seu pai, aproveita~
saunara ca "parva de augardendo ese día polo conde de Bugate da mañán", coma seus paillal coma peza de_recepción.
sáns don Ramiro e don Sión,.
Asi puido escoitar o neno o que
-o prohome conservador deparsenón con café con leite, mermelada e manteiga.
tía amistosamente co maior adversario polfrico que tiñan en
Beade os bugallalistas.
rmoso honrab.a ben o seu
·
pelido, pola belida faciana
Alcumábanlle Golpe, qu_e é o
que tiña e a sua innata elegancia corporal e temperamental.
nome galego do raposo; aléume
Solteirón e sesentón, de cabelos
moi axeitado para un curial que
de prata, exhalaba tal bondade
escomenzou sendo maurista e
logo axitador agrario co abade
que volvía tolas ás rapazas artistas
e literatas do Café Gijón, as cales
de Leiro, para acabar sendo aldeixaban a seus mozos, barbudos
calde durante "os sete anos sin
e xa calvos, polos expertos e solei" da Dictadura do xeneral
Primo de Rivera.
rrintes beizos do maduro cabaleiro de Beade; funcionario sindical
istía á entrevista o pai de rapor concurso-oposición.
paz, verdadeiramente ab_raiaO pai de Fermoso fora monterio pola amabilidade con que
lla rural no dourado tempo do
trataba seu gran xefe a aquel politicastro de moito coidado. E cancaciquismo. Representaba na
súa vila á oligarquía do conde
do saiu o Golpe do despacho, non
se privou o señor Fermoso de adde BugallaL Unha vez, sendo
vertirlle a don Gabino: moi pequeno o noso amigo, visitou Beade o cacique máximo
das provincias de Ourense e
-Non me explico como non
man.d ou a fre~r puñetas a ese
Pontevedra. Parou don Gabino
na casa dos Fermoso, onde recibadulaque, sabendo como sabe

E

fl

o señor conde a de golpes baixos que nos arrea de cotío o ca-·
bronazo do Golpe.
-Ten en canta, Frmoso, que
aos contrarios na política nbn
hai qué tratalos coma enemigos
a morte, senón como adversarios momentáneos que calquera
día poden pasarse ás nosas ·filas. ·
Despois do baño de boas palabras que lle din agora ao raposq
de Golpe, non me extranaría
que se fixese ·pasado mañán bugalla lls ta, con tal de que o
promovésemos para alcalde nos
próximos comicios municipais.

N

on lle dou tempo a esa combinación, pois o golpe-de estado do 13 de Setembro de
1923, elevou ·ao poder ao marqués de Estella, e o conde de
Bugallal, igual que os demais
oligarcas -liberais e_conservado~
res quedaron para sempre no ostracismo. E o Golpe foi un dos
que primeiro e mellór se aproveitaron, na província ourensán, daquel histórico e fatídico
golpe, xa que foi nomeado alcalde da vila na que vivia --que xa
non era Beade-, ao mesmo
tempo qué Lousada Diéguez e
Vicente risco foron designados,
co dedo, deputados provinciais.

E terminou así -asegún o exconde de Gravas, reputado politó'logo, parente lonxano de
don Gabino- o tempo doura- '
do no que os rivais políticos
eran só antagonistas na escea
pública, máis non enemigos
mortais. Dentro daquel turno
pacífico dos partidos, no que
conservadores e liberais repartianse amigabelmente o mapa
eleitoral de Galicia. Respeitando os respectivos distritos que
viñan atribuíndose dende os
primeiros decenios do caciquismo constitucional e parlamentario. Medio século denantes de
que Cánovas e _Sagas ta conso1idaran tal sistema naquel apaño
que os historiadores chaman
pacto tácito de El Pardo.

D

e ahí que Ánxelo Novo
estime que o denostado
caciquismo cabe conceptualo- coma un pintoresco e patolóxico fenómeno do liberalismo decimonónico, ainda que
non sexa máis que pola súa cord4al comprensión da hostilidade
políica; tan diferente á teorizada por Carl Schmitt. Boa proba
é que, agás das liortas das romerías, poucas veces chegou o sangue ao río... e menos ás
cunetas.•

FRANCISCO

A.

/

O

certo é que mulleres maas hainas e hóu boas en
todas partes, ata acadar,
polos seus actos, o malconsiderado título de bruxa; pero outras
moitas veces, quen tal alcume levaba eran ·verdadeiras almas
benefactoras pero mal comprendidas; incluso, lonxe de ter pauto co demo, acostumaban a ser
Católicas, Apostólicas e Romanas, a non perder misa nin rosario, e a comulgar con relativa
frecuen.d a. Os casos de descridas son máis ben escasos.
A historia da de Codesido, de
quen moi poucos lembran que
tiña o santo nome de María
Magdalena, é toda unha traxe-dia, na que tiveron máis que ver
as liriguas da vecindade que á
súa propia persoa.

E

la, que nunca visteu hábito
longo nin cucurucho na cabeza, tampouco fuxiu, endexamais, ·pola chemipea montada nunha basoira, e o dnico pecado polo que acadou tan desai- .
rado alcume foi .por ser fermosa
e debo dar.

María Magdalena, orfa de pai e ñai
cando comezaba a ser moza garrida, disposta, extrovertida e ~mpre
leda, non rexeitaba as garatuxas.
dos mozos, para quen sempre tiña
o sorriso franco e o garbo disposto.
Desde moi ~ova, buscouse a vida
traballando ao xomal ~n casas
que lle previran a conduta, pero
esta é patrimonio da veciñanza e
nunca de quen a leva, e por moito que queira, mal a pode previr
unha rapaza que vive soa.
en perder a súa alegría naural, Magdalena comezou
a escoitar na soidade da
súa casa as arroufadas palabras
dos mozos que a. gababan por
ben disposta, ata acabar, co
tempo, acolléndoos no p'ropio
leito, desnudos de roupa pero
cheos de galanos que lle permitían vivir como unha raíña. _
' O seu arrichamento e habelencia
atrouxo, asemade ata si, a mulleres que con ovos e galiñas pagábanlle un remedio contra -0 mal
de ollo, ou que ~la lles asegurase, .
tras esparexer as cartas dunha baralla sobre a mesa da cociña, que
a fortuna é unha dama caprichosa que xoga ás agachadeiras, · pero, se se está atento, máis tarde
ou máis cedo acaba por. aparecer.
Cando xa comezaba a perder os
·encantos da mocidade, Magdalena
cornezou a ganar a fama de bruxa.
Eran os días nos que a riqueza se
medía polo pan que había no for-

no, e ninguén se paraba a pensar
que o que ninguén pode paga:f nes~
te mundo son unhas palabras de
ánimo cando ameaza, a malafada.
'
así foi que, con tales premias, algunha envexa maligna
rovocou o seu illamento
cando alguén, naquela aldea de
catro casas e aous hórreos, a acu- ·
sou de ser a causante de que se
lle cortase o leite a unha vaca
recén parida. E a xente cornezou
a dicir que dos seus olfos saían
setas co veleno do infortunio,
que na súa boca nacían palabras
pezoñentas e que ata a súa mesma presencia ~manaba un cheira
que secaba as fontes máis caudalosas. E fóronlle quitando a fala.
Diante da súa casa poñían a figa
a5 beatas, escupían os maridos e
dicían obscenidades os rapaces.

fl

que outrora aportaba unha
miga de esperanza e aler(a, pasou a ser culpábel
de todos os males da aldea. Se
había saraiba cando o fruto estaba en flor ou mera cando a semente abrota, se unha vaca mal
paría como se caía chuvia na
sega, dicían e aseguraban que
eran manobras da bruxa.

Estou lendo dous libros. O primeiro é Concierto para instrumentos desafinados, de Vallejo Nágera, que
relata as experiéncias nun psiquiátrico español nos anos 40 e 50.
Apresenta seis casos de pacientes
nos que.se amosa que mália a tolémia, mália o <lanado que poida estar o cerebro, as persoas son humanas e conservan a dignidade. De
feito o subtítulo do libro é "un
canto esperanzador á dignidade
humana". O segundo libro é a Antoloxia de comos fantásticos do século XIX, a cárrego de ltalo Calvino,
que recolle obras de Poe ou Hoffman. Estas leituras sérvenrne de
base para as miñas histórias porque
estes autores son referentes na literatura do medo.
Que libros recomendarla?

Recluída na súa casa, a de Codesido acabou sabendo da vida
da áldea polo que vía a través
das físgoas da porta; e quen a
vía nesta actitude de curiosidade mal entendida, arremetía
contra ela con toda a dureza das
palabras, as únicas capaces de
abrir ferida sen sangue e matar
con martirio da soidade; como
cando unha das súas veciñas,
que pasaba co seu cativo no colo, a viu mirando detrás das
contras, alporizada, arrancándolle os pelos ao cativo e arroxándoos contra ela, berráballe con
desesperáción: "volva a ti o que
lle desexas ó meu fillo".
·nucos souberon que desde
sa, a bruxa·de Codesido
decatouse de que xa non tiña nada que fac~r neste mundo.
Aínda non hai unha semana
que enterraron a María Magdalena, e correuse a voz de que no
intre de morrer fuxiu pola fies-:
tra desde a que ela asorellaba a
vida da aldea, unha pombiña
branca que se perdeu no ceo.

fl

'Afondo nos medos
próprios para escreber
novelas de terror'

VIDAL

A bruxa de Codesido
María Magdalena, a bruxa de
Codesido, non tiña nada que
ver con esta da foto que lle dá
·forma a un cataventos. Esta é
como a hamburguesa ou a salchicha, que a forza de metérsenos polos ollos -a· cabalo das ondas, fainos esquecer o que é propiamente noso, o botelo ou o
chourizo de cebola. '

Carlos Vila Sexto

ise ·deixando pagadas todas
as súas débedas. Incluso dei.
ou un escrito pedindo tres
curas no seu enterro, para perdonar con cada un deles, cada
un dos pecados cos que lle
. arruinaron a existencia: Un pola envexa da veciñanza, outro
polo desprecio dos amantes e
outros polos qu~ a abrigaron a
recluírse.+

Lin hai duas semanas O alq_uimista
do brasileiro Paulo Coelho e paréc eme da máis recomendábel.
Comparan este libro con O principiño de Saint-Exupery . Trátase
dun pastor en Andalucía que soña
cun tesauro agachado nunha pirámide de Exipto. Decide ir a por el
e polo camifio vai atopando a diferentes personaxes que o axudan. O
libro é un manual para vivir no
que o fundo céntrase na persecución dos soños, en ser feliz e saber
facer feliz aos demais.
Galaxia ven de publicar a sua
vela Gárgol.a.

no~

l

Hai que ter en conta que Gárgola
foi escrita cando tiña 15 anos,
non se pode esperar unha obra
madura pero si sinceira porque a
fixo un rapaz. Daquela estaba moi
influído polos libros de Stephen
King e de ai nasceu o libro. Conta
como un rapaz vai superando os
'· seus medos para vencer ao mao,
que é Gárgola; medos que eran os
meus próprios. O libró foi escrito
en castellano e cando o prérnio
Rua Nova, Galaxia pedíume que o
traducira ao galego.
Por
que lle,,,,. atrae tanto o medo?
.

A min ~ando leo un libro ou vexo
unha película góstame pasar medo,
ese medo que non me gostaria pasar físicamente. Adernais o que ternos gardado no subconsciente pode ser máis terrorífico que un suceso fantástico. • - '·
·
Escritor. A Cqruña (1977).
Obras publicadas: · Alén da, aventura ,- Cara: á
fin da luz e Insomnio (im;luidó na Anwloxía do
Conco galego de Medo de Silvia Gaspart).

-
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O Trinque
Festhiais Folk.

X I'....
X 0-

0~

/ .

Chega o final de Agosto e a
tros, enchen as carteleiras., e por
op~rtÚnidaC!e. de escoitar aos me- · fiu son as primeira·s figuras, sen- ,
llares grupos folk do país multi- ·. do os convidados dtranxeiros os
plícase. Milladoiro, Berroguetto,
te loneiros. Citas en Moaña ,
Luar na Lubre Carlos Núñez ou
Mondariz, Vigo, Moeche e FeXosé Manuel Budiño ~ntre ourro! .entre outras capitaís.·•
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA •

···················~····~······~·· ······················¡·······~············
.

O artista·
-catalán
Joan Miro.

Baiona

A Cor.uña

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

As

FERRAMENTAS DA
lNQUJSlCIQN

LITOGRAFIAS DE
]OAN MIRO

Unha saÍa ·c hea dos máis
arrepiantes enxeños que
empregaba a Inqui~ición
para torturar as suas malpocadas vítimas. Abre -cunha
entrada de 600 pta, até
fnais de mes no conce llo
vello, de 11 a 22 h.

No. Quiosque Afonso, até o
31 de Agosto.
·

Boiro
•TEATRO

Do 21ao23
de Agosto
habera
representa·
cións
teatrais en
BoirÓ.

Até o 23 de Ago to en sal as municipai e en dias
consecutivos, celebran unha mostriña de teatro. Os
Quiquilláns e a peza As voces do mar o X ve 21, Sarabela Teatro con Afección
o Venres 22, e Chévere Teatro con Órbita Mutante o
Sábado 23.

.

I

CarteJeira ·
~ÁUSTIN-;POWER. Uri espia bri~ ANACONDA .. Unha m;ais d1!
~ tánico a meío cámiño entre T om
. ammais místeriosos elévada.á cate~
' Jones, o Superaxente 86 e Beriny Hill
goÍ:ia d~ película de medo-tensión. Esrré- ·
volve en 1997, tras trinta aQOS hjvemado,
·ase no ~verán, para' GQnsumo . r ~pido, e.
para enfrentarse ao seu ini.migo de sem- ' pr.epatando o terreo para a nova entrega
pr.e: o Doutdr Máligno. Comédia kitch. . do parque xut~ico de Spielberg, que nqs
inundará en Setembro.
·
· · ·
'lf?r, A BELEZA DAS COUSAS.
Unha pelÍcula s~eca isempre é ar
~ AfR ·BAG. Juamma Bájo 011oa1
fresco. His toria dunha mestra que che-.
deixa o estílo intimista de·Asas de
ga a Malméíe a dar escolá a un grupO'de
Maripos.a para enrédarse mmha .comédia
adolescentes. Estamos en pJena lI Gue-· de gansters de grande desorde narrativo e
rra ·Mundial e un rapaz vive unha ex·con algw:l chiste resultón. Herdanzas da
periéncia sobre o amor, a vida' e a mormovida con pro.tagonistas subidos de
te, que troca a sua vida. Premiada ea· coca. Tono periférico onde bascos, gale·Berlín.
.
gos e portugueses aparecefr·en prime ira
liña:
·
.. ·
,
· ' · ·.
~ BEAN. Unha honorábe1.institu- ;
ción inglesa quere desfacerse do
li§Jf'. CON ÁIR. Vários presos moi
seu funcionário máis inútil e decide enpedgosos so~ trasladados a
°Cárcere de alta seguri.dade. Pero ·na viá.xe,
vialo a Los Angeles. Trátáse de mister
Bean, o coñecido humorista británico. A · toman o avión penítenciário para tentár
película resulta vítima da excesiva obseunha fuga. Subproduto do cinema de acsión por adaptarse ao mercado de cine· ción c_on variante carcerária e fi.nal feliz.
comercial norteamericano.
UÉ_ HAMLET. Uns _bons diálogos
.
sempre .l)on .garantí~ en médio de
~ TOCANDO O VENTO. Filme
ingléS que. retrata derradeira petanto éine inconsistente. Kennet Brannripécia da banda de música dúnha mina· nag fai .unha versiéÍn eón demasl-ados pride carbón pechada por Margaret Thatrrreir9s planos,
estilo da telev.isión, e
cher. Humor, música e unha clase social
CUil.' Hamlet, interpretado por el mesmo,
en carne viva. O mellor da carteleira.
en exceso alporizado toda a película.

un

GERARDO RUEDA
O Museu Raiña Sofía artellou Collages -1954-1996,
que abre no Museu de Belas Artes da Coruña e reco lle a obra de Gerardo
Rueda. Pecha o 14 .de Setembro.
SpROLLA

· Obra en peql}eno fonnato,
apontes e cadriños, do pintor valenciano Joaquín Sorolla. Abre no Pazo Municipal, até o 7 de Setembro.

a

ªº

~ HOMEs DE NEGRO. A Terra
convertéuse no secreto lugar de
· astlo dos párías do universo, pero os te- rrícolas ignórano. Para controlar esta
imigración clandestina, están os .Homes
d€ Negro. Comédia de acción e pantasia.

~A BOA ESTRELA. Triángulo .
~ amoroso entre un carniceiró impotente e unha parella de delíncuentes.
O carniceiro aceita a ·situación ao coñ.e. ~cer o pasado Ele ambos· na inclusa. Cine
español de aceitábel ~ctura: ·t

O grupo
Xeque·Mate

estará en
Ferrol, o día
21, no
marco d
Festival Folk

desa cidade.

O sétimo festival de Mondariz, ~bre ·o Sábado 23 co
máis prestixioso grupo folk
galego, Milladoiro, que ven
~ompartir rnriário con Xuniñeu e a Banda de 'G aitas
de Manzaneda. A aso ciación Saidoiro qu&organi :
za todo, pretende que o Domingo 24 sexa unha home-.
naxe ao compositor de gaita local Benxamin Femán. dez Pazos. O pregón ·de Xosé Manuel. Gil, artesá.Il de
in trumentos tradicio nais;
,,anúnci.a o··tradicional pasa~
rruas, destavolta con 400
. gaÍ-te iros que participarán
· ao remate no \!ncontro de
bandas Saidoiro 97.

Monfor.te .
• LEITURAS
FEIRA DO LIBRO

Do 28 ao 31 de Agosto,
instalan a fetra do libro en.
catálogo en Monforte.

•TEATRO
FEIRA

de Moaña:

Venre 22 de Agosto na
Praza d
arballo, a tua un
FE TIV AL DE JAZZ
d grupo rnái completos
Do 25 ao 29 de Agosto no
do folk galeg . Berrogüeto
Teatro Rosalia Castro.
(a¡ unha viaxe na música a
partir das fonte tradicionais, para inventar o on
galego do écu lo que vén. '·

Ferrol
•MÚS~CA

FESTIVAL FOLK
·. í'

FESTIVAL
INTERNACIONAL FOLK

Xunta 75 obras realizadas
nos últimos 7 ano.s, entre
esculturas e pinturas, no
local da Fundación Barrié.
Algun autores son Menc hu
Lamas, Antón
Patino, Leiro, Paco Pestana ou Manuel Moldes, entre outro .

lntercéltico
Do 26 ao 30 de Agosto en
salas municipais pódese·
asistir a un pase diário de
teatro galega. Destaca Tea- .
tro do Aqui coa peza Anxeliños (o-28), e Farruco con
Sete por un (o 26), Pífano
Teatro con Acto imprevisto
(o -27), Áncora Prodccuións
con Ladraremos (o 29), e A ·
Factoria .Teatro con Para 'o .
leste do Gantry (o 30).

O Venr s 22 de Ag to,
c n Nación Reixa , Germán Coppini, Killer Barb ie s, Víctor Coyote e
Cómplices.

t.

•MÚSICA

·X osé
Manuel
Budiño
estará no

MAREA POP

BERRO ÜETO

B~lneario

Ortigueira

•MÚSICA

•MÚSICA

Mondariz .

GAUZA HÓXE,

. 1990-1997

Car hallo

trega do prémio do concurso de carteis, !erase o pregón e terá lugar o asalto ao
casrelo.

Dentro do programa dos IIl
Xogos Naúticos I.n tercélticos o Xoves 21 ás 22 horas
celébrase a noite da Bretaña
e actuah Xeque Mate, As
Ka u los, Yod Kert 'h, . Hi, rren Bergot Abiyen e '
Ghalan. O V.e mes 22 na
noite adicada ~ Oaliza estarán, a partir das 22:30 ,horas, Xosé Manuel Budiño·e
. Baile na Criba. Na noite de
Escócia, o Sábado 23 ás
22:30 horas, actuarán
Crannog e Loosse Change
e o Domingo 24 ás 22 'horas, na noite de portugal e
País de Gales estarán Blaise
e Rancho do Monte. Todas
as actuacións serán no recinto de Ponte Amela.

Pontevedra
.• EXPOSl~IÓNS .
en branca e negro,
. fetin da Catedral.

Lourenzá

~ · Ca

! •

•TEATRO

o CANTANTE E AS

Moaña

MULLERES

•MÚSICA

O •Venres 22 ás 9,30 da
noite no cine, a com¡::iañia
de Maria Campos e Carlos
Yus, interpreta a comédia ·

FESTIVAL lNTERCÉLTICD

o cantante e as mulleres.

Lug_o____.
• "EXPOSICIÓNS,
PRESÉNCIA DE GARCIA
LORCA EN Luoo

Textos e imaxes sobre a·
preséncia do poeta e dramaturgo G arcia Larca en
Lugo. ·Pódese vivitar na galería Sargadelos.
ALFREDO BoNGIANI

O fotógrafo expón 14 nús

Os GALEONS
sairán do muelle de Same~
HISTORICOS
tolame.u. O prezp da entrada pa·ra calquer dos dous
prjme iros dias .é de 1.200 - As maquetas de Santia.go
Gareá reproducen as em- ·
pta.
barca.c ións emblemátids
da Navega~cón española
desde o século XIII ad XX.
No cenfro c9mercial A

Moeche

... • .MÚSICA
O XIII Festival Inrercéldco
de Moaña chega do 21 ao
23 de Agosto, no campo de
futbol da Xunqueira como ·
é habitual. Desta volta.
aparecen ; d~ cabeza de car;
tel os veteranos de Milla·
doiro, xunto Xosé Manuel
Budiño,· Luar na Lubre e.
os bretóns de Gwendal.

FESTIVAL IRMANDIÑO ·

.O Venies 21 e o Sábado 23
celébrase ·e n Moeche a
XVHI edición do Festival
lrmandiño. O Vemes ás 22
horas o colectivo de teatro
O C?stelo, .dirixido por
"Roberto Casteleirci, estreaMilladoiro e X.M . Budiño
rá a obra Pedro Madruga e o
abren o festival o Xoves ás
Sábado a partir das 21 ho10 da noite, ao dia seguint~
ras actuarán no campo do
á mesma hora actuan Luar . festival o grupo de pandena Lubre e Gwendal. Para o
re i te iras Buxaina, Arz
terceiro dia xúntanse músiHais, Xosé Manuel Budi~
ca e traiñas, hai regata do. ño e o seu grupo, coa colacampeonato de España, poboración de Kepa Junkera,
1o que se ·organi za unh a
Berrogüeto e Bágoa da
xornada aberta son pasaRaiña. Como xa é tradicioriuas dos grupos locais, que
nal á meia noite farase en-

Maquetcc:is de

galeóns
expóñense
no centro
comercial A
·Barca.

Barca, expoñen. os galeóns
de Garea xuFlto unha brev.e
documentación histórica,
do 18 . de Agosto ao 1 de,
Setembro.

UJ

Cl
N

COLECCION ANRÉS
füAISTEN .
'

Pintura moderna mexicana.
Exposta até-o 7 de Setem- bro no Edificio Sarmiento
do Museú de Pontevedra. Novas VALORES

A escolma do certame de
pintura e escultura Novas
v¡;¡lores, pódese visitar no
Teatro Principal até o 7 de
Sctembro.
ANTONIO DA VILA

O Pazo da Depuración abre
unha mostra amolóxica de
Antonio Davila. Até o 7
de Setembro..
•LEITURAS

FEIRA DO LJBRO

Ocertamede
bandas'de
gaitas de
Galiza, en

Betan:zOs,
adícase nesta

ecficiónao
9C:1iteira Rilo.

Do 16 ao 24 de Agosto na
Alameda, abren outra edición da feira do libro en
catálogo.·

Rianxo
• EXPOSICIÓ~S
RIANXEIROS .
EXEMPLARES NA
PEDRA DO BARBA'NZA

A Casa do Coxo. expón ai:é'
finais de mes as esculturas de
Robustiano Losada Nuco.

•MÚSICA
XEITEIRos'

O grupo de gaitas Xeiteiros,
acompafia aos de baile Doas do Mar e Veiga do Cotón,
o Domingo Z4 ás 1O da
noite no Campo de Arriba.

~al va,terr-a
RECUPERANDO A
NOSA MEMORIA
Liño, cerámíea e fowgrafia
antiga. Os viciños de For. nelos da Ribeira artellaron
unha mostra que atende ao,
proceso 'do liño, ás ferramentas e aos productos, e a,
cerámica do que fóra eón. cello do Miño, xunto a \1 elios retratos e país.axes en
foto: . Pódese visitar os SáQ.ados de 17 a 22, e os DoRecuperara
memoria a

traveso dos
vellos
obxectose

das
fotografias e
o fin que ten

ESCOLAS DE YERAO

A Escala Internacional de Verao ou
Jornadas do Ensino de Galiza e Portugal (do 25 ao 30 tjé Agosto en Ourense), a Escoladas Areas Artísticas (Verin, do 15 ao 46 de Setembro), a Esc(')la de Verao dee Corcubión (do 22 ao
27 de Setembro), xunto a de Ferrol
(do 8 ao 13 de Setembro), compren'den a oferta inmediata da Ass_ocia~ao

ao terceiro de 75.000 pta, cun segánd~
de 100.000 pta. Para inscriberse hai
que chamar ao Concello de Betanzos:
(981) 77 00 U de 9 a 14 h, antes do
10 de Setembro.

_baixo título e plica, antes do 29 de
Agosto de 1997, á Casa da Xuventu..de: López Mora, 31. Teléfono (986)
·29 48 06.
CERTAME bE PINTURA DE
CAMBRE

PRÉMIO DE POESIA
.GUERRA }.UNQUEIRO

CONCURSo' DE COMIC DE
CORNELLÁ

O concello de Camella del Llobregat,
convoca doutravolts o concurso de cómic aberro autor~s de 15 a 30 anos, que
remesen obras de 2 4 páxinas (A3),
baixo lema e plica, antes do l Z de Setembro. Hai máis de 5 prémios que van
desde as 100.000 ás 35.000 pta.

a

Por décimo cuarta vez o Concello de
A Cámara Municipal de Freixo de EsCambre convoca o cercame de pintupada a Cinta convoca iste prémio ao
ra. Recolle un máximo de duas obras
por persoa e reparte 800.000 pta. en .. que podern concorrer os autores de lfil..
PRÉMio Erxo .ATLÁNT1co DE
Sócio-Pedagógica Galaico Portuguesa
gua portuguesa. As obras, por triplicaprémios. O tamaño dos cadros ten que
TEXTOS· DRf..MÁTICOS
(AS-PGP). Todas es escolase xomado, devem ter um mínimo de 40 comandar entre os 146xl14 e os 92x73
das son de car_ácter aberto, ainda que
posi\6es (nao ye;sos corno se publi- . O Eixo Atlántico convoca un prémio
cm, sobre lenzo ou táboa e de tema e
van dirixidas a a docentes, estudantes,
cou por erro), formato A4 e dactilopara completar o segundo Festival de
licenciados, educadores sociais, ani- .técnica libre: Pódense facer envíos
baixo lema e~ p1ica durante o mes de
grafadas a dois espa~os, as folhas serao
Teatro Atlántico que terá lugar en Via~
rnadores de teínpo libre, ou a calquer
numeradas no canto superior direito e
Setemhro ao concello de Cambre:
na do Castelo do 7 ao 29 de Setembro.
que teña inquietudes pedagóxicas. As
assinadas com pseudóniino e agrafadas ' Recollen· textos orixinais e inéditos en
Adro, l. Teléfonos (981) 67 52 34 e
Jornadas Intemacionais que se celeou presas por qoalquer outro proces o,
galega e portugués, até o 19 de Setembran na lembranza do pedagogo Paulo · 67 52 08.
terao que ser inéditas, o prémio é de
bro. Para calquer cue tión hai que diFreire (1921-1997), oferecen 24 cursos
CERTAME GALEGO DE
350'.000 escudos, cada trabalho será
rixirse ao FERTEIXO n Teatro ·Mue a aport~ción de docentes de Arxenacompanhad~ de um sobrescrito lacraB.A~DAS J;)E GAITAS
nicipal Sá de Miranda. Rua de Sá de
tina, Portugal, Catalunya, Eukadi e
do contendo no exterior o pseudónimo
Miranda. 4900 Yiana do Castelo.
Galiza. Para maoir infonnación pódese
e o título da obra e no interior todos o
O 20 de Setembro na Pr~za do Campo
chamará ASPGP (Apartado °447.
de Betanzos comeza o certame para
elementos de identifrca~ao do concoVALADOURO
32080 Ourense), no. (988) 24 81 41.
rrente, os trabalho deverao ser enviabandas de gaitas da Galiza que leven
dos até 15 de Setembro para: Vereador
peréusión galega· e traxes tradicionais,
Olio de vidro, o colectivo fotográfico da
FREIXO ROCK
e·que nesta edición vai adicado ao mí- do Pelouro da Cultura, Camara Muni- Corufia, está a preparar Safári ao Vatico gaiteiro O Rilo. A peza do certacipal 5180 Freixo de Espada a Cinta
ladouro que airá o vindeiro 14 de S O 19 e 20 de Setembro a Peña Rock
tembro. Tráta e de facer fotos pola zoFreixo organizá en Valladares (Vigo) . me é de !libre elección e os prémios · .com a legenda "Prémio Nacional de
van desde o primeir:o de 200.000 pta,
Poesia Guerra Junqueiro"', o Júri podena durante un dia, axudado da d cuoutra edición do Freixo Rock, un festira atribuir men~5es honrosas e/ou pla- mentación que oferece a organización.
val con zona de acampada que xa coneas comemorativas e/ou diplomas de
Información e reservas n (981) 24 43
ta coa asisténcia de 20 grupos (Ladilla
participa~ao, o prémio poderá nao ser
55, oun o local: Linares Rivas, 43-111•
lnsubmisa, Keltoi, Ostias Ke Te Pariu,
atribuido, os trabalhos na0 premiados
K.G. Ben ... ). A organ ización ainda
nao se devolverao por correio podendo
non pechou o cartaz, e oferecell~ a poASTROFEST~
levantá-los a partir de 5 de Dezembro.
sibilidade de actuar aos grúpos intereO Museu de Ciencia de Portugal, cesados, que poden perguntar por Kandy
CONCURSO DE POP,ROCK
lebra a terceira Astrofesta os dia 6 e 7
no (986) 21 24 23, ou por Xan no
E DESEÑO GRAFICO
de Setembro en Serpa. Un enconrro
(986~ 20 95 33.
de amadores da astronomia, no que e
O terceiro concurso Vigo en wvo que
poderá espreitar nunha ampla gama de
VIGO E A PESCA
convoca o Concello de Vigo, mantén
telescópios, escoitar astrónomos expeO Concello de Vigo convoca un·concos dous apartados. Un de-deseño gráfirimentados e dar unha volta pola feira
curso fotográfico baixo o lema A ¡771;
de quiosques. Para maior información
co para elexir o cartaz do ourro con· portáncia de Vigo na pesca mundial. Popódese chamar a Comissao Organizacurso, o de grupos de música . Está
den participar os residentes na mandora da Astrofesta 97. Museu da Cienaberto até o 17 de Ourubro, para mecomunidade de 18 a 30 anos, cun mánores de 30 nos dous apartados. O de
cia da Universidade de Lisboa. R. da
ximo de 3 fotos de 25x20 tm. Hi tres
deseño leva por prémio un ordenador . . Escola Politécnica, 56-58. 1250 Lis-·
prémios: 100.000, 75:000 e 50.000
· Macintosh Performa 460, e o música! a
boa. Teléfone (07-351--l) 396 15 21,
ptá. As entr~gas teñen que chegar
gravación dun CD.
extensión 208. •

mingos de 12 a n. h, na
nell -( Pazo de Bendaña)
Casa Reitoral de Fomelos : abriu o pásado Mercares 13
·
da Ribeira.
de Agosto, ·unha mostra
·dos seus fundos de artes
tradicionais do mundo.
Non pechan até o_20 de
Febreiro do a·n o que· vén,
•MÚSICA
en horário de Mércores a·o grupo fo\k A Quenlla Luns de l·l a il h, e de 11
a 14 J;>omingos e feirados.
. ~ctua na parróquia de Teivi·lide o Domingo· 24 de
ESPANTALLOS
Agosto.

Samos

.Santiago
.. EXPOSICIÓNS
ARTEÉTN1CA

A Fundación E~genio Gra-

Luis Hixinio .P érez realizou' u,nha ' série fotog~áfic.a
-sobre os espantallos ou tarabe las de Lugo, entre
1994 e 1996, para animar a
que se segan facendo pór .
seren unha alternativa ecolóxica aos velenos. Pódese

visitar até o 6- de Setembro
n.o .Museu do-.Povo Galega.

•MÚSICARICARpü PARADA

·JqRGE BARBI

O Dobre Espazo do Centro Galego de Arte Contemporánea, acolle o traballo do artista da Guarda. Aor.e de Martes <i · sábado de. 11 a 20 h. domingos dé 11 .a 14 h.
CAMBlAR A MIRADA

O camautor ainda actua ás
11 da·noite do 24, no Café
Airas Nunes. Ng mesmo
café á mesma hma-A.ai máis
música de ·cantaut~r, o dia
21, con Sin Camplejos, e o
dia 23 con Sidarta.
REAL FILHARMONIA
· DAGALIZÁ

O Centro ·de

O Xoves 21 ás 9 da noite,
Arte C0ntemporánea: oferta un pr'ono Auditório da Galiza.
Interpretarán t(tulos de A.
·gquna de didáctica da arte,
que .- dirixiu Mánuel Óli- ·Gaos, A. Garcia Abril e F.
veira. Cambiar -a mirada
Mompou. Destavolta dirixe M.ax imino Zumalave.
tenta guiar ao público
adulto a través das mostras
LUAR NA LUBRJ;: ·
e a~ colección do CGAC,
ex H¿ando a~ pez~s de arte
O grupo. de música tradicorternpotáñ.ea. Está aberra a grupos e asociacións, . cional apresent o seu .novo
traballo Plenilúnio, o Venque poden facer .reservas
n.o (981) 54 66 23 ou 54
res 29 ná ,.Praza do Toral.
66 10.
_M: Burn.Ñ.o
D¡\N GRAHAJvi
'Música folk, cun dos meO Centro de Arte Co;- ~ 1lores gaiteiros· do país e a
sua banda. Acutan o Mértemporánea (CGAC) ofe,cores zi ás 11 da noite no
rece unha mostra retrosxardin do Airas Nunes.
pectiva sobre a obra do arFista norteamericano Dan
• POESIA
Qnlham. Fótografias, dese.,.fít>s, producción filmográfiLÉTRAS DE CAL
ca e vide,ográfica, instalacións e maquetas, realizaO ·Manes 26 ás ro da noite
das desde os anos 60 até
no pub Tarasca, os poetas
hoxe, xunto obra criada
Fran -Alonso, Yolanda
exclusivamente para a
Castaño e Oiga Novo len
mostrado CGAC. Abre de
Martes a Sábado de 11 a 20 · os seus versos na ultima sesión do ciclo. Letras de Cal.
h. Domingos e feirados de
11a14 h.

_xost

EN TEMPO FURTIVO

Escul-ruras de Nacho Criado, no Centro de Arte
Contemporánea.

Sarria

do 23 no pas~6 da vila Os
Quinquilláns repre¡¡entan
"As voces do -mar" dentro
dos programa de ciq::u(tos
culturais da consellaria de
Cultura.

Vig_o_ _ __
• EXPOSICIÓNS
A GALIZA EXTERIOR .

Xunrn duas mostras monográficas de dous pintores
fundamentais galego.s, até o
mes de Outubro. Un.ha de
Laxeiro no centro Caixavigo, e outra de Granell na
Casa das Artes.

• T~AlRO

ESCULTURA ACTUAL
DE GALIZA E ARAGON

Ás doce da noite do Sába- ·

As peias aragonesas fican

-
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sófona; 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. Prec;o 8.000 pta. Só
Viagem Ourense -Lisboa-Ouren$e:
prec;o: 5.000 pta. O resguardo é o
comprobante bancário de ter ingressado o importe na conta da Caixa
Galicia 2091-0143-12-3000091449 .
lnformac;:om no telf. (988) 21 34 37 .

• A mocidade da Mesa pola Normalización Lingüística precisa da
axuda dos galegas e das galegas
para facer un estudo sobre o uso
do galega e o respeito a toponímia
nas empresas de transporte interurbano do país. Mandade o voso
nome e enderezo ao apartado postal
5361 -36200 de Vigo e recibiredes a
relación dos transportes interurbanos
da vosa comarca para poder levar
adiante o traballo .1 Contamos con vós.

a

• COPYRIGHT (leía-se "sopirrait"), revista electrónica de pensamento, crítica e criac;ao que aposta plenamente
por urna cultura galego-portuguesa ,
chega ao seu número 45 com textos
recentes sobre economia política ("Oligarquias e subdesenvolvimento", de
Jorge Durán , Galiza), comunicac;áo
("Linguagem e voz", de José Bragam;a de Mirani;ta, Portugal) e linguistica ("O Brasil tala a língua galega", de
Júlio C. Barreto Rocha, Brasil), e
com dous monólogos poéticos de Ana
Silva Fernandes (Portugal) . <;OPYRIGHT incorpora ademais como Suplemento a revista Poseldónla, eleborada pola anónima Companhia Poética da Meai-Noite da Corunha, com a
repredu<;tio do seu Manifiesto Poseidónia, textos en prosa e poemas de Mári o Cesariny e António Gancho .
<;OPYRIGHT está no endere<;o da Rede http://www.udc.es/dep/lx/cac/soplrralt , onde encontrará informac;áo
para o envio de colaborac;óes.

• 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 Laida.
• Vende-se gata. Cruce persa-angola. 3.000 pta. Teléfonos (986) 20
18 25 e 20 16 65.
• 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:

• A Asembleia da Mocidade Independentista distribue bandeiras da
Galiza com a estrela impresa
(11 Ox90 cm) , se queredes recebela na vossa morada ingresada
1.500 pta. (+300 de gastos de en vio) na conta da Caixa da Galiza
209110500/ 10/3000087782 e enviada o resguardo bancário
caixa
dos oorreios 561 C.P. 36080 da
Ponte Vedra .

a

• Venda de números da revista
" Música y pueblo de Valencia". Pedidos a Evé_ncio Baños , Rua Xoán
XXIII , 13-7 2 D. 32003 Ourense . Teléfono (988) 21 05 85.

a

a

unha mostra

do pintor

Laxeiro en
Coixavigo.

na Al ameda, e as galegas
n a rua d a Reconqu is ta e
ao redor da Estación Marítima.

•MÚSICA
REVOLTALLO DE
MUSICA EMERXENTE
Xa encetou o pasado Mércores 20, o cuarto Revol tallo de Música Emerxen te que organiza no Monte
dos Pozos, até o Domingo
24, o Centro Viciñal de
Valladares . Un cercame
de orixe popular onde
compiten grupos de todas
as tendéncias, e tocan

grupos de toda a Península ibérica. O Xoves 21 é
son os concursos de pop-

• Já está na rua o 2! catálogo da distribuidora autogestionada · Son de
luita, 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.
• Jovem estudante bretona quere
praticar o seu castelán na Galiza e
aprender o galego. Busca umha familia para unha estrac;:om lingüística
de dúas semanas duranté Agostó
ou Setembro. Telefonar ao 00 33 02
99 82 11 22-. Pedir Ariliz ou deixar
umha mensage vocal.

• Siareiros Galegas (Asemb leía 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.

rock e de metal-punk, con
dous grupos cada un, xunto as acruacións de G lo·om y House, Blue Ornage
Juice (Porto) e Babylon
Chat (Oviedo) . O Venres
22 , concursan dous grupo
de músicas distintas e actuan Valigai (Vigo), COMA (Lugo), Juan Crek
(Barcelona), Telecu (Lisboa) e dous pinchas. O 23
é o dia da música de baile
con Jamaican Dubb (Dj
Toni e Dj Luis Perry), Dj
Armando, Dj Ningures,
Dj Kosmos e en vivo
Rec&Play (Doc Manhattan e Franjo). O Luns 24
vai reservado ao hip-hop

con Abstract, Hyouzan
(Santiago), Coke (Vigo),
Los verdaderos creyentes
de la religión Hip-Hop
(Madrid), ZNP (Alacant)
e Rimas Oscura (Vigo).
Coma sempre deixan
acampar no monte dos
Pozos (500 pta. por dia), e
ofertan unha série de actividades de lecer: campeonato de Magic, e máis xogos de rol, sendeirismo,
tirolina, e a Feira da Música (abre todos os dias a
partir das 20,30 h) c-on
fanzins, revistas, discos,
etc. O teléfono do centro
veciñal é (986) ·46 86

A

BANDA
MUNICIPAL DE
SANTIAGO

11

12

Chaveiro:

O Concello de Santigo

tiagp, ci-

dade educad ora
Insignia:
Prezo 200 pta
Pagamento a meio de selos de
correos ou ingreso na conta
de Caixa Galicia
2091 0501
683040001024
Solicito a cantidade
que desexes oo
Apdo. 1371, .
36200 de Vigo.

.

\

que editan
os departamentos de
· Cultura e
Educci ó n.
Dá
canta
dos intérpretes, os intrumentos, e da
sua distribuición. Tamé~
ofe rece u nha

4
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Horizontais
l. Instrumento en forma de pa que serve para mover embarcació~s 5. Un doce 9. Ao revés, obxecto circular que pode xirar sobre un eixo 1 O. Un tipo de roedor 11. Home que non fala 12. Sufixo que significa oficio, ocupación, {;argo 13. Persegue sen descanso 15. Que non fálan 16. Dise dt:>s que mante·
ñen unha sociedade 18. Sufbco que significa ocupa·
ción ou oficio 19. Diminuída 25. Relacionado cos
barcos ou coa navegación 26. Minoría selecta 28.
Donos 29. Dar berros algúns animais como a ovella
ou a cabra 30. Persiga animais para os prender o matar 31. Terra de labranza 32. Os aneis duf}ha cadea
33. Que no!} teñen compañía.
Verticais

l. Póla, galla 2. Dirixe, encamiña, adoutrina 3. Maneiras 4. Cóncello da Coruña, entre Ordes e Santiago. 5. De_l son as ·doutrinas da psicanálise 6 . Choro,
queixa, lamento 7. -Detrás 8 . Ao revés, emiten un
son. 14. Tenaza coa que os ferradores suxei,t an polo
fociño os animais 15. Beira, bordo dunha causa 17.
En números romanos, tres 19. Desviación dun camiñop principal 20. Lembro, recordo. 21. No plural, o
que serve de apoio a un carpo 22. Brancas 23. Nome
de persoa 24. Suxeitará con cordas ou algo semellante 25. Comeza a existir 27. No plural, período xeoló- xico ou histórico de características determinadas.+

Caldo de letras
Y D K Z X U L B K T
A M E N M I
R H V I

I -L

P

X O S M

A- Z

O

A

Z

Z Y ·X P L Z M F

O C E B R E

I

R O T

T T D R C L T

P ·S

A F

L Ñ N

N N I

e Q A V
estensa história da banda
que nasceti - comezos de
século, e un vocabulário_,-coas vozes máis frecuentes no ambente. Pódese
peder de balde á Concella l ia de Educación de
Santiago. •

lti

I!:>
lU

84.t

Publicacións

ven de editar unha guia
pedagóxica para rapazes
sobre a Banda Municipal
de Música, dentro da colección Coñecer San-

Prezo 500 pto + 160 pto
de gastos de envio

4

~

'

O escud'o da Galiza
deseñado por Castelao
en insígni~ ou chaveiro

¡;:s

¡¿
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18
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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 días de espectáculos musica is , danc;a , teatro, adquisic;om de livros e conhecimento de
navidades culturais e políticas de diferentes países ... Os melhofes grupos de Portugal, Brasil e a Africa lu-

Pode

• 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.

• Parella con tillos: necesitamos
cesión do Cl;A. (Código de Explota• Esquerda Nacionalista-mocidade te- - ción Agráría), dalguén que se dea
rnos
venda camisolas en fondo
de baixa, para nós podermos incorbranco co debuxo da Bandeira da
porar como novas agricultores . Xulia
Pérez. Troncada. Castrocaldelas. OuPátria tendo como lema lndepenrense. Teléfono (989) 57 97 43.
déncia. Hai tallas M, L, XL e XXL. Se
che interesa escreve ao apartado 384.
15780 Santiago de Compostela, ad• A 8! Expofanzines (Exposición
xuntando xustificante de pago na canInternacional de Fanzines) xa está
en marcha. Este ano -queremos
ta 2091 /0300/41 /3040130397 de Caicontar con todos os fanzines galexa Galicia. O prezo das camisolªs é
gos -en activo. Todos eles figurarán
de 1000 máis 300 de gastos de envio.
no naso ctálógo gratl4íto, en galega e
canecido en 25 países. Non faltedes
• No 30 aniversário do asasinato
e correde a voz. Até o 29 de Agosto.
de Ernesto Che Guevara, mando
cópias do prólogo do Diário do
Colectivo Phanzynex, Manuel Murgía,
15-5º D. 32005 Ourense . Fax: (988)
Che en Bolívia, por Fidel Castro, texto pouco coñecido . Andrés Bravo .
24 99 30.+

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

visitarse

R/Castor Sánchez, 11-3º B. 36600 Vilagarcia. Ao recibilo poden mandar a
sua vontade económica á canta infantil 367082 do Banco Santander de
Vilagarcia, ou polo meio que estimen-_
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Nove lugares, na Galiza, con rest0s prerrománieos.
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Áos rastros únenselle agora ten.das de roupa efranquícjas de compra-venda

XELIS DE TORO

A

s terminais son un bo
sitio como calquera outro. Hai un par de anos
saiu na prensa o británica o caso dun home que vivía nunha
T ermin a l. N on é inv enci ón
mifia nin a historia de ningún
em igrante galega sacado dun
poema de Luís Seoane. Era un
home que e atopaba indocumentado entre Francia e Inglaterra e se afeccionará a·ver de pegar os avión . Outra vez
nunha Terminal e coitei un
vozarr'n detrás miñaque dicía
"Alguén abe por nde e vai
para antiago" e u dixenllc
"Acompañeme ñora" como
fo e un p !ida r to. Erase
e t o aso dunha
de poi de t m se nunha
cociña tivera enough e dccidira
voltar para a tcrra. Pero na
terminai Lamén
atopa "
proba do algodón" da ultura
gal ga. Mái preci amente no
kio ko da terminai ga lega .
Todo brilla e ten e plen<lor pero cand ch gamo a proba do
algodón do kiosko da terminai podemo atoparno c a
de agradable orpresa de non
atapar un.ha mi era páxina
cri ta en galega. ¿Cómo chegamo aquí? Ou m llor <lit ¿c mo nunca no movemo daquí?. Ne ta e noutra andrómena andaba eu coa miña
mediana estatura arramblando
con reví ta . E chamoume
atención unha polo atractivo
do eu de eño, e porque ía obre mú ica folk e tradicional, e
levaba ario días falando con
xente abida no tema en .que
ninguén me fala e da revi ta.
Pouco a pouco a rpre a ía au,
mentando, era un número cero, moi ben pre entado, e n
moi bo ollo n idea , e moi
con cente do e pací a cubrir.
Chám e na gaíts, e cun núm ,
ro cer tan en feit , a andai,
na é moi prom tcd r . E ¡,
tan e o altofalantes, o avión
leva r tra , per na gaít · h ,
gou n m mento pr ci . Oxalá
kio k da t rminai ¡,
gan deparand
orpr as d
cando en cando. +

Discos a vinte pesos e Levi'sa tres mil pesetas
Unha guitarra, un televisor, unha batidora, un espertador ou
mesmo uns prismátiéos son alguns dos miles de obxectos que
se acumulan nos estantes dos rastros adicados ao mercadQ de
segunda man. Indiferentes á procedéncia da sua compra, os
asíduos recoñecen mercar á metade dé prezo aquelo que de

novo seria inasequíbel. Parello a isto, pero moito máis recente,
o asentamento de tendas que traballan con roupa tamén .
abarata o custe de vestirse. Nembargantes, lonxe de asentar un
mercado de compra-venda textil interno, consolídanse os
estabelecementos que optan por ofertar mercancia de fóra.
zos que ofertan son
polo xeral lixeiramente máis caros.
Nunha rápida ollada
pódese atapar unha
peza de vidrio dun
todo a cen por máis
de seiscentas pesetas.
·

-0- P. BERGANTIÑOS

..
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"Ninguén sabe cando
chegan as causas explica Bruno Ximénez- Para poder conseguir gangas hai
que ir con frecuéncia.
Podes pasar por alí
un dia e non mercar
Dar saida a
nada ou chegar outro
e dar con aq~elo que
excedentes alleos
levas anos buscando.
Algo no que coinci Se vas por algo en
den os rastros e a
concreto seguro que
nova franquícia e na
non o atopas". El leva
auséncia de roupa
perta de oito anos vida sua oferta. Nem sitando o rastro de
bargantes cada vez
Vigo . lnterésanlle soson máis os estat5ebretodo os discos pel ecem entos que se
ro non é o único que
adican a esa activimerca. "A maior parte
dade. Tareixa abreu
das cousas coas co
un hai dous anos.
que se montou Rádío
Non merca a roupa,
Piratona -comentaconseguímolas alí".
recóllea, aco rd a un
prezo , e só abona
Apunta que nos meAs cazadoras de pel e os vaqueiros SO!l as prendas. qu~ mellar se venden nas tendas de segunda man.
os cartas lago de
ses de Setembro e
que a prenda se
Outubro e na costa
de Xaneiro a xente vende máis
que nuncan van ter saida .
un rapaz que pide na rua ou o venda. O que máis saida ten ,
segundo ela mesma recoñece ,
e hai máis oferta. "De todas
viciño de enfrente. Teño visto
formas é algo moi inconstante son os vaqueiros e as caza'CloPero tamén venden causas nochegar a país de família sen revas como aparatos de música
cursos económicos que traen
ras de pel. "A xente ao principio
explica- Ves pasar moitos produtos diferentes e hai que esten reparos por mercar roupa
óu emisoras de rádio. Hai mopara vender o primeiro que todelos que quedan desfasados e
pan no lixo. Eles mércano iguar de segunda man sen darse
perar a que chegue aquelo que
buscas".
conta que poden atopar cazaque venden as casas a prezos
ainda que sepán que non o van
moi baixos. Cando se merca no
vender nunca".
doras de até 60.000 por menos
de 10.000 e en bon estado ".
O sistema de compra-venda
rastro non se firma nengunha
Má-is fronte aos tradicionais rasgarantia pero para os asiduos
empregado é sinxelo. AcostuHaJ pouco empezou a recoller
esto non supón unha desventaman a pagar a cuarta parte d.o
tamén calzado de pouco uso.
tro, hai cinco meses implantouque costa a mercancia nova e
xa. "Eles non abusan da xente
se en Galiza a primeira franquívéndeno máis ou menos polo
e que eu coñeza ninguén -tivo
Pero do que se nutren fundacia da empresa multinacional
dobre. Eso permite topar disproblemas -afirma-. Se o que
australiana, Cash Converters , mentalmente estas tendas son
cos a vinte pesos ou libros de · escolle está en mal estado leadicada a compra-venda. O de produtos importados. A próvalo alí e devólvenche os carpeto a cento cincuenta. "Polo
pri a Tareixa fai unha ou duas
sistema que empregan e lixeitas"
viaxes ao mes para traer cazaxeral a xente quéi~ase de que
ramente diferente. "O cliente
pagan pouco -canta Bruno- peaterece un prezo de venda -exdoras de tóra. O maior volu ro os clientes do rastro se ven
Os que van unha vez soen replica Leonardo Iglesias, encarmen de vendas provén de expetir e segundo o próprio Bruno
prezos caros tampouco se legado da tenda- examínase o cedentes que .chegan desde
van nada". "O que si tan é recohai xente que pasa como míni-· seu estado e lago de pasar un
Londres, Amsterdam ou Mallelo todo --engade-. Podes -lemo cada tres dias. "Coñecidos
control policial p.ara asegurardrid . Outras tendas pres.e.ir.den
meus frecuentan o rastro uns
varlle 100 discos dos pitufos
nos de que a mercancia non e directamente de mercar· aqui e
que eles, se están en bon estavinte -sin ala- Lago· está a xente
roubada, chégase a un acorde
están esp~cializadas en impordo van a mercarcho". Caléula
que ves pala rua e que .coñeces
e asínase un contrato de comtar o que conseguen a moi baide vista de pasarse por alí. Hai
que no rastro que el frecuenta
pra"venda privado. Pero para. xo prezo en grandes armacéns
existen máis de10.000 discos
persoas de todo tipo, un yupi, os visitantes do rastro os preextranxeiros. +

Super OFERTAS

ALGARVE
~

...

AZORES
7 días desde 93.000 rrs.
l)axe 1/l(Íis bolel

Prai:1 J\llonregordo: 4.700 prs

Hotel •••

Persoa, dícr, pe11sión complew, u.n

ne11ogmlis

Mill¡l!#p1t•l¡ll!¡MW
.

Tomar

f labiwción doble/dícr: 9. 500 }JIS

CHEQUES VIAXE
IBERCHEOUE

Desde 7.300 pts/hanitación/día
\ºálido rn: 1~;~1~~se ~~1r1~~s ccmácicos.

JBEROCJO

Desde 2.100 p.L~/hahicad ó n/día ·
Válido en: Ceneros con accivicbdcs
deponil'a~. hoccis de montaña.
hoteis rurais e hostelerías n:ais.
•E\ TREGA L\MEDIATA •

\·éndense talúns so/tos

Buenos Aires .................................... 122.000
New York ........................................ 102. 900
Sanriago Chile ................................. 115.000
Montevideo ..................................... 136.000
· Paris (Chortesl ..................................... 39.000
Red/e .....................................:......... 135.000
Quita ............................................... 138.000
Amsterdam ........................................ 60.000
Londres ............................................. 36.500
Manchester .. • .. . .. .. .. .. .. 39.900
Voo direlo. Ale: 15-07-97

Franklurt ........................................ ,.. 62.000
Edinburgh .......................: .................. 62.000
Bangkok .......................................... 129.900
Río e S. Paulo .................................. 114.000

SOIDA

~

Amsterdam ........................................ 43.000
Berlín ................................................. 44.000
Basel .................................................. 43.000
Cologne ............................................. 44.000
Munich .................................... :.......... 44.000
Geneva .............................................. 43.000
Birminghom ....................................... 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
?oronta ..........:................................... 69.000
' Montreal ............................................ 69.000
Caracas .............................................. 89.000

Incluido recollido o domicilio, lronsporte oeroporto e osislencio embarque. Soído de Porto. Prezo en peselos.

VoLVER AO REGO

N

CRUCEIROS
"Pa quete FUNCHAL"

APARTAMENTOS 4 PERSOAS

Quarteira .................. 8. 600 pts/dia
Vi.lam.oura .............. 10.800 pts/dia
Montechoro ........... 11.300 pts/dia
... 15.000 pts/dia
Praia da Roclía ...... 11.700 pts/dia
Arma~iio de Pera

Lagos ...................... 13.600 pts/dia

Albufeira ...... :......... 11.300 pts/dia
Alvor ...................... 14.800 pts/dia
.Montegordo ............ 14.90Ó pts/dia
Prezo oor apartamento 1día
Pase as súas vacacións nas mellares praias
do sul de Portugal

Saídas: Lisboa a Li sboa/Agosto
Dolce Vita polo

MEDITERRÁNEO
12 días desde 176.ooo pts.
Nenos gratis, ate 15 anos
MARROCOS

5 días desde 84.ooo pts.
Festa nas

BALEARES
8 días: 125.000 pts.
CANARIAS E SAHARÁ ,_
s .días: 125.000 pts.

- /~~

MINHO EXPRESSO
VIAGENS

TELF.: 07-351-51-8201300 82 48 93 • FAX: 07·35l·51 ·8201309 • VALEN~A DO MINHO
r

~

a Arxent in a, o presidente Menem, asustado, lanza unha campa,
ña de propaganda to la ao saber
que a oposic ión pode de ban,
calo no parlamento n as lexislativas de Outubro. O seu homólogo galega tamen se botou
á rua con todas as súas armas
publicitárias, inventando eslogans a cada cal máis megalómano ( terra única, terra pro,
metida .. ), e como áqueloutro
repetind o os anúncios das
c,ampañas eleitorais anteriores.
Alvarez Cascos leva un informe semestral de porcentaxes
cumpridas do programa eleitoral, Fraga a inda ten por cum- ·
plir unha boa parte das suas
grandilocuéncias nos oito tomos ·de 1989. •
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