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Un novo rumo 
A disolución da cámara autonómica debiase ter producido hai uns me
ses, cando a deslexitimación social da política da Xunta chegou ao seu 
ponto álxido, cQs obreiros das Pontes mobilizados, xóvenes esixindo un 
pasto de traballo nunha comunidade con case un 40% de paro xuv nil 
e labregos clamando p.orque alguén dese a cara por un aumento da cota 
do leite. A resposta guvernamental foi a ríxida defensa do crit ' rio de 
Madrid ou Bruxelas e, canc;lo lle cadrou, a xustificación da represión di
recta. Fraga non tivo a valentia de buscar o referendo político naquel 
momento, e adiou a convocatpria ao cumprimento estricto da lexisla
tura, esperanzado en que escampase o temporal. 

As eleicións, sen embargo, chegan nun outono que promete reanudar 
conflitos que seguen enquistados. As organizacións agrárias peden 
unha iinediara negociación para conseguir un aumento na cuora do 
leite, que cando menos iguale a producción real de tas duas últimas 
campañas, e situacións como a do Arpón, amasan unha debilidade to
tal tanto de Fraga ·como de Aznar á hora e defender un sector clave 
da nosa cultura econonómica. 

A cita de Outubro é clave porque por primeira vez en moitos ano 
existe a po&ibilidade real de mudar o rumo da política do país e con -
truir unha alternativa á paréntese histórica da dereita. + 

A Xunta fináncia á-
Telefónica pero -non 

· logra entrar no 
· capital da .compañia 
A Xunta de Galiza vai pagar 
3._288 millóns dos 11 .340 que ha 
custar á Telefónica cambiar na 
Galiza todas as centraliñas ana
lóxicas existentes por unhas dixi
tais. Está previsto que a finais de 
ano todas as centraliñas estexan 
dixitalizadas. En total, a Xunta 
investiu 14.000 millóns de pese
tas en telefonia, pero con eses 

- cartas nen se fixo cunha porcen
taxe do capital da Telefónica, 
nen puxou pola segunda licencia 
de operador. {Páx. 10) 

A desertización de 
Ourense produto do 
saldo agro.forestal 
decretado pola Xunta 
O PP quer eludir a responsabi 
lidade política que lle compete 
polo debalo da poboación de 
Ourense e di que as causas do 
despovoamento son anteriores 
ao seu governo. A taxa de na
talidade da provincia cae en pi
cado a partir da Xunta inaugu
ral, elexida no mes de Outubro 
de 1981 , como consecuéncia 
dunha politica continuada de 
amortización rural que non foi 
compensada por nengunha ac
tuación publica. {Páx. 4) 

GUÍA DE FESTAS POPffiARES DE GALICIA 
Xosé M. González Reboredo 

. Vítor Vaqueiro 

Festfis do ciclo anual, patronais, 
laicas, romarías ... 
Unha guía completa e actualizada, 
con máis de 200 fotografías · 
a toda cor, cadros ·informativos, 
h1a pas e índices 

'*. * .. 

ga 1a 

* ,. 

As irregularidades da Xunta na expropriación contunden aos afectados pala presa 

Fenosa, única beneficiada 
I 

polo encaro do Umia 
No mes se Setembro a Xunta dará por finalizadas as expropriacións aos afectados po
lo encaro do Úmia. Logo de denunciar un proceso sementado de irregularidades, os 
viciños seguen á espera de que o Tribunal Superior falle en contra da declaración de 
utilidade pública da obra aprobada pela Administración autónoma o pasado ano e que 
abre a porta á construción dunha nova central hidroeléctrica por parte da Fenosa. 
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Proprietários e alcaldes néganse a asinar as actas de expropriación. 

· Non se_ cumpren os trámites administrativos e a utilidade pública da presa segue sen demostrarse 

A Xunta e Fenosa expróprian irregularmente 
, . I 

aos afecta~os polo-encoro do Umia 
~ PAULA BERGANTIÑOS 

O Luns 25 de Agosto comezaba na parróquia de Troáns, no Concello de Cúntis, a última fase do le
vantamento de actas de expropriación das terras afectadas poi a construción do encaro no ria Ú mia. 
Igual ·que xa pasara no concello de Caldas e no de Maraña o alcalde non se apresentou para asinar. 
No lugar perrnaneceron concentrados desde a nove e meia da mañá vários centos de viciños. Des-

. prazados en 12 furgóns, esperábanos ·desde habia unha hora efectivos das Brigadas Rurais de Seguri
dade da Garda Civil de León. A concentración súmase ao feixe de mobilizacións rexistradas nas tres lo
calidades lago de que en Novembro de 1996 comezará a exposición pública do anteproxecto do encaro. 

lgo no que coinciden os gover
nos municipais de Caldas, de 
Cúntis e de. Maraña e a Coor
denadora Antiencoro é en de
nunciar as irregularidades nas 
que está incurrindo a Adminis
tración durante o proceso de 
expropriación das proprieda
des.~A entidade encargada é 
Augas de Galiza, un o,rganismo 
autónomo dependente da Con
selleria de Política Territorial 
Obras Públicas e Vivenda e, 
segundo deriúncian, incumpre 
sistematicamente o prazo de 
quince días que ten que pasar 
desde que os viciños reciben a 
notificación conforr:ne as suas 
propriedades van ser expro
priadas e a data na que se pro
duce o levantamento das ac
tas, impedindo a posibilidade 
de apresentar alegacións. "Es
te trámite -explica o alcalde de 
Caldas, Xosé Maria Tobio 
(PSOE)- tampouco se está a 
realizar sobre cada unha das 
propriedades afectadas tal é 

como estabelece a Leí de Ex
propiación Forzosa". 

sua nulidade. A pesar disto 
Augas de Gal iza non paralizo u 

as expropria
cións e en Se
tembro dará por 

A oposición ao 
encero púxose 
de manifesto coa 
negativa dos pro
pri etári os e dos 
alcaldes a asinar 
as actas de exp
ropriación . "Para 
que as actas . se
xan válidas -ex
plica · Xosé Luis 
Aranda, avogado 
da Coorde-hado
ra- teñen que 
asinar o proprie
tário, un repre
sentante da Ad
ministración e o 
alcalde" . Segun-
do el a legalida-
de e a xur-ispru : 
déncia estabele-
cen que a ausén-

1 En Troáns tan 
dono de várias 
fincas pequenas 
a Eduardo 
Reboredo, un 
home que 
morreu hai máis 
de trinta anos". 

rematado o trá
mite expropria
tório no caso de 
que o alcalde de 
Cúntis, Eduardo 
Reí (PSOE), 
manteña ·a sua 
atitud·e de non 
apresentarse . 
"Seguramente -
explica Xosé Pi
ñeiro, membro 
da Cóordenado
ra- empecen a 
facer o depósito 
do 10% do valor 
das proprieda
des, que é o 
ú11ico que lle 
van a pagar á 
xente por tratar-

cia do representante municipal 
é suficiente para declarar a 

se dunha obra declarada de 
· utilidade pública". 

Sementar o confusionismo 

Pero ás irregularidades denun
ciadas súmase a confusión e a 
falla de información sobre as 
propriedades afectadas. Moitas 
das terras que quedarían anega
das non aparecen no antepro
xecto e outras aparecen cuh 
proprietário que non é o real. 
"En Troáns, por exemplo -expli
ca Lucita, unha viciña do Conce
llo de Cúntis- tan dono de várias 
fincas pequenas a Eduardo Re
boredo, un home que morreu 
hai máis de trinta anos". 

De construirse o encero a sua 
casa vai quedar a 50 metros da 

· auga, pero segundo explica a 
unha viciña do mesmo lugar ex
proprianlle a eira e-deixanlle a 
casa porque non aparece no an
teproxeGto como propriedade 
afectada. "Para onde vai ir esta 
muller co 10% que lle van 'ª pa
gar polas terras? -comenta-. 

Pasa á páxina :-eguinte 
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Ven da páxina antérior pública", explica, Xosé Manuel 
Aqui o que teñen é a leido funil, Tobió, aJcalde de Caldas. 
o ancho para a Xunta e o estrei
to para nós, pero como din os 
vellos contra a xente gorda non · 
hai quen poida". Segundo infor
mou · Xosé Piñei-
ro até cinco ca-
sas poderian . 
quedar afundidas · 

No 1994 a Xunta de Galtza re
gulou as concas do rio Úmiá e a 
marxe esquerda da, ria de Arou-

sa e estabeleceu 
por ·decreto a po
sibilidade de 
aproveitamento 

polo encaro. I E . 
Neste sentido os n Caldas, 

hidraúlico para 
uso públi·co. O 
regulamento sus
pend ia licéncias 
de aproveitamen
to de augas pero 
facia unha· ex-

proprietários ~e : Cúntis e Moraría 
Caldas e Morana ... 1 · 
apresentaron a •. as 
princípios de consecue' nc1'as Agosto un recur- cepción para o 

caso de construir so de nulidade 
absoluta ante o 
Consello da Xun
ta no que poñen 
de manifesto to
das as irregulari
dad es detecta
das no proceso 
de expropriación. 
Antes de tomar 
u nha decisión 
este organismo 
debe remitir a 
docl.m1entación 

van ser 
permanentes e . 
irreversíbeis, no 
Salnés as 

un encoro. No 
momento da 
apresentación do 
anteproxecto en 
1996 era funda-· 
mental a declara
ción do encaro 
como como obra 
de utilidade públi-

avantaxes serán 
temporais e para 
os veraneantes". 

, ca. Fixábas~ · en
tó n para a sua 
construción o 'ob
xectivo de abas
tecer de auga ao 
Salnés. Nembar
ganfes, segundo 

ao Consello Con-
sultivo de Galiza 
para que emita 
un informe non vinculante. En 
caso de que o recurso non sexa 
aceitado, a Coordenadora recu
rrirá á via contencioso adminis
trativa. 

A impostura da utilidade 
púbhca 

Asemade os governos munici
pais de Caldas, Cúntis e Mora
ñ a permanecen á espera de 
que o Tribunal Supremo se po
sicione no mes de Setembro an
te un recurso de casación re
ferente á negativa do Tribunal 
Superior de Galiza a aceitar, por 
cuestións de procedimento , un 
recurso co que pretenden a pa
ralización do acto administrati
vo. "Con esta denúncia irnos en 
contra da declaración por parte 
da Xunta de Galiza do encoro 
do Úmia como obra de utilidade 

os concellos a sua capacidade 
excede as necesidades desta 
comarca e o -próprio anteproxec
to da via libre ao aproveitamen
to hidroeléctrico por parte de 
Fenosa. 

No estudo que a petición dos al
caldes dos tres concellos afec
tados dirixiu a profesora da Fa
cu ltade de Ciencias Económicas 
e Empresariais de Compostela 
Maria Garcia Añón confirmase 
que o obxectivo de utilidade pú
blica fixado para o encaro no 
anteproxecto da Xunta está for- 
mulado de forma dispersa. No 
ponto 1 º do Tomo 1 do antepro
xecto fálase do "correcto abas
tecimento de auga da Comarca 
do Salnés" e no ponto dous cíta
se xa "o posíbel aproveitamento 
hidroeléctrico do encoro". 
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Pero segundo Mari~ Garcia· 
Añón esta non é a única eiva. 

. Mantén que-o estudo de impac
to ambiental incluido no anfe
proxecto da Xunfa ten erres que 
evidéncian a sua falla de base 
técnica e incumpre os artigas 
sete e oito do Real Decreto 

· 1131/88 en canto a que non se 
apresentan alternativas ao pro
xe ct o. No seu iñlorme Maria 
Garcia Añón refírese a · diferén~ 
cia de intereses entr.e a manco
m u nidade do Úmia e a do Sal
nés. "Namentras que para os 
concellos de Caldas, Cúntis e· 
Moraña as consecuéncias van 
ser permanentes e irreversíbeis 
-comenta-, para o Salnés as 
avantaxes van ser temporais e 
para un grupo de povoación flo
tante que permanece só-na épo
ca estival, que e cando pode ser 
necesária a auga". 

lnexisténcia dun informe 
sobre o impacto meio' 
ambiental 

Segundo se pon de manifesto 
neste estudo un dos custes 
máis importantes que para a zo
na vai ter o encaro é relativo ao 
imJ?acto ambiental. Nembargan
tes a analise sobre os efeitos do 
encoro sobre o meio incluido no 
anteproxecto da Xunta non se 
retire, segundo Paloma Fernán
dez, membro da Coordenadora, 
á zona de Caldas senón a un 
encero .de Puebla de Guzmán 
en Huelva. "Menciónanse -~xpli
ca- espécies mediterráneas que 
aqui non existen como por 
exemplo o buitre negrp e o 
aguia real e fanse contínuas re
feréncias ás ribeiras do Guadia
na e a fauna mediterránea". Pa
ra a profesora Maria Garcia, que 
expón con detalle no seu infor
me as consecuéncias que para 
o meio terá a presa, as compen
sacións económicas é difícil que 
cubran as p,érdas socioeconómi
cas e culturais. "Que se cons
trua unha central hidroeléctrica -
engade- non vai significar que o 
beneficio económico producido 
quede en Galiza". + 

Dous murOs de formigón no centro de 
Caldas separarán a vila en duas metades 
Pola sua ubicación a constru
ción do encoro afecta de forma 
especial á vila de Caldas. A ca
beceira da presa estará situada 
a pouco máis de un quilómetro 
en línea recta do centro urbano 
e os terreos afectados repre
sentan máis 40% dos 
1.138.081 metros cuadrados a 
expropriar. Algúns dos efectos 
medioambientais sobre os que 
alerta Coordenadora Antienco
ro son o incremento de · 23 dias 
de néboa ao ano e variación na 
zona de máis de un grado de 
temperatura. Neste cámbio cli
mático influi~ia a diferéncia de 
altiude entre a presa e vila. A 
cota de coronación do encoro -
que ten 6 quilómetros de cola
quedaria ubicada a 126 metros 
sobre o nivel do mar, cando a 
altitude de Caldas é de 24. 

· Aos cámbios meioambientais 
súmase o perigo do asulaga
mento de toda a vila en caso 
dunha ruptura· das paredes da 
presa. "Convén lembrar -expli- . 
ca Paloma Fernández, membro 
da Coordenadora- que hai pou
cos dias o Instituto Xeográfico 
Nac(onal afirmou que non se 
pode predecir con exactitude 

como se comport.ará un rio co 
seu cauce alterado no caso de 
grandes tormentas que son im
previsíbeis" 

A normativa comunitária abriga 
a que nos casos de existéncia 
dun encoro destas dimensións -
está catalogado como grande 
presa- e tan pre-
t o do casco ur-
bano se cons-

parque xardin en dous e por 
exemplo superarian a altura da 
ponte que actualmente une as . 
duas partes da vila"~ 

"Non estamos dispostos a que 
nos coloquen 6.280 millóns de li
tros de auga enriqa das nosas 
cabezas -explica, Maria Xesús 

González, viciña 
de Caldas- O 

truan dous mu 
ros de conten
ción que canali
cen a a1:1ga en· 
caso de ruptura 
da presa. Neste 
sentido Xosé Pi
ñ e i ro, membro 
da Coordenado
ra, alerta da 
existéncia dun 
documento que 
elaborou a Xunta 

O encaro estaría 
a 126 metros 

problema son os 
millóns que ma- . 
nexan por isto a . 
Xunta e Fenosa. 
Nós irnos seguir 
loitando polas bo
as como fixemos 
até agora, e non 
polas mas como 
din os · periódi
cos". Maria Xe
sús retírese a 
carga que recibi-

sobre o n ível do 
mar, cando a 
altitude de 

·Caldas é de 24. 

de Galiza e que 
se coñece como Anteproxecto 
Bruxe/as. "Neste documento -
explica- prevese a construción 
de dous muros na beiras do 
Úmia ao seu paso por Caldas. 
Cunhas dimensións de 4 me
tros 25 centímetros.·de alto e 3 
metros de ancho dividirian o 

ron os viciños en 
Caldas o pasado 

dia 11 de Agosto, data na que re
matou o levantamento. das actas 
de expropriación neste concello. 
"A Garda Civil atacou a nenes e 
a mulleres que era o que ali máis 
habia -engade-. NoQ é que o diga 
eu, está todo gravado nun vídeo 
e pode velo quen queira".+ 
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Os afectados foron vítimas o pasado 11 de Agosto dunha brutal carga da Guardia Civil en 
Caldos, cando protagonizaban un acto de protesta en contra da construción de encoro. 

A estratéxia do medo 
Fundada na Coruña en 1943, á FENOSA o.apoio réximen de 
Franco veulle como anel ao aedo para facerse cun sector 
estratéxico no país. En base á produción, transporte e 
distribución de enerxia eléctrica acumulou importantes 
beneficios económicos sen aportar contraprestación algunha. 
Agora, cun réxime democrático eco beneplácito do PP, segue 
a disfrutar dos mesmos priviléxios. Nembargantes algo mudou. 
Agora é Augas de Galiza,· un organismo autónomo criado pola 
Xunta de Galiza, o encargado de pór en prática a estratéxia de 
engan~r, confundir e provocará povoación como método para 
dividir ~ desmobilizar a oposición social. 

Cando o Partido P9pular desde a Xunta de Galiza declara en 
1996 o encaro do Umia como unha obra de utilidade pública 
non estaba a governar en beneficio de todos. Tentou maquilar 
a desfeita dunha comarca en base a necesidade de..auga que 
urxia durante a época estival no Salnés. Pero· con moi pouco 
disimulo abriu a porta de atrás á Fenosa para a explotación 
hidroeléctrica do encaro. 

O que está acontecer no Úniia ven a confirmar unha vez máis a 
teima do Partido Popular de intentar acalar os conflitos sociais 
pola forza. Xa está moi ven ensaiado~ mandar as forzas de 
seguridade de caladiño e logo trocar publicamente o seu pap,el 
de provocadoras polo de defensoras da orde social. 

Cando un conflito· social é tratado polo governo como un 
problema de orde pública algo cheira mal e cando a actuación 
das forzas de seguridade é a de provocar obedecendo a unha · 
identificación absolu.ta do Estado con ese partido que está no 
governo estase a pór en evidéncia un fenómeno de regresión 
democrática.+ 

ANOSA TERRA 
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GAL IZA 
Cuiña siléncia a Pérez Vidal que reclamaba cprrexir o critério censal eleitoral 

A política de destrucción agrícolQ, e· forestal acelera a-- perda de 
povoación de Ourense · 
9*G. LUCA 

O PP quer eludir a responsa
bilidade política que lle com
pete polo debalo da povoa
ción de Ourense e di que as 
causas do despovoamento 
son anteriores ao seu gover
no. A taxa de natalidade da 
província cae en picado a par
tir da Xunfa inaugural, eJexida 
en Outubro de 1981, como , 
consecuéncia dunha política 
continuada de amortización 
rural que non foi compensada ._ 
por nengunha actuación pú
blica. 

A raiz oa perda dun deputado, 
renóvanse as críticas ~ Xunta 
por non procurar remédio aos 
graves problemas económicos 
de Ourense. Xosé Ramón Cen
dán, do Sindicato Labrego di 
que "a política agrária perpetra
da pala Xunta resulta direita
mente proporcional á desertiza
ción das comarcas interiores on
de a vida económica depende 
en grande medida dun seitor pri
mário que ces seus continuos 
achaques e paulatina decrepitu
de faise acompañar en tan rui
nosa senda polo comércio, a ·in
dústria e os servizos". 

IN -o seu estudo 
sobre a 
poboación 
galega entre 
1960 e 1991, 
Abel López 
califica o 
panorama da 
demografía 
ourensán de 

. tqgubre "na área 
rural a 
poboación anciá 
supera á moza 
nun._ 82°/o 
_m.entr-es o grupo 
máis numeroso é 
o comprendido 
entre 55 e 59 
anos" 

O conselleiro de Agricultura, To
más Pérez Vidal, é partidário de 
actuar sobre os efectos da des
povoación e aconsella corrixir o 
factor de representatividade de 
xeito que s~ manteñan quince ~ 
deputados autonómicos por Ou- ~ 
rense e Lugo. Hai tempo que o º 
sistema de representación cen- ~ 
sal está forzado para campen- ~ . . 
sar a forte caida de Ourese e Os conservadores apostan por unha conurbación de Ferrol a Tui. o alcalde de Vigo ce-
Lugo, que terian dez ou once lebrou que o deputado perdido por Ourense posase á ºprovincia -de Pontevedra. ' 

deputados de se lle aplicar a 
proporción real. O número de 
votos precisos para acádar un 
escano no Pazo do Hórreo e de 
38.606 para A Coruña, 34.500 -
para Pontevedra de case 
22.000 en Lugo e de 21.000 en 
Ourense. 

O conselleiro de ·Política Territo
rial desmarcouse decantado da 
proposta de Pérez Vidal para 
maquillar a perda de represen
tación de Ourense que teria que 
pasar, en todo caso, por un 

, acorde entre forzas políticas. A 
reacción de Guiña é comprensí
bel: ao PP chéiralle a pólvora a 
opción de cambiar a proporcio
nal id ade entre censo e votos 
que neste momento lle está a 
dar ún acta no Parlamento por 
tres mil votos menos que ao 
BNG. 

A realidade é que Pérez Vidal 
non pode nen sequer facer refe
réncia ao mantemento do censo 
na comarca de Valdeorras, da 
que procede e da que se recla
ma -valedor político. Ao denun
ciar o empobrecimento xeral en 
contrasto co património mellora
do dos caciques fraguistas na 
província, Xabier .Casares, v6-
ceiro do PSOE en Ourense, avi
va, entre outros, o contraste en-

tre o ouro negro do Barco e o 
rnantimento da emigración·. lsto 
non quita que os empresários 
da lousa de Valdeorras se con
sideren postergados pala Xunta, 
sobre todo no que se retire á co- · 
municaci_óns. · 

O Sindicato Labrego lembra a 
constante desaparición de ex
plotacióri agrárias e á perda de · 
emprego rural en Ourense. "To
da isto incentivado desde unha 

Administración que considera 
ideal un agro testemuñal e un 
turismo de silveira". Para subli
ñar o auséncia dunha política de 
defensa da capacidade produti
va do agro, o SLG cita que no . 
ano que andamos ainda non 
sairon publicados os prazos pa
ra solicitude de axudas aos in
vestim e ntos agro-gandeiros, o 
que discrimina a Galiza a res
peito doutros produtores agríco
las da UE. 

XA'.\" CARBALLA 

No seu estudo sobre a povoa
ción galega entre 1960 e 1991 , 
Abel López califica o panorama 
da demografia ourensán de lú
gubre "na área rural a povoa
ción anciá supera á moza nun 
82% mentres o grupo máis nu
meroso é o comprendido entre 
55 e 59 anos". Os conservado
res non produci.ron- na última 
década nengunha iniciativa de 
desenvolvemento dirixida a pa
liar esta situación. As propostas 

Aga:chado detrás da pantalla 
No ano 1993 o candidato do PP <licia, mentres 
preparaba unha gravación eleitoral, que foran aca
bando, que el poñia a corbata como lle pe.taba, que 
nqn pensaba repetir nengunha toma ... e de paso 
esbardallaba como "un maleducado aos traballado
res da TV:G e ao escudeiro Pérez Varela, sempre ao 
servfcio do amo. Aquelo saiu á lus, pero a segurida
de da maioria folgada acabou arinconando o episó
dio. Agora a bravuconeria baixou uns graos porque 
o asunto xa non é tan seguro e a maquinária radio
televisiva non pode ter fendas. 

Temeroso de cair con toda a equipa e desatar o 
nunca visto na política galega, coa dereita en desa-

bandada, Fraga disciplínase e culmina este luns na 
TVG co aviso do que se nos ven. enrtiba: entrevis

. i:a de média hora e grande reportaxe de Galicia en 
Jeitos na noite que se disolvia o lexislativo. Ou se
xa, publicidade do PP pagada co erário público. 

Ainda que chóve sobre mellado compre seguir de
nunciando a grosería coa que se instrumentan os 

·medios de comunicación públicos, algo qué deixa 
en evidéncia tanto a quen os utiliza como a quen 
di dirixilos con critérios profisionais. A única saida 
digna que lles queda é convocar un debate público . 
dos candidatos reais á presidéncia da Xt.inta. Parase 
ou poderalle o pánico ao Fraga?• 

de dinamización económica pa
ra Ourense acomodáronse aos 
intereses da Política Agrária 
Comun e fomentaron a liquida
ción -da sua estrutura agrícola e 
gandeira. Nunha -aécada, Ou
rense pBrdeu riláis da met;¡de 
da sua coberta forestal. Men
tres chegaba á província un 
exército de axentes contra in
céndios, o monte empobreceu
se cada dia e a política forestal 
en auséncia da Xunta axudou a 
despovoar parróquias. De parti
cular gravidade foi a destruc
ción do espazo natural irrepetí
bel da Límia baixa e da Serra 
do Suido. 

Demografia lúgubre 

No seu estudo sobre ? povoa
ción galega entre 1960 e 1991 , 
Abel López califica o panorama 
da demografia ourensán de lú
gubre "na área rural a poboa
ción anciá supera á moza nun 
82% mentres o grupo máis nu
meroso é o comprendido entre 
55 e 59 anos". A taxa de varia
ción interanual da poboación en 
Ourense e Lugo é negativa des
de 1955 pero agrávase a partir 
do 81 ao tempo que aumenta a 
de A Coruña e Pontevedra. 

O trasvase de poboación desde 
a Galiza oriental ao eixo atlánti
co non mereceu por parte do 
governo de Santiago nengunha 
ref~exión política e polo tanto 
non foi abordado desde nengú n 
plano económico. En todo caso 
tanto os conservadores como o 
PSOE lexitimaron na sua discu
sión interna o carácter inexorá
bel do corremento da poboación 
cara á beira atlántica e celebra
ron esta emigración interna co
ma un destino para a povoación 
expulsada do campo pala Políti
ca Agrária Comunitária. A pola
rización sobre as cidades cos
teiras do Atlántico alurnbrou de 
feito a primeira utopia de Fraga 
sobre o país, consistente nunha 
conurbación contínua desde Fe
rro! a Tui na que as actuacións 
urbanísticas, que finanzan de 
feito as campañas eleitorais, 
poidesen tecer unha urdime in
cesante. 

Entre as consecuéncias desta 
opción, asumida segundo os fei
tos e as sucesivas decisións de 
governo do PP e do PSOE ex
plican, está desde lago a batalla 
por amortizar a produción agrí
cola pero tamén a elusión de to
da política forestal ante o temor 
de que puid~se criar emprego 
nas zonas agrícolas. Asi, no do
cumento eleitoral titulado Galiza 
en feítos, a Xunta asegura que 
sementou 27 .000 árbores .cada 
dia. O que non explica é que· a 
única espécie que medrou é o 
eucalipto, promovido non pala 
conseKaria de Agricultura senó"n 
polos intereses papeleiros priva
dos e extendido por mor das 
avantaxes ecolóxicas que esta 
espécie australiana tira dos in
céndios. + 
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28 DE AGOSTO DE 1997 

As eleicións galegas convocadas para o 19 de Outubro 

A campaña eleitoral arrinca coa· posibilidade 
certa dun governo _alternativo ao PP 
* x.c. 

O luns 25 de Agosto o presi
dente da Xunta asinaba o de
creto de disolución da cáma
ra autonómica. Comezaba asi 
unha longa campaña eleitoral, 
que a dous meses vista ató
pase co PP e o PSOE-IU sen 
listas feitas nen programa co
ñecid o. O BNG, que ten a 
campaña deseñada desde hai 
vários meses, xa comezou a 
dar os primeiros mitins co 
seu cabeza de lista Xosé Ma
nuel Beiras. 

A necesidade do Partido Popu
lar de Galicia de conseguir un
ha maioria absoluta ten máis 
que ver co equilíbrio galega do 
partido que cos problemas que 
poda xerar en Madrid. Sen esa 
maioria un governo alternativo 
apreséntase inexorábel, ben 
nucleado arredor do BNG, se 
acada unha segunda posición 
que entra no probábel , ou dun 
Caballero que leva dous meses 
enchendo Galiza e agora Amé
rica cun mangado de promesas 
imposíbeis. 

O PP, que dará o pistoletazo de 
saida na festa do Monte Faro -
prevista para o 6 de Setembro
ainda non coseu todos os retais 
das suas listas eleitorais, feitas 
pensando máis na desaparición 
de Fraga que na construcción 
dunha alternativa de governo. A 
maioria dos conflitos larvados 
internamente seguen abertos , 
por máis que Cuiña adicouse 
nestes meses a tentar tapar bu
ratos, sobretodo en Vigo, onde 
sen lista feita convértese en no
tí cia que, por fin, se constituiu 
un Comité Eleitoral que recolle 
aos elementos damnificados 
das listas de Pérez no 95. O al
calde vigués quer aparentar co
mo trunfo unha capitulación que 
ademas inclue a reforma do go
verno municipal. 

A dirección do partido conserva
dor sabe que a sangría de votos 
na cidade olívica pode cuestio
nar a maioria e tenta deter a he
morráxia, na que o próprio Gui
ña tamén se xoga parte do seu 
futuro político persoal con Ma
riano Rajoy ao axexo. 

En Ourense as listas da dereita 
teñen que casar as apeténcias 
encontradas de Saltar, Pérez Vi
dal e Vitorino Núñez, agora con 
menos postes probábeis coa 
baixada de un deputado e en 
Lugo, outra circunscripción na 
que se sinten seguros, poden 
pagarse as feridas reabertas pa
las corrupción de alcaldes como 
o do Vicedo, as dietas a altos 
cargos por asistir a actos solidá
rios ou o varapau do Consello 
de Cantas á Deputación. Ade
mais o conflito palas multas da 
cota do leite pode estoupar en 
plena campaña· eleitoral. 

Uló os programas 

O PSOE sae cun candidato que 
tivo que darse a coñecer a canta 

O nacionalismo 
¡ é agora a forza 
1 

·¡ en ascenso e 
1 

! PSOE e PP 
1 
l ¡ pagan o 
i desgaste s~frido 
1 

¡ por anos no 
1 

! poder 

da precampaña, enchendo o pa
ís de promesas imposíbeis, sen 
ter nen programa público nen 

listas pechadas. Caballero 
anúncia a inclusión de indepen
dentes en pastos de saida teme
roso de espartar unha verdadei
ra crise interna unha vez barri
dos os guerristas da executiva 
federal do partido, pero senda 
maioritários na Galiza. 

A esta incertidume súmaselle 
ademais o feíto de que en ple
no Agosto estoupou a crise in
terna en IU, que ainda voltará a 
rebrotar ó 1 O de Setembro, 
cando a Presidéncia da organi
zación anúncie posíbeis san
cións unha vez que pacto EU
UG co PSdeG-PSOE se manti-

. vo apesar das presións de Ma
drid e que a Asamblea galega 
non se convocou ao non acadar 
os "críticos" as firmas regula
mentares. 

Por se fose pouco Anxo Gue
rreiro sorprende á opinión públi
ca cando, ademais de anunciar 
que os seus .hipotéticos tres de
putados en postas de saida for: 
marán grupo parlamentar pró
prio, explica que EU-U6 fará 
unha campaña independente do 
PSOE. 

Ao igual que o Partido Popular 
nen Caballero nen Guerrei-i:o 
apresentaron ainda publicamen
te cales son as propostas pro
gramáticas da coalición, máis 
alá dunhas liñas xerai~ asinadas 
con Xurxo de Viveiro en Xuño 
pasado. 

O BNG en campaña 

A única forza que arrincoy coa 
sua planificación eleitoral xa co
as listase o programa finaliza
dos é o Bloque Nacionalista 
Galego. Días antes de asinar 
Fraga a disoluciónJ Xosé Ma
nuel Beiras comezou a sua an
daina de mítins na Garda, con
tinuando coa presentación do 
seu programa de governo- en 
múltiples charlas sectoriais ás 
que se ven adicando a forma
ción nacionalista desde fins de 
Maio pasado. 

O deputado· Francisco Trigo de
clara que "apesar do siléncio 
mediático a que é submetido o 
BNG, temas a certeza de que o 
governo hase nuclear arrdor da 
altenativa nacionalisfa", facendo 
pé rios inql.Jéritos que non dan 
asegurado a mai9ria abs·oluta 
ao Partido Popular. 

O feíto de ser estas as primei
ras eleicións após o trunfo da 
dereita no estado situan o pano
rama nunha tesitura semellante 
ao 1989 pero cunha diferéncia 
fundamental: o nacionalismo é 
agora a forza en ascenso e 
PSOE e PP pagan o desgaste 
sofrido por anos no poder sen 
que se poida falar de que cues
tións fundamentais para o de
senvolvimento do país teñan 
mudado. Unha realidade que 
non dan tapado centos de mi
llóns en propaganda, nen dous 
meses de inauguraeións contí
nuas. + 

ANOSATERRA 

. . . 

Guerra de cifras entre críticos e 
oficialistas de EU·EG 
O rexeitamento, por parte da dirección. de Esquerda Uni
da-Esquerda Galega, de ·3s asinaturas das 325 apresenta-

. das polos críticos para solicitar a celebración dunha asem
bla que analise o pacto co PSOE para as eleicións autonó
micas, provocou unha guerra de cifras entre oficialistas e 
críticos. Os primeiros só recoñecen 287 asinaturas -e os 
segundos quéixanse de que a própria dirección sexa xuiz 
e parte. Ademais, hai 41 das persoas asinantes que si es
tán a prol do pacto. lsto levou a dicer á dirección qué só 
246 persoas, o 22% da afiliación, está en contra a coali
ción .eleitoral. Para os críticos isto é interpretar os desexos 
do restante 78%. A opinión deste grupo seria a que trataría 
de pulsar a asemblea rexeitada. En todo caso, todo de
pende do que acorde o Comité Federal de Izquierda Uni
da, a celebrar o vindeiro 10 de Setembro. Nesa data sabe
rase como queda o conflito, se o pacto vai adiante e se os 

- críticos apre.sentan candidatura. De todos · xeitos, ese é o 
dia no que remata o prazo de apresentación de candidatu
ras ás eleicións autonómicas.+ 

O Govemo permitiu o pciso por Fisterra 
dún barco eón carga radiactiva 

5 

O dep"l.1tado do BNG, Francisco Rodríguez, interpelou ao 
Governo central polo barco británico Pacific Pintail, que 
navegou perto da costa galega, en Fisterra, entre o ·23 e o 
25 de Agosto, cargado con catro recipientes de resíduos 
radiactivos. Mália que o subdirector xeral de Inspección 

. Marítima asegurou que navegaria a 250 millas para mati
zar despois que"non pasaria das doce millas das augas 

· territoriais, o deputado nacionalista lembra que o Pacific 
Pintail xa pasou eh Febreiro.de 1995 con 14 toneladas de 
plutónio entrando nas 200 millas de zona económica do 
Estado. Francisco Rodríguez Sinala que existen directivas 
da UE para controlar o tránsito de mercadorias perigosas 
e pergunta se vai medrar este na zona de Fisterra a partir 
deste ano.+ 

O ,PP promete depuradoras, 
pero as que hai non funcionan 
O Partido Popular prometeu ·dotar ás localidades de máis 
de 500 habitantes con rede de abastecimento de augas e 
a dezaseis concellos máis cunha estación depuradora de 
augas residuais antes do ano 2001. As promesas de Fra
ga poden supor un quebranto económico para moitos de
ses concellos, xa que o custe de funcionamento das depu
radoras é moi elevado. Técnicos do Ministério de Fomento 
recoñecen que só o 10% das depuradoras que existen no 
Estado están en funcionamento. Para entrar en marcha 
unha destas estacións é necesário contar con técnicos for
mados na matéria e correr cos gastos de mantenirnento, 
algo que é moi caro porque. requiren procesos químicos 
moi elaborados. O problema é que a Xunta construe as 
depuradoras pero lago ñon habilita orzamento para o seu 
iµncionamento • 

Galiza queda sen AVE porque 
o Governo central prefire Málag~ 
O Ministério de Fomento decidiu aprobar o proxecto de 
e~tensión do tren A VE (Alta Velocidade Español) a Málaga 
desde Sevilla e marxinar ao ferrocarril galego~ A liña de 
alta v~locidade que máis se achegaria á Galiza seria a que 
iria a León, ainda que esta pertence a un proxecto ainda 
por redactar. A patronal galega e os dous partidos da 
oposición, -PSOE e BNG, emprazaron á Xunta para que 
exixa do governo amigo de Madrid a mellora da rede 
ferroviária no noso país_,. En 1997 o Estado só dedicou 500 
millóns de pesetas á mellora das vias férreas galegas e o 
que quer a _oposición é que en 1998 presuposte, como mí
nimo, 15.000 millóns de pesetas. Esta cantidade permitiria 
comezar a afrontar os custos do Plano de Modernización 

. do Ferrocarril galego que aprobou o Parlamento cos 
votos do PP, o PSOE e o BNG. O citado plano previa o in
vestimento na Galiza de máis de 173.000 millóns de pese
tas, dos que 45.000 millóns xa terian que estar investidos 
ou pendentes de executar nos vindeiros exercícios.+ 

A metade dos incéndios scm provocados 
con intencionalidade criminal 
Segundo o Ministério de Meio Ambiente, a metade dos lu
mes forestais que acorren na Galiza son provocados por 
axentes incendiários e teñen intencionalidade criminal. A 
porcentaxe de lumes provocados é maior, o 91 % en 1996, 
pero non todos respostan a unha intencionalidade criminal. 
A Xunta asegura que o problema non ven dado polo fraca
so da prevención, senón pala presenza de incendiários. 
Os sindicatos, en troques, observan que o aparello de pre
vención é moito menor que o de extinción.• 

\ 
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OPtNIÓN 

SANTIAGO VAI SER CAPlTAL EUROPEA DA 
CULTURA NO ANO 2000, PERO AINDA HAI 
QUEN CONSIDERA QUE DEBE XULGAR A 

CION AO "RESPEITO DEBIDO" A IGREXA. O 
AUTOR CRITÍCA A INTOLERANCIA DOS 
QUE PRETENDEN FACER UNHA ALFANDEJ 
GA AS PORTAS DA CATEDRAL COMPOSTELA. 'MANEIRA DE VESTIR DA XENTE EN RELA; 

, DE CURAS E PANTALÓNS CURTOS 

Na catedral de Santiago seica consideran a 
idea dé f)rohibirlle a entrada a que non vis
ta de xastre e se peitee de catecismo. Ta
mén queren rematar co paganismo dos cro
ques e a introducción dos dedos na colum
na do Pórtico, ¡ imaxe lasciva! 

Nunha situación de baleiro histórico, sen 
máis consideracións, isto non terfa trascen
dencia. Poucas causas teñen trascedencia: e 
as p.erversións dos troglodíticos xerarcas 
deste clube privado que todos financiamos 
e se charna lgrexa, non son unha delas. Pe
ro si merecen unhas corisideracións. 

Por exemplo que a catedral; coma o Hostal, 
a torre de Hércules, o mosteiro de Oseira 
ou as pirámides de Exipto, no~ a ergueu 
quen hoxe a custodia nin é un ben intem
poral ou parido virxinalmente. Cada pedra 
das que agora se limpan e restauran con 
cartas públicos , foi arrincada do monte, 
trasladada, cortada e colocada, incluídas as 
da cúpula máis outa, por milleiros de perso
as cunhas condicións laborais que lles farí
an envexar os peores contratos imaxinados 
por Antonio Ramilo ou José Barea. Moitos 
deles, devanceiros nosos, limparían das pe
dras o sangue dos compañeiros morros rías 
obras; e a ninguén deles, polo seu aspecto, 
o sr. Precedo lles permitiría a entrada. 

Cada gramo de Bronce da Berenguela, cada 
lanza de ferro nas reixas que pechan as_ por
tas, cada xema do traxe da imaxe do após
tolo, cada fío de ouro das mitras dos bispos, 
cada laxe de mármore, cada reviricoque na 
prata do botafumeiro, cada vidro de cores, 
fo¡ · directamente "apropiado" (se o había 
aquí), ou mercado cos trabucos que afoga
ban a quen pouco máis ca is9 tiña; ou do
nado por quen o anterior facía. 

Pero eu, que nestes momentos levo panta~ 
lóns curtos e o peito descuberto; que teño o 
pelo enguedellado pola sal do mar e posible
mente descenda de quen axudou a erguer -a 
catedral c:¡ue máis admiro, aceptarei sen trau
mas as condicións <lestes macabros xerontó- , 
cratas, sempre que eles se amosen igual de 
firmes noutros eidos: en levar sempre sotan_a, 
excomulgar a toda persoa que roube, aborte, 
case polo civil, minta, se divorcie, use a vio
lencia, teña fillos fóra do matrimonio, em
pregue métodos anticonceptivos ou procure 
o amor fóra da casa, ou por puro pracer, ou 
impuro, incluídos os lexisladores e os votan
tes do PP que o cbnsintan. E, por suposto, a 
condición de que nin un peso máis dos car
tas públicos vaia parar ao seu peto. 

Feito o comentario, a noticia suscítame dú
as preguntas. Por que-acontece isto? e por 
que acontece "agora"? 

. A lgrexa é, desde hai case 2.000 anos, unha 
estructura piramidal (outra volta as pirámi
des) con disciplina militar, e o seu obxecti
vo é, coma o do exército, manterse a base 
de ter é¡uen a manteña. Cada grao no esca
lafón disfruta de privilexios maiores; que 
ninguén discut:e porque todos, falo dos pro
fes ionais, son charlatáns privilexiá.dos. 

Coñecendo a súa própria mediocridade de
ben manteras ameazas milenarias para non 
ver eles ameazada a cuota de privilexio que 
a cada un lle toca. Así colaboran, cando 
n0h veneran afervoadamente, a calquera 

XURXO BüRRAZAS 

_,A lg~~;a é, .desde hai 
case 2000 anos, unha 
estructura piramidal 

con.disciplina militar, e 
o séu obxectivo é, coma 
o do exército, manterse 

a base de ter quen a 
manteña." 

rexim~ autoritario e reaccionario; a calque
ra. Ambos coinciden na disposición pirá
midat culminada polo príncipe e o papa, e 
lexitíni.anse mutuamente. 

Pola contra nas democracias, ainda nas tí
midas, disimulan as engranaxes, o funcio
namento e a maquinaria; cúbrense cos fieis 
e ceden terreo estratexicamente; negocian
do co patrimonio ou co texto dos sermóns. 
E recoñecen que chove cando os cadavres 
aboian polo río abaixo. 

Nunha democracia o sr. Precedo podería di
cir o dos pantalóns cortos, e igual o conside
rabamos unha serpe de verán, un acalora
mento. Pero o de chantar un matón en cada 
porta e prohibir os croques e a introducción 
dos dedos lárgao porque está cuberto por un 
réxime ~utoritario e semiconfesional. 

Reisiños (non hai democracia sen repúbli
ca), presidentes, rectores e virreis axeón
llanse en nome dun ·estado supostamente 
laico perante a imaxe dun ídülo (de ideolo
xía) opulenta e ·excluinte. Que a xente en
tre normalmente no templo farfa ver que os 
·que non son normais son os seus sinistros 
povoadores. Que a xente se mova con cena 
libefdade deixaria en evidencia a rixidez e 
sumisión dos charlatáns de seminario. Non 
vaia ser que entre a vida na "súa" Catedral, 
porque entón eles marren. Clube privado! 

Por unha porta entraran os nenos de escalas 
de curas, pbr outra as nenas das tnonxas. Ta
men ·se admitirán outras escalas, con tal que 
sexan caras e subvencionadas. Por outra porta 
accederán os das universidades relixiosas e o 
Opus Dei: os homes engomiñados e cheiran
do a -colonia, as mulleres ataviadas con "pei
neta" e "mantill~" españolas. Para o resto 
queda a relixión nas escalas e as bendicións 
urbi et orbe televisadas en directo desde o Va
ticano. E o pago polos bautismos, comunións, 
vodas, rogativas, enterros e cabosdano. 

Xesús Cristo hoxe non levaría esas guedellas 
nin vestiría con farrapos, pensará Precedo. 
Quizais se semellase ao padre Apeles, ou ao 
bispo mexicano que hai uns días recomen
daba como remedio para combater a SIDA e 
a promiscuidade, navegar en Internet. 

Que podrezan pois de onanismo, colonia e 
santidade, pero sen subvencións. + 

X URXO BORRAZAS é escritor 

Hermo . 
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O TAMAGOTCHI 

XosÉ FERNANDEZ PÉREz;OYA 

A Antonio T . 

Nun libro recente: "A society of signs" 
(unha sociedade de signos), David Harris 
fa¡ un sixnelo, profundo e certeiro aaalise 
da importáncia que en nosas sociedades 
capitalistas avanzadas teñen os signos e os 
símbolos como instrumentos formadores 
dunha falsa conciéncia, dunha ideoloxia 
proposta desde o poder para favorecer a 
sua perpetuación. Vivimos, lémbrano Ha
rris inmer os nunha sociedade emiótica
mente saturada na "que xa non é fácil di -
tinguir o verdadeiro do falso e o pa ac..lo do 
presente". Ante e ta ituación caben va
rias atitudes e interpretacións que van de -
de o reducionismo dos filó ofos posmocl r
nos que gozo amente reducen/fragmentan 
a Hi tória (con maiú cula) a unha plurali
dade de textp in.e nmensurábei e p lo 
tanto non usceptíbeis de ser evaluados 
con critério de v rdade ou falsidade ou a 
posicións tan lamentábeis como as do me
diocre Baudrillard cando nos dí en ''bri lan
te" frase, evidentemente emitida "pour 
épater les bourgeoi ", t¡ue "a Guerra do 
Golfo non tivo lugar". 

O revoltallo de falso e auténtico, de pre
sente e pasado proxéctanos a un estado de 
.ánimo en que a sua ob ervación no uxire 
algo "como facer o amor nun confesioná-
rio cunha prostituta revestida nunha rou
paxe litúrxica de prelado que recita a Bau
delaire,- mentras dez órganos electrónicos 
reproducen o "clave ben temperado" inter
pretado por Scriabin". 

Deixemos a un lado aos nasos mentores 
intelectuais (coas suas sorprendentes capa
cidades ereccionais) e fixemos a nasa moJ 
desta reflexión non en Disneylandia ou en 
palacios famosos senéon en obxecto da 
vida cotián como por exemplo o xa famoso 
"Tamagotchi" (que a partir de agora cha
maremos T) nacido, e non casualmente, 
en Xapón; xoguetiño de apariéncia ino
cente que mesmo pode servimos de cha
veiro. O Té o pequeno paradigma domés
tico transportábel e barato (hai que fav -
recer o consumo) da ideoloxia do no 
tempo. O naso chaveiriño condiciónan 
solapadamente a non distinguir realida e 
real de realidade virtual. O vello desexo ou 
aspiración de inmortalidade veiculado an
taño polos nosos grandes i tema r lixi -
sos o filosóficos foi substituid p la abriga 
temporalmente ritmada de oprimir certas 
predeterminadas tecliñas que fan a vida e a 
morte banais e, ouh milagre!, reversíbeis. 
O borrar a distinción entre o rea l e o fictf
cio serve eficazmente, ainda a nivel ínfi
mo, a eliminar a distinción entre verdade 
e mentira, a realizar a un nível precons
cente e non intelectualizado o labor que o 
sistema encomenda, a nível académico, a 
Lyotard. O borrar esta anticuada e "moder
na" distinción cómpre unha función moi 
útil ao sistema ao inducir unha espécie de 
inerte anestésia ante calquer intento de re
constitución dun posíbel "suxeito históri
co". O noso T ten tamén unha non des
preciábel función pedagóxica en tanto nos 
acostuma/condiciona a considerar que é ·o 
home vivo o que ten que coidar ao morto, 
a maquinitña, para que esta non "morra''. 
O nefasto Don Karl dixéranos no pasado 
século que na indústria moderna (a do seu 
tempo) o home convertíase en mero apén
dice da máquina, nun servidor ou escravo. 
Agora o fenómeno abarca o campo. do 
ócio( ?), do lúdico, tan querido polos nosos 
posmodemos. O necesário imaxinário so
cial que o sistema precisa constrúese ta
mén através da xestualidade, tinxida ideo
lóxicamente, do "inocente" T. 

Eliminemos os moitos T que poboan a no~ 
sa conciéncia, deixemos de ser cretinos 
consumidores, reapropriémonos da nosa 
vida para construir a nosa história! + 
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Que lembra dos seus anos en 
Viveiro? -

De mozp, para escapar da Gue-
rra de Africat meu pai foise de 
Miñotos, en Yiveiro, para Cuba. 
Casou coa tniña nai na Habana, 
onde era transportista e obreiro 
nunha nunha leiteira. Despois 
de eu nacer, ela quedou delica- . 
da e os médicos recomendáron-
lle o clima da Galiza onde regre
sou connosco en 1929. O meu 
irmán Xúlio e mais eu lindába
mos a vaca nos camiños de Mi
ñoto porque miña nai non .tiña 
terra de seu. Xuntos tomos a 
unha escala no Carme onde só 
falabamos galega. O Machadato -
da década do 30 retrasounos o 
regreso nove anos. No prirneiro 
de Maio, eu teño direito a estar 
na presidéncia pero prefiro des
filar entre os traballadores cos 
meus, cos galegas residentes 
en Cuba. Cando pasamos dian-
te da tribuna ondeamos ben alta 
a bandeira galega para que Fi-
del a vexa. 

Cando naceu o seu interese 
pola política? 

A miña preocupación pola políti
ca comezou aos dezaseis anos 
cando me declarei en folga dé 
fame contra unha patronal que 
non nos daba o que nos corres
pondia. Non se permitia traballar 
até os dezaito pero eu choiaba 
nu11ha fábrica textil repoñendo 
novelos nos teares. Facian esta 
excepción porque habia que an
dar moi espilido para cambiar os 
novelos.. Tiña que colocar os no
velos en vinte teares. Comeza
ba na primeira e cando chegaba 
á vixésima a roda no novelo da 
primera xa soaba ao non ter ca
nilla. Chegaba ao traballo cun 
café con leite no carpo. Fronte a 
esa explotación taramos a unha 
folga de fame , orientados polo 
sindicato textil. 

Como era a situación politica 
na véspera do asalto ao cuar
tel de Moneada? 

Militabamos no Partido do Pobo 
Cubano Ortodoxo, de Eduardo 
Chibás, que denunciaba a co
rrupción, a roubadeira, o abuso, 
o gangsterismo, a prostitución. 
Nas eleición de Xuño de 1951 
estaban en coalición o Partido 
Auténtico de Prío Socarrás, o 
Partido Demócrata, o Liberal e o 
Republicano; na oposición , o 
único partido clasista que habia 
daquela en Cuba era o Socialis
ta Popular, comunista. A Jesús 
Menéndez, lider obreiro déranlle 
un cheque en branco para que 
non seguise defendo o diferen
cial azucareiro. Dixo que non ti
ña prezo e rompeu o cheque. 
Ao non venderse as·asináronno 
na cidade de Manzanillo, igual 
que ao lider portuário Aracelo 
lglésias, o do transporte José 
Maria Pérez, o labrego Sabino 
Puppo ete~ Vendo que o trunfo 
era do PCCO, Batista deu un 
golpe . Organizamos celas de 

GALIZA 
ANOSATERRA 

. ' 
' 

Foi protagonist'a do asalto ao cuartel de Moneada 

Pedro Tri.go 
• r:' 

'Non hai un país de Latinoamérica que teña a saúde, 
, a alimentación e a educación de Cuba' 

~ G. LUCA DE TENA 

AOS 16 ANOS FIXERA FOLGA DE FAME NUNHA EMPRESA TEXTIL DA HABANA. CON 28, PEDRO 
TRIGO FORMARA ~ARTE DO COMANDO QUE 'ASALTOU CON FIDEL E RAUL CASTRO O CUAR
TEL DE MONCADA, ANTECEDENTE DO T~~NFO DA REVOLUCION. NACIDO NA HABANA DE -
PAIS GALEGOS, TR'IGO VIVEU OS PRIME!ROS NOVE ANOS DE VIDA EN MIÑOTOS (VIVEIRO). 
INAUGURANDO A_ RUA DA REPUBLICA DE CUBA EN CANGAS, LEMBROU ESTA PARTE OA SUA 
INFANCIA NA GALIZA. TEN 69 ANOS E É EMBAIXADOR DA ORGANIZACION DE SOLIEOARIEQAOE 
CON ÁFRICA, ASIA E AMÉRICA LATINA (ÓSPAAAL), QUE FUNDARA ERNESTO CHE GUEVARA. 

Unha parte da mocidade· cu
bana parece non identificarse 
con esta tradición. 

O traballo de educación e forma
ción da mocidade- pode superar 
certo malestar, que se advirte, 

A. IGLESIAS 

víncias sairon todos da Unión da 

·non máis de dez persoas, non 
moi coñecidq.s na política: obrei
ros, labregos, intelectuais. O no
so obxectivo era resgatar a in
·dependéncia e soberanía na
cional. Para o asalto ao Monea
da, os recursos económico sai
ron . de nós mesmos: Jesus 
Montaner, Osear Alcalde, Fer
nando Echenar, Ernesto Tizón e · 
un traballador da cervexeria La 
Tropical, P-edro Marrero que 
vendeu a sua praza de carreiro 
para entregarlle os cartos a Fi
del. A partir desa data resgata
mos a plena independéncia, so
berania e dignidade. Cuba é te- . 
rritório libre de América. 

-sobre todo, na Habana. Hai que 
andar toda a illa para talar con 
fundamento. Os c_adros de pro-

' Mocidade- Comunistas e refíro
me por exemplo a dirixentes do 
partido e do Poder Po¡::>ular de 
Holguín, Las Tunas ou Santiago 
que non chegan aos 35 anos . 
Pode haber un seitor da mocid·a
de disgustado pero a contrapar-
1e é o Ejército Juvenil del Traba
jo que está suando a camisa nos 

labores agrícolas. O Mercado Li~ ' 
bre do Campo ten prezos eleva
dos, ainda que resolvan a situa
ción. A cada, chega o exército 
dos rapaces cos mesmos produ
tos á metade de prezo. Sentímo"
nos optimistas. Hai xente moza 
que quer vivir do conto pero son · 
moitos máis os mozos que loitan 
polo país. 
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O crecemento do turismo 
trouxo diferenzas que antes 
non habia. 

Cando a Revolución comeza a 
cumprir o seu programa e a na
cionalizar empresas de consór
cios e monopólios norteameri
canos, o Governo dos Estados 
Unidos retirounos o petróleo : 
Non sobreviviríamos nen dous 
meses de ñ on ser pola axud~ 
da Uniqn Soviética. A agresión 
imperialista acrecentouse a ca
da que tomamos unha medida 
revolucionária. Ternos un blo
·q.ueo de 36 anos que eu chama- . 
ria con máis propriedac;ie un xe
nocídio ·contra un poVo, porque 
pretenden asfixiarnos por fame. 
Ao se producir o esboroamento 
do campo socialista no 90 fica
mos · nunha situación moi difícil. 
Que facer? Non podiamos pere
cer e -foinos abrigado cambiar 
de política, ir a unha transforma
ción económica. Fornes á explo
tación dos recursos próprios. 
Non se pech_ou nen unha esca
la.' O comandante Fidel nunca 
foi partic;lário de abrir a man FtD_ 
turismo pero tiñamos a necesi 
dad e de termos divisas para 
hospitais , fogares da terceira · 
idade, para. buscar petróleo e 
manter a nosa indústria. No tu
rismo- demos prioridade ás em
presas españolas. Cuba pon un
ha parte e o inversionista outra, 
con utilidades ao 50 por cento 
sobre pra:los de cinco á vinte 
anos. Empresas francesas e ca
nadianas buscan petróleo con
nosco e estamos seg uros de 
que o hai. O turiSmo prom·oveu 
desigualdades , fundamen
talmente na capital e coido que 
con isto resposto á sua pergun
ta. Fidel explicouno: as desi
gualdades e o malestar e ·son o 
prezo que ternos que pagar pa
ra establecer as bases da nosa 
economía, manter os logros da 
revolución e sair adiante . 

. Que vai pasar con Xabier Fe
rreiro? ' 

Por que un empresário non po
de ir facer negócio onde lle pe~ 
re? Con que direito estes mise
rábeis do governo de Norteamé
rica se meteñ c::on Cuba a trave
so da lei He!ms-Burton e dou
tras? Non comprendo como por 
parte do governo europeo e do 
español non dan unha batalla 
en toda regra ·en defensa deste 
empre?ário galego, que mañá 
pode ser outro. Pergúntome que 

- galega e que español de. boa 
vontade non queren as mellares 
relacións con Cuba e o mesmo 
digo á recíproca. 

Que pasou cos modelos eco
nómicos que- Norteamérica 
defendera . nos comezos dos 
60 para América Latina? 

Na situación actual, a pesar do 
xenoGídio á que estamos some
tidos polo governo dos Estados 
Unidos, non hai un pais de . Lati
noamérica que poda comprar a 
sua educación alimentación e 
educación con Cuba. Se tivese
mos só o 50% do petróleo que 
ten Venezuela, poderiamos rir 
da paxara pinta. Que acontece 
en Venezuela? De a póuco visi
tárónme uns galegas residentes 
en Caracas e contáronmme 
causas de preocupar. Na capital 
de Venezuela non hai garantia 
para a vida. ·Hai quen proibe aós 
seus tillos sair despois das sete 
da tarde porque por un par de 
zapatos entranlle a coiteladas,. 
Hai_ droga, abusos, extorsión . E 
este o modelo da democrácia 
que nós ternos que seguir? 
Chámanlle a isto democrácia?+ 
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Aproveitando certa imp~nidade oferecida polo fronteira alguns tipos de delitos continuan na raia galego-portuguesa; 

Máis de 55 coches foron roubados_ no que vai de ano 

En Verin o cuatreirismo fronteirizo 
. -

muda do gando aos coches 
-0- C.P.NERIN 

Un clima de fonda preocupa
ción cidadá tense instalado 
en Verín ante o numeroso 
roubo de coches que se vén 
produ~indo ná vila e nos arre-· 
dores desde primeiros de 
ano. Durante este tempo ta
mén se produciron nume,ro
sos roubos de material e veí
culos nos tramos en cons
trucción da autovia. Os esca
sos resultados obtidos polas 
autoridades policiais nas 
suas pescudas provocaron o · 

. nacemento dunha asociación 
de afectados polos roubos á 
que se sumaron persoas de 
Allariz e de Ourense. 

Segundo Carlos Guerra, porta
voz desta asociación, os veícu
los son levados cara Portugal 
onde se lles modifican as suas 
características identificativas pa
ra seren lego vendidos ou desti
nados ao mercado de pezas de 
recámbio. Os efectivos policiais _ 
da zona xustifican a sua falta de 
efectividade alegando non po
der actuar máis alá da raía fron
teiriza. lsto levou aos membros 
da asociación de afectados a 
solicitar a axuda das autorida
des policiais de Chaves e mes
mo facer pescudas entre coñe
cidos elementos do hampa fla
viense sen obter resultados po
sitivos ata hoxe. 

Cara o mes de Maio e cando 
ían xa máis de· trinta vehículos 
roubados, a asociación de afec
_tados comezou unha xeira de 
campañas destinadas a rematar 
coa inibición das autoridades 
políticas e polioiais sobre o te
ma. Como resultado das medi
das de presión exercidas, tivo 
lugar unha reunión en Vila Real 
entre o governador civil deste 
distrito_ e o subdelegado do go-

~ verno en Ourense, Jesús de 
Juana, póndose en marcha dis
positivos especiais de control de 
vehículos nas estradas da bis
barra. Por parte das autoridades 
portuguesas o dispositivo deu 
como froito a recuperación de 
tres veículos, un deles conduci-

do_ por xóvenes de lincuentes 
portugueses, e a localización de 
material das obras da autovia 
nunha nave-armacén de Braga. 

A aparición dun cadáver degola
do na fronteira, relacionado co 
mundo da delincuéncia portu
guesa_ os roubos a man armada 
en establecementos de Feces 
de Abaixo e a aparición dun 
Mercedes coas placas de matrí
cula cambiadas, abandonado 
cun golpe nun camiño da raia, 
viñeron incrementar as especu
lacións sobre a existéncia dunha 
banda internacional organizada 
que canta na zona con apoios 
de pequ~nos delincuentes . . 

Embarques rumo a Marrocos 

O modus operandi dos ladróns é 
limpo e sofisticado actuando nal
gúns casos a plena luz do día le
vándose os coches diante mes
m_o dos fociños da policía local e 
dos propietarios. A rapidez na 
operación de roubo leva aos 
afectados a pensar no uso 
dünha chave mestra ou mesmo 
de cópias dos próprios modí31os, 
asunto este _que tén levantapo 
moitas suspicácias na vila veri
nense. Tamén aparece moi clara 
a inclinación dos ladróns polos 
coches pequenos, con un ou 
doüs anos de antigüidade, senda 
os · Peugeot 1 06 e 306 e os Re
nault Clío os preferidos sen des
cartar outras marcas como 
Volkswagen Golf. En ·chaves, 'ci-

r 

Hai unha ciar~ 
inclinación dos 
ladróns polos 
coches pequenos, 
sendo os Peugeot 
106e 306e os 
Renault Clío os 
preferidos, sen 
descartar os Golf. 

dade de máis de 25.000 h., o nú
mero de e.eches roubados é pe
queno, ainda que tamén se ob
serva unha preferéncia dos ca
cos polos modelos Peugeot 106, 
Renault Express e Seat Ibiza. A 
idea ·sobre a actuación duríha 
banda organizada cobrou ainda 
máis visos de realidade ao rece
ber o concelleiro de seguridade e 
tránsito de Verín únha chamada 
dunha persoa de Vigo que se 
identificou e dixo ter visto como 
no porto desta cidade se carga
ban coches dos modelos citados. 
_.Solicitada unha investigación do 
asunto, a Garda Civil viguesa co
municou que o rumo do barco ci
tado era Marrocos _sen que se 
poidese facer nada máís ao ter 
zarpado aquel había xa dias. 

Durante o tempo que durou o 
djspositivo policial e aproxima
damente no tempo dun mes non 
se produciron roubos de vehícu
los en Verín, reanudándose es
tes de novo estese masivamen
te durante os meses de xuño e 
xullo; alcanzando o ponto álxido 
unha fin de semana en que fo
roh tres os desaparecidos. O úl:. 
timo roubó do que se tén cons
tán ci a, pois descoñécense as 
desaparicións e as denúncias 
que se producen nos pavos, 
aconteceu o· pasado 24 de Xu
llo. Ante isto, a asociación de · 
afectados segue presionando ás 
autoridades da xunta de seguri
dade local e. da policia, ás que 
.acusan de desídia, para que 
axilicen as suas pescudas. A úl
tima campaña que pretendian 
realizar pereguia advertir dos 
roubos aos viaxeiros e visitantes 
mediante pancartas e carteis. O 
anúncio desta medida non sen
tou nada ben aos comerciantes 
e hosteleiros, que temían perder 
clientela, nen ao concello que 
non quer que se publicite a Ve
rí n como un · lugar inseguro. A 
pesar do posíbel dano, non moi 
grande en boca do presidente 
de afectados, c;i asociación está 

· disposta a seguir coas suas 
chamadas de atención pública e 
presión ás autoridades "pois hai 
que atallar esta plaga porque o 
problema é de todos".+ , 

Terroristas 
/ patrons 

· O grupo TEA refexiona en 
TIERRA y LIBERTAD sobre os 
actos de terrorismo e o diferen, 
te raseiro dos rnédios de cornu, 
nicación. "Se os médios presta, 
ran á traxédia dos asteleiros de 
Valéncia alomenos unha milé, 
sima parte do tempo emprega .. 
do no asasinato do concelleiro 
de Ermua outro galo cantaria. 
Tristemente hai que recoñecer 
que ata entre os mortos,asasi, 
nados hai clases. O Poder Me, 
diático amais de buscar o mor, 
bo, o sangue, a dor, de macha, 
camos co acoso psicolóxico 
puxo ao pais en pé de guerra. 
Os dous actos referidos foron 
asasinatos terroristas con men.
tores, cómplices e executores. 
Todos os mortos (18+ 1) foron 
executados por terroristas, uns 
por unha banda de empresarios 
e o outro por ET A. 1600 

. traballadorés/as morreron en · 
accidentes laborais (terrorismo 
empresarial) o pasado ano. A 
rua non foi tomada, aos morros 
non se lle puxeron medallas e 
os seus familiares recibiron ben 
pouco conforto.·Tanto que se 
fála dos que encobren aos 
terroristas empresariais. Outra 
vez os médios de formación 
limpan a suxa cara do capital. 
Encobren ademais aos terroris, 
tas,patróns ?". 

A ponla de Fraga 
O terrorismo, a prensa e o so, 
nado espírito de Ermua mere, 
cen tamén a atención de José 
Ramón Sceifler Amezaga no 

· xornal vasco DEIA. "O trata, 
mento que ao tema da violén, 
cia e da política no País Vasco 
dá en xerai a prensa do Estado 
baixa constantemente a miña 
esperanza de que se abran po, 
síbeis vias de solución ao con .. 
flito, senón a curto prazo, alo, 
menos nun tempo inferior ao 
xa consumido. Podo estar da, 
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cordo con Fraga cando afirma 
que «o ministro de Interior é 
un ministro que ,ten que calar, 
é diCir, non é un ,ministro que 
teña que falar todos os dias» o 
que eu extenderia aos conse .. 

' l}eiros res2eitivos das autono, 
mias. Nembargantes, comezo 
a me inquedar cando lle escoi, 
to: «Ü ministro de Interior 
ten que facer poucas causas e 
con bos resultados», porque 
·lembro os tempos e feitos de 
Fraga coma ministro do Inte .. 
rior e porque, de seguido, e re, 
lativo á comprensión dos es, 
pañois eneal do fondo dos 
GAL, alude á «loita antiterro, 
rista» que fixo De Gaulle con, 
'tra a OAS e á que fixo o Go, 
verno alemán contra o Exérei, 
to V ermello 'ª banda Baader 
Meinhof, pois xa sabemos ou 
sospeitamos como se fixeron, 
sistema que aqui, a parte da 
ética, resultaria imposibel e 
foútil ou contraproducente 
por non gozar aquelas organi, 
zacións que ET A, HB ten ain, 
da no País Vasco. E se consi, 
dera Fraga que « O problema 
desaparecerá cando eses cento 
e pico mil votantes de HB 
troquen en vinte ou trinta 
mil» (El País, Domingo 17), 
pregúntome, cando sucederá 
iso? en que árbore vive Fraga? 
asi coñece a situazón do País 
Vasco? Outros quéixanse de 
que «a pusilaminidade» volte 
ser o normal despois daquel 
estourido anti ET A,HB (El 
País, 19 de Agosto). Non sei 
se é certo, porque estamos en 
vacacións e en festas, pero 
confeso que, para min, non é 
unha boa nova que Mércores, 
20, un grupo de descoñecidos 
tentara incendiar a..Herriko 
T abema de HB en Portugale, 
te. [ ... ] Hai que agradecer a 
valentía de Rosa Montero nas 
suas tres reflexións sobre a 
cuestión vasca (El País, 22 de 
Xullo, de cheo no espírito de 
Ermua). «E terceiro: os sepa, 
ratistas non son terrori tas. O 
reunciar ás atrocidades de 
ET A e HB non implica ter de 
renunciar, como resulta 
evidente ás aspiracións abert, 
zales. Por exemplo, Atutxa, 
que probablemente sexa o po, 
lítico que máis respeito e ad, 
miro do Estado, aspira á inde, 
pendéncia final do País Vas, 
co. Javier Garayalde sae na 
defensa dos «Mediadores ex, 
piatórios» (El País, 17 de 
Agosto). "Toda sociedade ci, 
vilizada deberia ter en consi, 
deración aos mediadores. 
Aínda que non podan 
solucionar nada, non se debe 
· esquecer que non son eles os 
que fano dano".• 
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As pqntes da via rápida do Barbanzason de inferior tamaño e custe do orzamentado 

O ex-alcalde de Boiro -denúncia á Consellaria 
. . 

de POiítica Territorial pOr un fraude de 380 miHóns 
.. t .. - .. , ... 

-0- PAULA CASTRO 

O pasado 11 de Agosto, o·ex
alcalde do PSOE de Boira, 
Manuel Velo Velo, remitia ao 
fiscal anticorrupción do Esta
d o unha denúncia contra a 
Consellaría de Política Territo
rial e contra os técnicos res
ponsábeis do proxecto da via 
rápida do Barbanza polas irre
g ula ri da des das obras. As 
comprobacións realizadas po
lo arquitecto do concello de
monstran que nen as medidas 
nen as cantidades presupos
tadas inicialmente para a sua 
execución coinciden coas 
obras finalmente realizadas. 
Desde a administractón non 
se deu nengun tipo de expli-
cación ao respeitO. A tena dos~ empegouse pera afanar cartos e non pera cegar as minas de woffram. 

A marte dun veciño de Boira ao 
caer no interior dunha mina de 
wolfram abandoada e a falta de 
explicacións por parte da CP
TOPV foi o detonante da de
núncia apresentada por Manuel 
Velo Velo, ex-alcalde socialista 
da vila. Segundo el mesmo ex
plica, o próprio Xosé Guiña se 
comprometera a utilizar a terra 
procedente dos desmontes pa
ra encher a canteira que estaba 
na parte posterior do coléxio 
público do Cespón "onde xa 
caira un nena que non se ma
tou grácias a que quedou en
ganchado nas silvas" e a tapar 
os ocas 'das minas. 

"A canteira encheuse e mesmo 
gañamos espazo para ampliar o 
pátio do coléxio pero non se 
cumpriu o de tapar as minas", 
indica Velo, quen ainda senda 
alcalde iniciou as comproba
cións necesárias para saber en 
que se empregara a terra proce
dente dos desmontes. 

Nunha primeira inspección, o ar
quitecto municipal, Roberto 
Chao Gavilán, comprobou que a 
terra servira como recheo para 
as pontes e viaductos "co que 
se modificou o proxecto inicial 

aprobado polos alcaldes e au
mentou o impacto ambiental", 
asegura Velo. 

Na segunda inspección, Chao 
Gavilán comprobou que as me
didas tanto ao ancho como ao 
longo dos viaductos foran modi
ficadas sen ter diminuido por iso 
os custes previstos. "Fixemos 
as omprobacións só nas pon
tes da zona de Boira, pero sos
pe ito que no resto fixeron o 
mesmo", asegura Velo. 

Modificacións 

Segundo Q informe redactado 
polo técnico do concello, a su
perfície orixinal prevista para a 
ponte sobre o rio Coroño era 
de 320 metros de longo e 134 
de ancho, pero unha vez reali
zada quedou en 200 metros de 
longo por 1 O de ancho; no via
ducto do Carballal reducíronse 
1 o metros ªº longo e 3 ao· an
cho; no coñecido co nome da 
Mina pasóuse dos 31 O metros 
de longo a 155 e de 13 de an
cho a tan só 1 o e no viaducto 
do Cespón os 300 metros de 
longo do orixinal reducíronse a 
140, restándolle tamén 1,5 me
tros ao ancho. 

Esta redución nos tamaños pre
vistos non se correspondeu 
cunha diminución nos orzamen
tos, procedentes _ do plano FE
DER, polo que se descoñece a 
onde foron parar _ os case que 
381 millóns de pesetas que se 
terian aforrado ao diminuir as 
medidas das pontes. 

Diante destas irregularidades, 
Velo remitiu a documentación 
ao Parlamento galega através 
dos deputados da zona, sen ob
ter resposta algunha. "Nen os 
do PP, nen os do PSOE, e aqui 
teño que facer unha pequena 
autocrítica, dérorille ao asunto a . 
importáncia que ten, por iso fi
nalmente decidin apresentar a 
denúnci<f. 

Segundo Velo, mesmo_ obtendo 
unha resposta oficial coerente, 
terianse cometido irregularida
des xa que tanto o proxecto ini
cial como as modificacións pos
teriores terian que pasar_polos 
trámites regulamentários: apre
sentación, exposición pública e 
adxudicación. "Pasáronse os trá
mites para o proxecto orixinal e 
despois de apresentar as alega
cións que consideramos oportu
nas, os alcald~s dimos o visto 

bo a un proxecto, pero lago se 
executou outro", explica enga
dindo que "se aumentqra .o volu
me de obra non haberia proble
mas porque implicaria unha me-· 
llora, pero neste caso o que hou-
bo foi un empeoramento". · 

Na denúncia remitida, Velo re- . 
clama do fiscal anticorrupción 
que se· inspeccione a obra para 
comprobar as diferéncias de ta
maño, que o conselleiro de Polí
tica Territorial explique as cau
sas que provocaron o desaxuste 
entre o proxecto inicial e o final
mente executado e que a Xefa
tura Provincial pe Tráfico emita 
un informe sobre os acidentes 
'que se produciron na via rápida 
desde a sua inauguración até a 
actualidade. 

5f!guridade viária 

Alén das irregularidades nos cus
tes, coa diminución dos anchos 
da Via Rápida, a beira-estrada 

.queda reducida a uns ?O -centí
metros, o que ao entender de 
Manuel Velo é constitutivo de de
licto contra a seguridade colecti
va. "Se tes un .pinchazo ou unha 
avaria, como non hai sítio aban
do, o coche queda montado so,. 
bre o carril puidendo ocasionar. 
un acidente, porque os veículos 
van a grande velocidade", di. 

Canto as acusacións recibidas 
por xudicializar a política, Velo 
explica que "o ideal seria non ter 
que recurrir aos xulgados, pero 
a falla de responsabilidade polí
tica para dar respostas e solu
cións abriga a chegar a medidas 
deste tipo". Para o ex-alcalde de 
Boira é vergoñento que despois 
de "Fraga e Guiña terse achega
do á zona para inaugurar en cin
co ocasións a via rápida, ade
mais de inaugurar a colocación 

. da primeira pedra", agora se 
tente adiar o problema sl:!n dar 
nengun tipo de explicación so
bre o destino dos cartas nen so
bre as causas que provocaron a 

- redución das.pontes .• 

O concello pode perder cartas da Comisión Europea para o plano de saneamento 

Nas parróquias de Sanxenxo verquen nos regatos ao non ter sumidoiros . 
O Sábado 2~ de Agosto ao re
dor de cen viciños das parró
quias de Aios, Arra e Montalvo 
en Sanxenxo manifestáronse 
no paseo de Xilgar desta vila 
para reivindicar saneamento e 
infraestruturas. Encheron este 
céntrico paseo de panfletos co 
lema "nos tamén queremos 
bandeira azul". Desde o ano 
1993, e.stá' aprobado un plano 
de saneamento integral para 
estas parróquias de Sanxenxo 
que nunca se levou a cabo nen 
co anterior governo, do PP, 11en 
co actual, do PSOE presidido 
por Xosé Luis Rodríguez. Vici
ños e viciñas opinan que están 
esquecidós mália qu.e absorben 
á metade do turismo do conce
llo. O Venres 29, o pleno deba
tirá o saneamento ante a pre-

sión da mancomunidade do 
Salnés. 

Os panfletos estiveron tirados 
na rua até o. Luns polo que o 
pregón·das festas foi lido copa
seo suxo. Os manifestantes ve
ñen de constituir a coordenado
ra de afectados de Aios, Arra e 
Móntalvo para solicitar que se 
cumpra o acordado en Novem
bro de 1993, un plano de sane
amento xa orzamentado e que 
ia acometer a empresa Espina 
· & De/fin nun prazo de execu
ción de dous meses. Os estabe
lecementos hosteleiros vense 
abrigados a verquer os resíduos 
nos regatos .da praia polo que 
son ameazadoi; de peche des
de o coocello. "As praias de 
Montalvo, Bascuas oü Paxari-

·ñas son tan boas como a de Xil
gar e en troq1,.1es non tefien in~ 
fraestruturas. A xente sabe que 
é ilegal vequer ,pero que pode 
facer?", di un viciño membro da 
coordenadora, Agu_stin Lima. As 
tres parróquias afectapas care
cen de alcantarillado e de reco
llida regular de lixo. "Realmente 
o que nos chamou a atención 
foi ver como os· viciños de Por
to novo se manifestaron pala 
limpeza e polo control da movi
da sinalando que estal3an es
quecidos polo concello. Dímo
nos canta que tiñamos que mo
bilizarnos pasto que en Porto
novo polo menos teñen sumi
doiros", sinala Lima. Nestes 
dias na praia de Nanin ondea a 
bandeira v·ermella despois de 
que se desbordara o pozo de 

bombeo instalado ao non dispo
ñer de capacidade de abando 
para as augas residuais. 

Aios, Arra e Montalvo cantan co 
50% das prazas de camping to
tais de Sanxenxo e co 40% das 
camas de hotel, absorbendo á 
mefade dos 150.000 turistas 
que o alcalde cifra cada verán. 
Viciños e viciñas sinalan que 
ainda que as copas se toman en 
Sanxenxo, os turistan van dur
mir ás parróquias da estrada da 
Lanzada. A Mancomunidade do 
Salnés deu unha última adver
téncia ao concello de Sanxenxo 
para que se sumara ao l?lano 
Operativo de Meio Ambiente Lo
cal, financiado en parte pala Co- · 
misión Europea. Se non o fai, 
deixaria de percibir 84 millóns. + 
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En Outubro, moción de 
censura contra o alcalde 
nacionalista de Castnwerde 

Socialist~s. ex populares ·e ex 
nacionalistas serán quen 
apoien a moción de censura 
a celebrar, case con toda 
seguridade, o vindeiro oito de 
Outubro contra o alcalde de • 
Castroverde, Miguel 
Rodríguez Fernández (BNG), 
que governa en minoría 

· desque dous concelleiros do 
seu grupo marcharan ao 
misto e o PSOE retirara o seu 
apoio. Mália que Rodríguez 
Fernández governaba en 
minoría, a oposición 
municipal non queri.a 
apresentar unha moción de 
censura para provocar que se 

·degradase a vida mu.nicipal. 
Despois de vários meses de 
incertidume, a oposición 
decidiu dar o paso e 
apresentar a moción de 
censura.+ 

Estragos pola autoestrada · 
doValMiñor 

As obras de construción da 
autoestrada da Xunta desde 
Puxeiros a Baiona xa 
comezaron e están a 
provocar graves destragos 
no Val Miñor,. entre os que 
destacan a invasión de 
fincas· non afectadas polas 
expropriacións, os 
aterramentos por riba dos 
cauces do rio Zamáns e a 
desbastación da 
vexetación. Pero a 
irregularidade máis grave, 
que foi denunciada polo 
BNG, é a construción dun 
dique que tapona a 
evacuación natural de todas 
as augas que baixan polas 
vertentes do val con 
dirección ao mar. Esta obra, 
segundQ os nacionalistas, 
. poderia provocar graves 
anegamentos na vila de 
Gondomar.+ 

Construen un encoro 
baixo unha ¡)onte 
m~ieval de Boborás 
~ A Ponte Vella da parróquia de 

Brués, en Sobarás, 
catalogada como história e 
por onde. discurría o Antigo 
Camiño Real a Pontevedra, 
loce desde hai días un cartaz 
no que se anúnqia a 
construción dun encaro por 
parte de Aquagest e a 
Deputación de Ourense. Os 
viciños Xaime Nogueira e 
Francisco Vázquez 
denunciaron que as obras 
"provocan un grave deterioro 
do entorno da ponte e que a 
auga asulagará parte da ponte 
e do muiño adxunto". 
Recentemente tamén se 
construíu nas proximidades da 
Ponte Vella unha torreta 
eléctrica e uriha caseta. Os 
denunciantes solicitan á 
Dirección de· PC:ttrimónio que 

. tome medidas para a 
paralisación do encaro e · 
lembran que xa hai anos o 
concello intentara unha 
"agresión semellante". • 
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A Telefónica parte con avantaxe na liberalización das. telecomunicacións na Galiza. Na foto,· instalación de cabo .no Ferrol. 

O Governo autonómico financiou á compañia pero sen contraprestacións 

A Xunta paga á ·Telefónica un tércio das 
centraliñas dixitais a un paso da liberalización 
-0- H. VIXANDE 

A Xunta de Galiza vai pagar 
3.288 millóns dos 11.340 que 
ha custar á Telefónica cam
biar na Galiza todas as cen
traliñas analóxicas existentes · 
por unhas dixitais. Está pre
visto que a finais de· ano to
das as centraliñas telefónicas 
galegas estexan dixitalizadas, 
ño marco do Plano da· Rede 
Dixital de ~ervizos Integrados 
da Galiza, que abranguia de 
1994 a 1997. 

A Xunta cargou con custes pero 
Telefónica non asumiu compro
misos. Con este e outros pla
nos, na prática a Galiza supuxo 
unha importante aportación ás 
finanzas da Telefónica. O Gabi
nete de Comunicación da Xunta 
destacou ~o feito de que a dixita-
1 iz ación acada na Galiza o 
100% das centraliñas, mentres 
no Estado só o 40,8%, pero a 
intervención da Xunta fíxose • 
porque o plano dixitalizador de 
Telefónica -que tamén está en . 
marcha no resto do Estado- ex
cluia a unha parte moi importan
te· do país: as localidades de 
menos de 5.000 habitantes. A 
pesar das aportacións económi
cas, a Telefónica non corres" 
pondeu á Xunta cando houbo 
de tomar decisións relativas ao 
servizo que presta no noso pa
ís. A _galeguización dos buzóns 
de voz chegou tarde e polas 
presións da Mesa pola Normali
zación Lingüística e producíuse 
un retroceso na galeguización 
.da compañia no caso das factu
ras, que chegan en castellano· á 
clientela agás cando hai unha 
exixéncia expresa para que se
xa en gal ego. 

Máli'a que a Telefónica ainda 
disfruta· do monopólio do servi
zo, considera á Galiza coma un 
mercado máis, por isa obriga ás 
administracións a intervir para 
evitar a obsolescéncia das suas 
instalacións. A menor demanda, 
menor investimento, agás que a 
Xunta pague. 

A Xunta tamén pagou 10.000 
millóns dos 45.000 que costou o 

. Plano de Telefonia Rural, para 
levar unha teletonia celular ob
soleta ao .campo. Ademais gas-

. tou outros 750 millóns na telefo
nia móbil rural. · 

14.000 investidos sen 
compromisos a cámbio 

En total, a Xunta investiu 14.000 
millóns de pesetas en telefonia, 
pero con eses cartos nen se fixo 
cunha porcentaxe do capital da 
Telefónica -o que lle permitiria 
facer valer os intereses da Gali
za- nen participou na constitu
ción dun segundo operador de 
telefonia de capital galega, algo 
que si sucedeu no País Basco 

A xo'nta xa deu 
14.000 millóns á 
Telefónica, a 
mesma cifra que 
a final de ano 
ácadará o capital 
de Euskaltel 

con Euskaltel. O Governo basco 
constituiu esta empresa co 40% 
do capital e un investime.nto ini
cial de 200 millóns. O restante 
60% cubríronno as caixas de 
aforro bascas. Con isa acudiron 
ao concurso para o segundo 
operador e o Governo basca -
paulatinamente desfíxose do ca
pital para ter o 5% na actualida
de. Hoxe Euskaltel ten un capi-
tal de 7.980 millóns de pesetas 
e prevé facer unha ampliación 
de 6.020 millóns para a fin de 
ano colocarse en 14.000 millóns 
de capital, a mesma cantidade 
que a Xunta dei.J até agora á Te
lefónica. 

G.razas aes investimentos da 
Xunta, Telefónica colócase na 
Galiza nunha situación de privi: 
léxio ante a entrada en servizo 
do segundo operador de telefo
nia -a princípios "do ano vindei
ro- e a dous anos da liberaliza
ción total das telecomunica
cións. A-pretendida competén
cia no merqado das comunica
cións será máis difícil e non pola 
aposta da Xunta por unha com- · 
pañia ou outra, senón porque a 
Administración galega financiou 
á Telefónica sen lle pedir nada a 
cámbio. 

A aposta da Xunta pala Telefó
nica na actualidade emárcase 
no compromiso que o Partido 
Popular ten coa compañia. As 
facilidades prestadas para a 
constitución dunha plataforma 
de televisión dixital própria e o 
pulo dado á adquisición de An
téna 3 Televisión para desequili
brar o mercado destes meios de 
comunicación son denúncias 
que repite continuamente a opo
sición.+ 

28 DE AGOSTO DE 1997 

Galiza e a 
·. globalización 

MANuEL CAO FERNÁNDEZ 

Unha pegadiza e pailana melodía trecoleaba hai uns anos cun 
estúpido e de~preciativo estribillo que alertaba sobre da· exis
téncia dun "gallego en la Luna" que nos pode servir para ilus
trar a posición da Galiza e dos galegos a respeito da globaliza
ción económica e política. Avanzo, sen dilación, a miña posi
ción persoal absolutamente favorábel á globalización e inter
nacionalización económica como moi positiva para a nosa te
rra. Este proceso, seguramente inevitábel, só pode traer ventu
ras a un país tan ben dotado en recursos naturais, financeiros e 
sabidut:ia das suas xentes. Desde o punto de vista económico, 
os países pequenos han obrigatoriamente de abrirse cara o ex
terior e se no caso dos de grande tamaño existe a posibilidade 
de elexir ou modular os graos de apertura, no caso dos peque
nos a decisión está tomada. 

A sociedade galega, tal vez por necesidade, orientouse decidi
damente cara a afora e, así, temas unha man de obra absoluta
m~nte internacionalizada) flexíbel e adaptábel ás circunstán 
cias cambiantes no eido político, cultural ou productivo. Con
taba, en certa ocasión, A. Paz Andrade as exceléncias da man 
de obra galega no sector da pesca de altura como un dos facto
res clave para a competitividade das empresas galegas. A man 
de obra galega emigrou masivamente a Europa sendo das me
llor aceitadas e queridas nas múltiples actividades e nos diver
sos países. Parte deles acabaron por integrarse nas próprias so
ciedades ·constituindo a avanzadilla da integración de Gallza 
na Unión Europea. O capital humano galega foi cara Europa 
valeire'ºde saberes e preparación proporcionada polo Estado e 
só coa sabiduría popular adquirida no seo da família e cultura 
tradicional foi capaz de ir acumulando coñecementos e recur
sos que mellorasen a sua calidade de vida e capacidade econó
mica.' Se algun dos factores da produción ten pouco que temer 

· da globalización é o capital humano galega. 

Os nosos recursos reais e 'Rnanceiros só teñen que ganar coa glo
balización económica integrados en Europa nunha área con máis 
capacidadé tecnolóxica, sensibilidade ecolóxica e posibilidade re
al de poñer en funcionarnento actividades económicas e sociais 

. rendíbeis e criadoras de postos de traballo. Os resultados das polí
ticas contrárias á internacionalización sempre foron negativas 
pq.ra Galiza como país ao estar mediatizado por posicións Lidera
das polo centralismo español clásico alérxico á actividade produ
tiva, á innovación tecnolóxica e á democratización social. Este 
marco institucional sempre será máis negativo para Galiza que a 
pura e simples internacionalización na que coexisten, coinciden 
e piverxen múltiples xogadores de todos os tipos, tamaños e cul
turas. A Galiza interésalle a diversidade e a libertade. 

'A sociedade galega, tal vez por 
· necesidade, orientouse 

decididamente carq. afora e, asi 
ternos unha man de obra 

absolutamente internacionalizada" 

Os xogos de suma cero non sirven a nível internacional no que 
as oportunidades e perigos están máis democratizadas ca nun 
mundo de certezas nacionais para os privilexia9os e para os ex
cluídos. Un exemplo: Un galega emigrado á Alemaña puido 
aprender cos seus fillos unha profisión e idiomas, ·causas moi 
positivas e valoradas hoxe; un-membro da Administración es
pañola terá boas influéncias para incrustarse nela pero escasos 
incentivos para aprender nada.• 

, 
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Orio faltou por medo aos do Morrazo, que· queren gañar a Bandeir~ da Concha _ 

Tirán revalidou o campeonato de España de traineiras 
nunha final copada polos galegos. 
* M.L. CALZADA 

Xaime Boubeta, relacións pú
blicas da S.D. Tirán, advi.rte: 
"Irnos para gañar". Os de Mo
aña non se conforman co seu 
segundo campeonato de Es
paña consecutivo de trai
neiras. Na primeira quincena 
de Setembro buscarán o trun
f o na prestixiosa regata da 
Concha. As embarcacións 
bascas, dominadoras da es
peciali dade durante moito 
tempo, refugaron participar 
no campeonato de España. 
Por iso os de Tirán queren 
vencer aos bascos en Euska
di e confirmarse como a me
llor tripulación do Mundo. 

Non están moi claras as razóns 
potas que os clubes de Euskadi 
non se achegaron o 24 de 
Agosto á ensenada de Meira, 
en Moaña, para disputar a ban
deira de campeóns do Estado. 
Díxose que os bascos despre
zaban a proba e que a conside
raban inferior á Bandeira da 
Concha. Pero tamén se afirmou 
que os de Euskadi tiñan medo 
aos galegas e preferían medirse 
con eles na Concha, no seu te
rritório. Desde a Sociedade De
portiva Tirán, o seu Relacións 
Públicas, non entraba na polé
mica. "Eu creo que non viñeron 
por cuestións económicas e de 
cansancio", dicia. Xaime Boube
ta valorou tamén o prestíxio da 
Concha. "Home, pode que eles 
si lle dean máis importáncia a 
esta proba que ao campeonato 
de España. Pode ser polo am
biente, que o certo é que é es
p~tacular. Hai moitísimo públi-

co, moitos meios e é en mar 
aberto, o que lle dá máis vistosi
dade." 

Pero os meios, os expertos e o 
mesmo Presidente da Federa
ción Española de Remo, Fer
nando Climent, coincidiron en 
súbliñar que a auséncia dos 
bascas non lle restou méritos á 

ANXO IGLESIAS . 

vitória de Tirán. Xaime Boubeta 
amosouse máis modesto. "Foi 
un pequeno desprestíx.io que· 
eles non competiran, pero Perillo 
non noto puxo nada doado. E eu 
creo que se viñeran os de Orio, 
teríano ben difícil". Orio é, proba
blemente, o clube basca máis en 
forma actualmente e, segundo 
Boubeta, será o inimigo a batir · 

na Concha. Sen esquecer a 
Tri~txerpe .e a San Pedro. · 

Final galega 

Pero nen Orio, nen Trintxerpe, 
nen san Pedro compareceron o . 
Domingo 24 no campo de Mei
ra. Ali, ese dia, catro equipas 
g.alegas disputábanse o campe
onato de España de traineiras. 
-Perillo, Mecos -que tamén irá á 
Concha-, Amegrove e Tirán. Ao 
cabo, Tirán proclamouse outra 
vez campeón. Para o relacións 

/ públicas do clube, este segundo 
campeonato consecutivo é froito 
da reunificazón, no ano 93, dos 
dous clubes da parróquia de Ti
rán: A partir de entón, un grande 
esforzo por parte de todos, moi
tas horas de adestramento e o 
labor do preparador, Xosé M~
nuel Francisco, levaron a Tirán 
ao máis alto. 

Os remeiros do clube non s=on 
profesionais. Estudan ou t_raba
llan e· sacrifícanse polo deporte 
das traineiras. Isto descrebe a si
tuación do remo galega. Para 
Xaime Boubeta, este deporte su
biu moito nos últimos anos na 
Galiza, como o demostran as ca
tro equipas que monopolizaron a 
final 97 do campeonato de Espa
ña. A afeizón tamen é aceptable 
e aos nenos atráelles este depor
te. Mesmo na c.onstrución de 
embarcacións estase avanzando 
e xa son moitos os bascos que 
veñen mercar as traineiras que 
fai Pedro Cuesta en Lugo. Pero 
ainda · asi, di Boubeta, "solicita
mos flláiS apoio, das institucións 
públicas e privadas e dos meios 
de comunicación".+ 

A. ESTÉVEZ 

. ' . 

A opresión do politicamente correcto 
Putas, guarras, berrad.e conmigo contm as prostitutas de luxo, convidaba 
o cantant d grupo radical de Vallecas Sugarless nunha recente xira 
galega ao públic , formado por quinceañeiro con camisetas tamén 
radicais, que o secundaban. Aos lfderes dos grupos de rock o máis es, 
candaloso que e lles ocorre é mostrar. a pirola. Serxio Pazos, actor e re, 
porteir do programa progresista Caiga quien caiga soña "con estar 
nunha cama con cinc negras,, e Superpiñeiro pede un bico a unha 

f 
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Denúncia ao 
seu encarregado 
en Donuts por 

. ,,. 
agres1on 

Unha traballadora da empresa 
Donuts Galicia, ubicada en San, 

tiago, denunciou, o pasado Ven, 
res 22 de agosto, ao encarregado 
da su(!. sección perante a policía, 
por presunta agresión. Segundo 
consta na denúncia, a traballa, 
dora, presidenta en funcións do 
Comité de Empresa e membro 
da executiva federal de UGT
Alimentación, viña de rematar 
un dos traballos e se estaba a la, 
var as mans cando o encarregado 
se dirixiu a ela instándoa para 

' que realizara outro labor. A tra, 
balladora respostou que o faria 
tras rematar de lavar as mans po
lo que o encarregado lle deu un
ha labazada. No parte ·médico 
entregado á policía consta que a 
muller ten un edema na meixela 
esquerda. 

Fernando V ázquez, representan
te de UGT-Alimentación, evi-

concursante televis_iva "porque é a peaxe". Nas discotecas a5 rapazas 
bailan e os mozos fan corro ao redor mentres miran e elixen; tamén 
nas praias nudistas quéixanse dos miróns, non_ das mironas, e miran ta, 
mén os clientes dos bares de copas á moza que nunha tarima move as 
cadeiras por uns miles de pesetas cada noite. Tamén son homes os 
que se queixan de que o politicamente correcto os oprime no seu ponto 
de vista masculino. Pois menos mal. + · 

tou dar o nome da traballadora 
para que non se personalice o 
asunto, pero asegurou que se tra
ta dun caso de "persecución sin
dical" que ven a demonstrar as 
"tiranteces que existen entre· a 
empresa e os traballadores". Po la 
contra, nunhas declaracións rea
lizadas desde a dirección da em: 
presa, asegúras~ que as relacións 
cos empregados son boas e que 
se descoñece o tema. 

Para Vázquez, a directiva da em
presa está empregando a política 
da avestruz, porque ao seu en, 
tender "non valen .desculpas 
<liante dun caso de agresión" e a 
própria UGT apresentará unha 
denúncia diante de Inspección 
de T raballo "para levar o tema 
polo laboral", adem<}is de instar 
a _empresa a que emprenda as 

medidas necesárias. Vázquez ase
gurou tamén que as relacións 
sindicais coa dire~ción son pési
mas, sobre todo desde o- mes de 
Outubro do pasado ano, mo, 
mento no que houbo un intento 
de negociar o convénio colecti
vo "que se está incumprindo 
porque a empresa se nega a ne, 
gociar". 

Segundo o r-epresentante de 
UGT,Alimentación Donuts Ga, 
licia S .L. "é -unha das empresas 
que ten máis denúnt:ias apresen
tadas perahte a inspección de 
traballo, a maior parte dos traba, 
lladores son eventuais e se in
cumpren de forma sistemática a 
normativa laboral e mesrno os 
horários de traballo, xa que moi, 
tos traballadores teñen que tra
ballar mesmo en Domingo".+ 
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Os impresos d~ renda en 
galego estarán á vista, 
. segundo o Governo 

O Governo central asegura 
que non hai discriminación á 
hora de ofertar impresos da 
renda en galega e castelán 
nas delegacións da Axéncia 
Tributária ainda que asegura 
que se cursarán instruccións 
para que os exemplares da de-_ 
claración estean á vista do pú
blico. A explicación ven motiva
da por unha pergúnta de Fran
cisco Rodríguez, deputado na
cionalista, quen amosaba a 
preocupación polo acceso aos 
documentos en galego xa que 
se produciran protestas na de- ' 
legación da Coruña por non ter 
os impresos á disposición do 
declarantes. Asimesmo moitos 
estanco!? non dispuñan destes 
sobres xa que non teñen abri-
ga de ofertalos. Mália os atran
cos, consumíronse, segundo o 
Governo, un 30% dos 
impresos publicados en gale-
ga. De 25.000 exemplares pa-
ra cada unha das . 
modalidades, gstáronse 6.607 

- de declaración ordinária, 7.482 
de simplificada e 6.670 de_ 
abreviada. O BNG considera · 
que "esta cifra habíase ver no
tabelmente incrementada se o 
acceso aos impresos se fixera 
en igualdade de coridicións". + 

O colec6vo A Movida 
impide o .desgüace do 
AegeanSea 

O Mércores 27 os emprega
dos de Desgüaces Lema dis
púñanse a recoller os restos 
do barco Aegean Sea, que 

- producira un desastre ecoló
xico ao embarrancar na Co
ruña, cando os membros do 
colectivo A Movida 
impediron este traballo pen
durados dos cascallos. O 
proprietario das empresa de 
desgüace adquiriu os restos 
por 1.500 pesetas e 
asegurou que mentres as 
persoas que impedian o 
translado non sairan do bar
co non ia proseguir co traba
llo. O colectivo A Movida 
quere que o Aegean Sea siga 
na costa da Coruña polo seu 
valor patrimonial e polo sim
bolisruo dun accidente que 
non debe repetirse.+ 

Esixen ·máis calidade e 
oferta laboral nas 
.dobraxes da TVG 

O BNG, através de Pilar García 
Negro, ver1 de interesarse polos 
critérios que está a seguir a -
TVG para a escolla 9e produtos 
dobrados para seren emitidos. 
Segundo_ denúncia a formación 
nacionalista, pesie ao 
incremento·de novos profesio
nais formados en diferentes es
túdios, a sua ocupación laboral 
profisional néste sector ten des
cendido nos últimos anos de 
forma notábel. Neste sentido . 
apontan que o descenso de 
contratacións, ademais de ir en 
detrimento dos afectados, 
repercute na própria vida do 
idioma normalizado no ámbito 
televisivo. O BNG denúncia que 
neste contexto a TVG segue a 
apresentar moi pouca varieda
de de vocés nas dobraxes. + 
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O presidente catalán fai un discurso doétrinal dá Universidade de Prada 

Puiol. reivindica' o -patriotismo frente á 
"campaña de destrucción da identidade catalana" 
Pujol xa afia o discurso ante a 
nova discusión orzamentária. 
No horizonte da Unión Mone
tária xa deixou cair que pode 
ser a última vez que dá o seu 
voto a Aznar, a sabendas de 
que pode ser un peso morto 
para as elecións catalanas do 
99. A alianza co PP non con
segui u evitar unnha crecente 
ofensiva doctrinal e ideolóxi
ca contra o nacionalismo ca
talán, que ven- de denunciar 
na sua intervención nos pres
tixiosos encontros de verán 
en Pra_da (Cataluña Norte). 

Pujol reaccionou contra as 
· "leituras ridiculizadorasque os 

médios de comunicación cata
láns e do estado fixeron do 
111 O aniversário da marte do 
conde Guifré ..el Pilós", que si
tuou no contexto dunha "clara 
vontade de arrecantar o senti
m e nt o nacionalista catalán 
atraves da mofa das ideas e 
palabras que conforman o seu 
universo simbólico. Hai vonta
de de deixarnos, senón no Pa
leolítico, no Neolítico ( ... ) e un 
povo é derrotado, e mesmo 
eliminado, se non gaña a ba-

Puiol criticou en Prada o neonacionalismo español. 

talla das palabras". -

Pujol destacou o raseiro doble 
. que se utiliza menosprezando . 
os símbolos cataláns mentres 
se loa os españois e franceses 
homólogos. Defendeu que mes-

mo moitas das tradicións do 
Principado teñen máis base his
tórica que "moitas das ridículas 
ou xeniais tradicións político-re
lixiosas españolas, que ninguén 
entende pero que ademais de 
ser falsas transm ítense ao logo 

MANUEL ALONSO 

dos séculas·:. 

Tomou na sua intervención pé 
na batalla de Tolbiac, que se
gundo a lenda marca o início da 
nación francesa, e que o ano 
pasado cumpriu 1500 anos, 
"cando todo o mundo sabe que 
nen é como se explica e mesmo 
se dubida se se deu realmente 
tal batalla" 

__ O presidente cataláns acrecen
tou a sua reflexión sobre o pa
triotismo afirmando que "é un 
sentimento clave. para facer 
avanzar os povos", e advertiu 
contra a demonización do na
cionalimo catalán desde alguns 
sectores "que poden conducir á 
pasteurización da sociedade ca
talana". 

"Cataluña ·non pode estar psi
colóxica, intelectual e sentimen
talmente desarmada, porque é 
inxusto que eles teñan a sua ar
tilleria de orde racional e mesmo 
sntimental, e nós teñamos que ·ir 
polo mundo de maneira estéril, 
enxoita, aséptica, pasteurizada, 
porque finalmente seguro que 
nos derrotarán". • 

Anguita non es~armentou en ·Andalucia 
O xuizo de Filesa vai ser a estrela xudicial de Setembro, pexando a 
actividade opositora do PSOE. Sen embargo ainda _que o PP está 
enteiramente implicado en .casos semellantes de financiación irregu, 
lar, (habilmente caneou no seu dia o caso Naseiro, que involucraba 
sen remisión a Fraga, pero non pode evitar que lle aparezan como un 

. sarpullido unha manchea de pequenas aportación ilegais (Sóller, Bur, 
gos, Zamora,. .. ) o seu atrevimento lévao a personarse no sumário File, 
sa como acusación popular, pero o Supremo botoulle abaixo esa pre, 
senza fiscalizadora. "El Mundo" aproveita os argumentos cos·que o "PP 

recorre esa decisión para fustigar ao presidente da Sala Segunda, José 
Augusto de Vega, a canta dunha pequena formalidade, e levantar asi 
unha tempestade de tinta de calamar, coa que o PP poda mantera 
tensión política e seguir impondo o seu programa duro. O asombroso 
é ver a Julio Anguita capitaneando unha acusación que se cae por si 
soia, cando na sua batalla para evitar que o PSOE lle cave a terra de, 
baixo dos pés abóndanlle os argumentos sociais e económicos. Co 
PSQE na oposictón IU parece incapaz de atapar perfil próprio e An, 
guita semella que non escarmentou nas eleicións andaluzas.• 
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recuperar os bens 
roubaclos polo ditador . . ntcaraguano 

A família do ditador 
nicaraguano até 1979, 
Anastásio Somoza, pretende 
que o Estado entregue os 
bens que lle foron 
confiscados despois da 
revolución sandinista. ·o fiscal 
xeral do Estado anunciou a 
sua oposición a esta 
pretensión e o Governo· está 
tratando de que non provoque 
un prexuízo aos actuais 
proprietários dos bens, alguns 
deles empresas estranxeiras. 
A confiscación produciuse 
porque o groso da fortuna de 
Somoza tora atesourada 
aproveitando a corrupción da 
ditadura. Durante catro 
décadas, que durou o seu 
réxime, Somoza apropriouse 
dunha naveira, unha liña 
aérea, hoteis, vários bancos e 
outros negócios. A família de 
Anastásio Somoza cifra en 
250 millóns de dólares 
(40.000 millóns de pesetas) o 
valor dos be ns do tirano.+ 

Suécia manrivo a pureza 
racial con esterilizacións 
forzosas 

Entre 1935 e 1976 en 
Suécia producíronse 
esterilizacións forzosas. 
Con este procedimento 
conqueriu manter certa 
pureza racial ao impedir a 
procreación ás suas 
nacionais con problemas 
físicos ou a grupos de 
imigrantes. Esa política foi 
a que presuntamente 
empregaron os 
socialdemócratas suecos 
para construir con tanto 
éxito o estado de benestar 
que ainda continua vixente 
no país escandinavo. Estes 
recursos foron 
comparados cos métodos 
da Alemaña názi. • 

Gardas civis peden 
prioridade no aceso a 
Mossos dÉsquadra 

Un grupo de 30 gardas civis 
apresentaron un recurso 
contencioso administrativo 
ante o Tribunal Superior de 
Xustiza de Catalunya 
contra a convocatória de 
prazas para a futura 
unidade de tránsito dos 
Mossos d'Esquadra. Os 
gardas din que é ilegal que 
teñan que superar as 
mesmas probas que han 
pasar os mossos que 
pretenden especializarse · 
en tránsito. A Linio de 
Policia de Catalunya, 
sindicato máis 
representativo entre os 
Mossos d'Esquadra, 
acusou aos gardas civis de 
manipular á opinión pública 
ao afirmar que "Governació 
(a Consellaria de Interior) 
bota fora de Catalunya aos , 
axentes do instituto armado 
e aos seus familiares".+ 
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A insubmisión e a 
A~N.O.C. 

Sen dúbida, a insubmisión é un 
dos movementos sociais máis 
interesantes que se teñen dado 
no estado español nos últimos 
anos. A estratéxia de desobe
diéncia civil que levan a cabo 
pacíficamente os insubmisos, 
sempre con grande custe perso
al, foi quen de cuestiQnar radi 
calmente unha das últimas for
mas de escravitude que perdu
ran: "a obrigatoriedade de reali
zar un servício militar ou sustitu
toriamente unha fraudulenta 
"prestación social". Desde lego, 
a insubmisión cuestiona tamén 
outras causas: o militarismo evi
dente no exército e tamén pre
sente neutros ámbitos da socie
dade, o papel dos exércitos co
mo sosténs dunha orde mundial 
a todas luces inxusta, etc. 

A necesidade dos insubmisos 
galegas de aunar esforzos fixo 
xurdir diversas asociacións por 
todo o país, que hai anos se co
ord en aron na Asamblea Na
cional de Obxección de 
Conciéncia. Esta organización 
veu desenvolvendo un labor im
portantís imo, prestando apoio 
aos insubmisos que se enffen
taron aos xuizos e posteriores 
condeas , e convocando mobili
zacións a cada mais numero
sas, nas que chegaron a partici
par vários milleiros de persoas. 

Parece léxico que asi tora, pois 
son moitos os sectores sociais 
que miran a insubmisión con 
simpatía : des-
de os preocu-
pados país do Semella tentador 
mozo que ven 
como o seu fi - apropriarse 
llo ten que d h 
marchar á mili , un a causa 
pasando por comuneexitosa 
xentes de ide-
ol ox ia pacifis - como a 
ta ou antimi - insubmisión 
litarista , na
cionalistas , 
persoas de esquerdas, etc. , até 
chegar aquel sector do naciona
lismo que se opón ao exército 
en tanto que español e por iso 
apoia a insubmisión. 

Esta foi a intelixente estratéxia 
da ANOC desde que naceu : re
nunciar ao que ideolóxicamente 
nos divide e acentuar o que nos 
une, centrarse na reivindicación 
para o que foi creada, proxec
tarse socialmente de forma plu
ral e atraínte. 

Pero era raro que durase. A ln
submisión e a ANOC son pratos 
demasiado apetecíbeis para 
que non houbese quen nos qui
xera z'ampar só: semella tenta
dor apropriarse dunha causa 
comun e exitosa como a insub
misión e poñela ao servício dos 
próprios fins, como simples ins
trumento de divulgación da pró
pria ideoloxia. 

lsto parece ser o que acontece. 
O 24 de Xullo celebrouse a últi
ma manifestación nacional con
vocada pola 'ANOC ~n Compos
tela, baixo o equíyoco lema 
"Obxecta ao militarismo espa
ñol". Apenas duascentas perso
as percorreron as ruas de Com.
postela ao intelixente berro anti
·militarista, coerente có lema ele
xido, de "ao bote, ao bote, espa
ñdl o que non bote" e outros po-
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lo estilo. Cando os vin, fiquei 
asombrado e dei volta para ca
sa. O mesmo fixeron moitos ou
tros, asíduos participantes en 
anteriores convocátorias. 

En resumo, en lugár dun.ha ma
nifestación anti'militarista, unha 
manifestación antiespañola. En 
lugar dunha organización útil e 
plural, unha organización inútil e 
marxinal, que xa non integra á 
maioria dos insubmisos gale
gas. Pois o certo é que estes · 
antiespañois non aparentan ser 
realmente antimilitaristas: se 
non non se entende que usen 
as siglas da ANOC para apoiar 
un acto conxuntamente cun par:
tido-s.ecta como o PCE(r) (rama 
política do GRAPO), abertamen
te defensor da loita armada e de 
valores violentos e profunda
mente militaristas, alomenos 
tanto como os do próprio exérci
to. Ou é que alguén se imaxina 
á ANOC convocando un acto 
xunto eón, p. ex. , o Frente Na
cional? O nunca visto na história 
da ANOC e do antimilitarism·o 
galega. 

Que triste. Son moitos os sacri
fícios persoais dos próprios in
submisos antimilitaristas, e moi
tos os esforzos feítos, sobre to
do por eles , pero tamén por 
moita outra xente que desde fó
ra os apoiamos, para que todo 
acabe máis unha vez deste pe
noso xeito. 

Agardemos que isto non suce
da, que os actuais dirixentes da 
ANOC recuperen os reflexos e a 
lucidez e recondl!zan ao move
mento antimilitarista galego polo 
camiño de apertura e pluralida
de polo que viña discorrendo. 
Se, polo contrário, se empeñan 
en pecharse en si mesmos, en 
patrimonializar a ANOC para os 
seus particulares fins, acabarán 
perdendo definitivamente o am
plo apoio social que respalda 
aos insubmisos, e convertendo 
en marxinal un movemento que 
en absluto o era. E para isto non 
foi para o que pelexaron e se 
sacrificaron os insubmisos gale
gas.+ 

PAULO REUDO MARTINEZ 
(SANTIAGO) 

O ria Barbari.tiño e 
os desviacionismos 
Torcer o curso milenário dun rio, 
por pequeno que sexa, e por se
lo, abusando de menores, non 
pode quedar así por moita teoria 
desenrolista e de estado de be
nestar que se lle achegue para 
xustificar o abuso. Nado nas te
ras de Orbán nas ladeiras da 
serra Martiñá, labrou o seu ca
miño granítico con tesón e pa
céncia até a aldea de Barban.ti
ño, Punxin , para desafogar o 
seu instinto no pai Miño, rumo 
ao oceano. Xa o pai foi pex?do 
en Castrelo e lago na Frieira, e 
o será en Cela ·se non hai que o 
remédie. De pouco lles serviu "á 
v~lla estirpe dos "kalaicoi" que 
tiveron que buscarse a vida 
neutros vales e morrer de sau
dade nas roas de Bos Aires ou· 
Xenevra. Non contentos co ase
siñato do pai , veñen agora, se
dentos· de diñeiro corha sempre, 
a destruir o tillo pequeno, única 
esperanza de fuluro para regar 
o deserto interior e qu~ Vilama-

rín, Mandrás, Cornoces, Parada 
e outros tantos povos da sua ri
beira recobren vecindário a can
ta da beleza impoluta e virxe da 
paisaxe esculpida e pintada po
lo pequeno, pero valente , Bar
bantiño. 

O colonialismo incruento, a lim
pez a étnica de luva branca, 
avanza lenta ·pero sen demora 
ate conquistar os últimos redu
tos onde poidan resistir -os pou
cos habitantes indómitos do Ma
cizo . Oueimámosllelos campos 
e xuntámolos en aldeas estraté
xicas (Vigo, Ourense ... até as 7 
grandes) e pómoslle arámios de 
espiño para teles controlados-en 
xaulas de 90 metrós cadrados. 
Asepticamente, sen axente la
ranxa, que seria moi escandolo-
so na Europa · 
de Mastricht . 
"Vale máis un O Barbantiño 
kilovátio que seguiráo.seu 
unha troita" , 
seica dixo o 
Gran Xefe de 
Santiago . E 
ahí van as tro
pas de EN
GRASA ao 
mando de Ma-

camiño,sen 
desvios, através 
da Fervenza do 
Demo, porque 
non hai razóns 
depéso para 
que sexa doutro 
xeito. Porque 
unha troita vale 

. ril , Yuste e 
Benito , dis
postas a sa
quear os últi
mos recun
chos do terri
"tório. Derrota
dos os loitado- máis de cen 
res nativos kilovátios. 
das batallas 
de Castrelo de 
Miño, Xove, As Encrobas, Bal
daib, Celulosas ... Acalados os 
que podían revoltarse- co prato 
de lentellas de río Arnoia, aí van 
os esbirros de Custer a saquear 
as poucas aug·as ceibes da re
serva para disfroite próprio, o 
tempo que se lle elimina a base 
económica ao enemigo interior, 
aos habitantes do val, únicos 
donas e señores por dereito an
cestral . 

Incordian algo os románticos, os 
do gueto, os que sempre estan 
contra o progreso ... Deixalós co 
seu pataleo. Incluso sirve de 
aval á democrácia formal. Po
den talar, pero xá vedes que 
ninguén lles fai caso. Se algun 
alcalde se deixa e[lgañar por 
eles, é cuestión de chamalo á 
Casa Grande de Ourense, e con 
donativos e ameazas volvelo ao 

1 
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rego. O Xuzgado está pechado 
por vacacións , pontés ~de sema
na santa, ponteo da Constitu
ción, etc., e mentres, as obras 
avanzan , porque a democrácia 
do capital non ten límites nen 
fronteiras , é global, imparáoel, 
total , totaHttlria. Os vermes ro- ' 
mánticos que se opoñen son 
poucos e xá estan fichados pela 
Patrulla Verde que manda infor-

. me confidencial e diario á Capi
tal do capital. 

Cantan gañar a guerra cos 
qúintacolumnistas, cos vendidos 
e traidores ... Saben que non é 
unha guerra, todas as guerras 
son.inxustas e suxas. A nai terra 
é sábia, e a razón imporáse nal
gun aniversario de Biescas, ou 
do desbordamento do Oder ·e 
Danubio, cando os casquetes 
do Polo se derretan como tarta 
de xelo feíta con ovos hormona
dos de granxa ... Aínda ·entón ta
larán de catástrofe natural,- na · 
sua cegueira crónica e intencio
nada por non dar o brazo a tor
cer e todas as tardiñas, cegos , 
rematados polos raios ultraviole
tas, os da Patrulla Verde man
darán partes carregados de rai
ba informando do malos que 
son os "ecoloxistas" ate faceJ 
rebentar o disco. duro do Gran 
Berta. ' 

Por serte. para todos son cada 
dia máis os tillos desta terra e 
da T erra que saen en defensa 
da nai comun, se organizan e se 
moven, mirando ao lonxe, _sen 
deixarse desnortar polo interese 
electoral da contenda en portas 
envolto ·en demagóxia d~ · nece
sidade enerxética e falla de pos
tas de trat:>allo. Todo ao contra-

- rio, abrindo futuro , un futuro 
sostíbel , para todos. Con Plan 
Hidrolóxico, Plan Enerxético , 
Plan de Aforro ... con cabeza e 
bon siso. 

O Barbantiño seguirá o seu ca
miño, sen desvíos , através da 
Fervenza do Demo, porque non 
hai razóns de peso para que se
xa doutro xeito. Porque unha 
troita vale máis de cen kilová
tios. Porque xá esté. ben de abu
sar. Porque nos gusta velo co
mo está. Porque estamos fartos 
de que catre que teñen diñeiro 
fagan ó que lles peta co que é
património de todos.• 

BERNARDO G. NOVOA 
(0 CARBALLIÑO) 
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O robot Sojourner 
(veraneante), é un fito 
da técnica 
norteamericana, pero 
ten un "ordenador 
caprichoso" que fica 
en silenzo cando lle 
peta. Leva dias sen 
querer baixar dunha 
pedra de Marte. 
"Namorouse dela", di 
a Nasa (funcionariado 
estatal para o 
es pazo"). Na estación 
Mir (Paz) , todo é 
un ha "trapallada, ·con 
erras sistemáticos", 
dos astronautas 
rusos. A información 
é máis dura cos dous 
homes que están en 
órbita que cos 
trebellos mecánicos. 
A enxeñaria espacial 
rusa vai nioito máis 
adiantada que as 
técnicas de opinión. 

. "TV2 e TV3 son 
instrumentos 
fundamentais da 
política linguística". 
Pujol di que a contra- · 
ofensiva dixital do PP 
non pasa por 
fagocitar a televisión 
pública de Catalunya. 
Fraga. manda ao 
director dq RTVG a 
facer v4lto na foto da 
coalición dixital da 
telefónica. 

"Quen se vende por 
un pantalón?", 
pergunta o vocalista. 
"A muller cubana!", 
berra o .coró. A 
dirección do Festiva/ 

. Mundial da 
Xuventude dixo ao 
grupo La Charanga -
Habanera que non 
tiña costume de 
pagar porque 

- chamasen putas ás 
mulleres. Tele 5 da 
unha imaxe da 
charanga sen voz e 
un locutor explica: 
"censuran unha 
orquesta en Cuba por 
movimentos eróticos 

1 
l. -



do cantante; xa non 
permiten nen que a 
xente baile salsa". 
Versión de E/. País: 
;'As letras que falan 
críticamente das 
mulleres son 
atacadas pula 
ortodóxia feminista". · 

"lntoleráncia é o que 
alimenta o Papa coa 
sua visita á tumba do 
apostol do anti
abortismo Jerome 
Lejeune. O Papa 
debe respeitar o 
direito ao aborto, 
establecido na 
Franza desde 1975". 
As televisións de todo 
o mundo salientan 
este duro 
comunicado do 
Partido Socialista 
Francés contra Xan 
Paulo 11. A TVG. e a 
TVE, dirixidas polo 
Opus Dei, 
censuraron a notícia.-

Forges, coida q6e o 
galega. pode 

1 traducirse ao español 
con s6 cambiar o por 
u: mareadu, ufensiva, 
urdenadu. En La 
Verbena de la 

. Paloma (1884), 
reducian todo un 
sistema vocálico 
diferente do deles a 
este chiste. O · 
caricaturista 
toledano, fillo de 
lugués, ainda está no 
da zarzuela. 

1 Progreso que fai de 
ponte entre culturas! 
A Alcaldia de 
Ponteareas ainda 
chama ao concello 
Puenteareas pero 
adiántase ao novo 
século con este 
enderezo electrónico: 
hWwww.infase.es/pte 
a reas. 

"A Avenida Juan 
1 Carlos 1 reborda de 
1 pobres de pedir". 
: (Titular sobre a 
1 ofensiva dos 
1 · españois de Melilla 
1 contra os pobres 
1 marroquinas da 
1 colónia).+ 
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Que opin.a da publicidade da Xunta? 

Rosa Xosé Manuel Cesáreo Xosefa X osé 

Graduada social Estudante Xubilado Ama de casa Estudante 

' A Xunta gastou demasía- Paréceme moi ben todo Moito non me enterei. O que a Xunta gasta en Paréceme qge mercan o 
.voto por adiantado, con dos cartos facendo publi- o que fagan o PP e máis a De todos xeitos, hai tan- publicidade non se acon-
tarita publicidade de tan-· cidade das causas que su- Xunta, sexa o que sexa. ta publicidade ... todo é diciona ao que en reali-
ta estrada, de tanto que postar_nente fixo. Paréce- Gasta cartas públicos, publicidade e neses casos dade fai. Non se ve tanto 
din que fi:xeron. Ademais me moi mal, non vexo pero é porque ten que fa- eu véxome superada, non c;omo o que din que fan. 
estou segura de que non que fixeran tanta causa. cer obras e conquerir que . sei que pensar. Hai moita E cerro que teñen que in-
fixeron tanto. Paréceme 'Ademais son uns cartas a xente saiba que efecti- pub'lieidade e poucos fei- formar do que fan para 
fatal que con fundos pú- que son de todos e quen vamente fixo tal. O di- tos. De todos xeitos hai que a xente saiba onde 
blicos se benefícien desa saen beneficiados son ñeiro ·é de todos, pero ta- causas que si fixeron ben, van os seus cartas, pero 
maneira, símplesmente eles. Nos hospítais redu- mén foron eleitos p:ara independenremente dos eu preferiría ver realiza-
están a financiar unha ciron moíto·, estradas gastar eses cartas e teñen cartas que gastar;.an logo cións na rua que publici-
campaña publicitária a non digo que non fixe- direito a que a xente co- en publicidade. A Xunra ... dade nos meios de comu-
cargo éle todos nós, sen ran, pero en todo caso ñeza ben a sua xestión. hai que recoñecerlle o nicación. Haí que inves-
perguntarnos se quería- ben lonxe da miña casa, Ademais o .PP faino todo que fixo de bon para Ga- tir máis en estradas e en 
mos ou.·non.+ porque eu non as vin. • moi ben.+ liza.-+ 

Carta a Arturo 
Pérez Reverte 

O 27 do pasado xullo na revista 
"'El Suplemento Semanal", bai
xo o título "Bona nit, lehendaka
ri" e non sen asombro, lin a tua 
arroutada encol das lingas pe- r 

ninsulares distintas do castelán, 
entre-elas a xa sobada defensa 
da denominación "La Coruña". 
A parte da vulgaridade e mala 
educa-ción 
que trasloes o 
texto ( acadé
micos picha
frías, palan
ganeros , 
mangantes, 
banda de ca
pullos, e ou
tros "piropos" 
adicado·s aos 
qu~ non opi
nan como ti) 
vese unha 
consciente 
teima mani-
festada con 

Colega Perez: 
toma una 
infusión doble 
de respeito e 
información. Se 
non che gusta 
Galiza, tal como 
é, déixanos. 

expresións como: "no me da la 
gana" (lin 1) ou ·"pienso seguir 
escribiendo La Coruña como 
me salga de los· c_Qjones" (lin 5). 

. Como pode defenderse tan vis
ceralmente esta grafía? Poderei 
eu chamarte Baudilio, pero iso 
non quita que sexas realmente 
Arturo. Pero o tema non é tan 
simple pois defender "La Coru
ña" é colaborar activamente coa 
aculturación dun povo: o meu. 
Defendela equival a aceitar 
Orense, Riarijo, Buján, Ginzo, 
Vivero, etc. E que a estas altu
ras paréceche ben a chuscada 
de Puenteareas que non é cas
telán nen galego? Que tal ves o 
sinal indicador de Piedrafita, on
de pasa outro tanto? Que tal 

, Pejegueiro e outros topónimos 
de sobra coñecidos polo dispa
r ate feíto coa sua pretendida 
castelanización? e que me dis 

. dos antropónimos? que tal Sei-

jo; que ni · xeixo ni cuarzo? que 
che parece Qyeijeiro? que tal 
Lage, Villarino, Fojo, Janeiro? 
Pero hai máis, ainda hoxe, que 
tal as actividades da T elefonica, 

_ da empresa SEAT, do alcalde 
da Coruña ou dos noticiários 
sobre o tempo,' que comen grá
cias a todos nós, pero que se
guen deturpando a nosa cultura 
sen respeitar un dereito: ser
mos galegos? Non, non se trata 
tan só dun "L" de máis ou de 
menos. O "L" fálanos aos gale
gas d_a intención erradicadora 
dun idioma, duns- costumes, 
dunhas crenzas, dunha forma 
de vivir e de ser no mundo, dis-
tinta a outras, pero ·con pleno 
flereito a esta diferenciación. O 
"L" fálanos dunha finalidade uni
formadora, aculturadora, exerci
da por quen detentou o poder_ 
por séculas. Abonda xa. Falan
do nos teus mesmos términos, 
non nos sae dos collóns seguir 
aturando por máis tempo aires 
de superioridade de tendeiros 
intransixentes, de señoritos 

ociosos, de listiños/as de tumo, 
de nostálxicos do império, ese 
império do "guiri de Flandes" a 
quen mencionas no teu escrito 
e do que o tan fachendoso te 
sentes. Colega Perez: toma una 
infusión doble de respeito e in
f orm ación. Se non che gusta 
Galiza, tal como é, déixanos. 
Mentres tanto ti es o gilipollas, o 
demagogo e o _imbécil.+ 

XosÉ M. PENAS PATIÑO 
(SANTIAGO) 

Residuos únicos t 
i Loitarei contra a natureza 

(dixo él)! 

Natureza é o que aínda ternos, 
aínda, un pouco tocada pero 
irnos, que xa é moito. Pero non 
ternos que nos preocupar, xa 
que o naso presidente, da Gali
za, vai loitar contra a natureza 
se é que é necesario. 

Suso Sanmartín 
-----------------~---
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hospitais. • 

Cómpre xa, que se poña mans 
á obra, xa que, seica pasarán 
por diante das costas Galegas 
residuos nucleares, moi tóxicos 
(que neutros países non o per
miten) e pasarán a cotio, men
sualmente. Quén se vai opoñer 
ao Governo amigo de Madrid? 
As costas Galegas, as rías e os 
rios xa están moi esnaquizados 
por mor dos 
verquidos 
consentidos 
por parte das 
administra
cións Autonó
mica e Cen 
tral, e mesmo 
a Local. 

Cómpre xa, que 
se poña mans á 
obra, xa que, 
seica pasarán 
por diante das 
costas Galegas 
residuos 

Cómpre lem
brar tamén 
que xa ternos 
en Madrid un nucleares, moi 
governo ami - tóxicose 
go, que nos 
visitará cando pasarán a cotio, 
teñamos un- I 
ha catástrofe mensua mente. 
de verquidos 
nucleares , 
perta das nosas costas, sen 
precedentes mundiais e de novo 
seremos unha Terra Única, pero 
por_ mor da incompetencia dos 
máximos dirixentes. Preguemos 
ao naso Señor! 

Pero lembren señores, aquí non 
pasa nada, Esp~ña vai ben, Ga-

, liza vai rpillor, é Unica!. Ternos a 
xanela ,Unica! Ternos un presi
dente Unico! Que máis quere
mos? · 

Fagq.n as súas apostas señores, 
non vai máis ! 

Por certo? -Ú-las denuncias 
dos outros partidos sobre este 
tema?• · 

XosÉ ANTONIO NuÑEZ, 
Mª AMERICA FERNANDEZ E 

FAMILIA 
(LUGO) 
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A NOSA TERRA 

Coa Festa da lstória 
volta o máravedi a- Ribadávia 
Celébrase o Sábado 30 con desfiles, torneos e música 

*A. ESTÉVEZ 

O Sábado 30 de Agosto a vila de 
Ribadávía transfórmase para a 
Festa da lstória, recuperando a 
tradición que consta en docu
mentos do século xvn nos que 
se narra que a fe ta "consistía 
nunha pantomima representan
do un feito histórico do povo he
breo e as suas loitas cos filisteos, 
en cuxa pantomima tomaban 
parte moitos dos viciños da vila 
representándo a uns venerábeis 
da antiga lei cos seus traxes, lon
gas guedellas e barbas blancas. 
Outros representaban aos reis 
de Israel coa sua corte e os seus 
guerreiros". Tres séculos máis 
tarde, a festa goza de boa saude 
como o certifican os miles de vi
sitan tes que recebe Ribadávia 
nesta data. A volta atrás no tem
po, as escenificacións medievais, 
o viño do ribeiro e a troula pola 
noite son os atractivos da visita 
ao seu bairro xudeu. 

A tarefa de recuperación foi pri
meiro da Escola Obradoiro de 
Santo André e agora da coorde
nadora da Festa da Istória, na 
que participan viciños e viciñas 
a título individual e outros que 
representan a asociacións cultu
rais. A maior preocupación é 
como financiar a festa, cuxo or
zamento ascende nesta edición a 
8 'millóns de pesetas, dos que o 
40% acádase a través das insti
tución públicas e o restos polas 
actividades programadas. Ade
mais do cambio de moeda, a co-

ordenadora propón a Loteria da 
Istoria para a que se imprimen 
dez mil participacións de 250 
maravedís, rnoeda oficial do 
evento que se pode adquirir no 
Banco Alhóndiga, con diferentes 
combinacións. Para as que saian 
ho sorteo, que se celebra ás oito 
do serán na Praza Maior, haberá 
un primeiro prémio de 250.000 
maravedís, un segundo de 
100.000 e un terceiro de 50.000. 

O escenário para esta represen
tación histórica que transforma 
a vila durante o dia é inmellorá
bel. O castelo lernbra antigas fa
zañas co seu pátio de armas e o 
seu mercado artesanal, a sinago
ga e a casa da Inquisición con~ ' 
verten o paseo nunha viaxe no 
tempo e os soportais, as ruas em
predradas e as igrexas do séculas 
XII e XIII acompañan ao visi
tante nesa transformación. Na 
anterior edición da Festa da Isto
ria, Ribadávia recebeu a 25.000 
persoas ordeando a coordenado
ra no seu bando que "na praza 
viciños ·e forasteiros estean en 
posesión e disfruten de todas as 
ruas e prazas dentro do límite da 
muralla quedando proibido o 
paso de carruaxes palas mesmas 
ruas públicas sénón en ·lugares 
ocultos e extramuros, so pena de 
300 maq1vedis". · 

O programa desta festa tamén 
· . inclue diferentes concursos: de 

repostería, de licores, de carta
ces e tamén cursos de tocados e 
de corte e confección, . xa que 

nesta festa lúcense traxes medie
vais que mesmo se poden alugar 
ao chegar a Ribadávia. Pola ma-· 
ñá o acto central é o desfile, no 
que participan centos de. persoas 
vestidas de época seguido do 
pregón que Lerá Celso Rodríguez 
Padrón, natural da vila e maxis
trado asesor do consello Xeral 
do Poder Xudicial, que se con
verterá en Xoan de Orobia, fis
cal do tribunal supremo da In
quisición de Valladolid. Xa na 
tarde xogarase unha partida nun 
xadrez xigante, unha voda e un 
baile medieval, tiro con arco, 
torneo de cabaleiros e actua
cións musicais e teatrais: Ade
mais durante todo odia, quen sé 
achegue a Ribadávia poderá vi
sitar unha grande .cantidade de 
postos de .artesanía con tomei: 
ros, palilleiras, cesteiros, cantei
ros, zoqueiros etc. 

Cea medieval 

Pola tarde cada casa saca os seus 
produtos á rua ou convida aos 
visitantes a visitar á sua adega e 
probar o viño~ Os pastos nas 
ruas oferecen polbn; empanada, 
pementos, tortillas, dóces varia
dos, augardente ou licor café: to
do é caseiro e cun prezo sen 
competéncia. Xa na noitiña, co- . 
mezan rebaixar os prezos ·e axe
nerosidade dos viciños e vkiñas · 
amósase oferecendo os seus pro
dutos a quen quedara con fame. 
Visita abrigada. é o Papuxas, o 
Local máis enxebre da vila, onde 
ademais de ser imprescindíbel 

probar o viño e a empanada, hai 
que cantar. A partir das once, os 
clientes forman grupos que com
piten entre si por elevar o' ton 
de voz facendo un repaso ao re
pertório da música galega máis 
popular. 

A cea medieval é a única activi-
,. dade preparada pola coordena- · 
·dora na que hai que pagar. A 
asociación de hostelería de Riba
dávia prepara un rnenu para ser
vir na lgrexa da Magdalena que 
inchüu na anterior edición em
panadas de anguias e vieiras, cas
tañas cocidas con chourizos e ca
brito ao espeto. U_n pode sentirse 
un señor ou d~ma medieval por 
5.000 maravedís nos que se in
clue a experiéncia de comer con 
garfos e coitelos de ferro e pousar 
o cú en bancos feítos para a oca
sión. Ainda que nalgunha 'oca
sión incluíuse o licor café, elimi
nouse porque na época medieval 
ainda non se coñecia· o café. 

Xa na noite, cos refaixos na casa 
e co cheira a viño e a doce nas 
ruas, a xente máis nova volta ás 
roupas <leste século p~ra ir a bares 
e discotecas. A partir da media
noite, só valen pesetas e trócase o 
ribeiro polos cubatas. Ribadávia é 
un das vilas con máis vida noctu
ra da zona durante o verán ainda 
que só sexa pola cantidade de fes
tas que celebra. O engado da xu
deria, a sua condición de vila do 
ribeiro e a proximidade do Miño 
convértena na atracción para mi
les de visitantes.+ . 

N acionalistno 
1 

_es.pañol 

; Mrauá ANxo FERNAN .. VELLO 

~icións Laiovent~, a editora que . 
dirixe Francisco Pillado, acaba de tirar 
do prelo un libro excepcional que nós 
desexamos recomendar vivamente a 
todos os leitores e leitoras. Tirúlase "O 
nacionalismo español" e é obra do 
historiador e sociólogo catalán Josep 
Sort i}ané. E digamos· de paso que 
Edicións Laiovento leva xa 
publicados, xunto con este ao que 
hoxe nos referimos, catro libros máis 
que teñen como tema comun o 
nacionalismo e anuncia a aparición 
próxima de dolli novos títulos de 
innegábel interés: "A cuestión 

· nacional" de Michael Lowy e "De 
1 

· '' Castelao a Mao" de Fermí Rubiralta. 
·-

~do o nacionalismo español está 
outravolta a ameazar gravemente a 
existencia rpesma dos nacionalismos 
que, como expresión nidiamente 
democrática, definen a pluralidade do 
Estado, debemos, a través do 
coñecemento e da razón histórica e 
política, posicionarno~ con lucidez 
fronte a esa forma de barbarie que, 
como se está a ver, utilizando 
diferentes ;vías e maneira.s, pretende 
borrar do mapa en xesto puramente 
etnocida unha realidade evidente e 
incuestionábel: as nacións e as 
culturas nacionais existentes nesta 
vella Hispania. 

~ep Scort i Jané pasa revista na 
~b;a, sempre con gran axilidade e 
penetración crítica, á formación 
histórica do Estado español partindo 
da Coroa de Castela, fundada no ano 
1230 corµo producto da unión dos 
reinos de Castela e León. Esta Coroa, 
que non é outra cousa que o Estado . 
castelán preburgués, estendeuse, como 
é obvio, por boa parte da península 
lbérica utilizando a violencia ou, como 
di S~rt i Jané, "arrebatando ó testo dos 
Estados as súas propias constitucións 
por "direito de conquista". Mais o 
Estado español moderno nace nos anos 
seguintes á instauración do réxime 
liberal e vémolo ben cando se crean as 
provincias (1833), a Garda Civil 
( 1844), cando se pon en marcha a 
Reforma Fiscal (1845), a Leí Moyano 
de Instrucción Pública (185 7) e a Leí 
do Notariado (1862). . 

~a tamén ben claro na obra á que 
nos· referimos a importancia que na 
consolidación do nacionalismo 
e~pañol teñen as chamadas Xeración 
do 98 e Xeración de 1914, contando 
esta última con dous membros 
fundamentais, Ortega y Gasset e . 
Manuel Aza.ña, para o que vai ser a 
nova ideoloxía triunfante dun 
neonacionalismo español máis vivo ' 
que nunca na actualidade. . 

Womo nos di o autor do libro, "'o 
renacemento do nacionalismo español, 
pois, parece indicar que, despois duns 
anos de dinámka centrífuga marcada 
pola construción do Estado das 
Autoi:i.omías, nos atopamos arestora 
ante un movemento centrípeto, de 
renacionalización española do discurso 
político". Así as cousas, cómpre que os 
nacionalistas que defendemos a 
democracia, o progreso, o benestar, a 
xustiza social e .a liberdade das persoas 
e dos pobos, estexamos alerta e 
observemos os movementos dese gran 
"ogro filantrópico" que moitos chaman 
España e que non desexa outra cousa 
máis que devoramos.+ 
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•Francisco 
AntÓnio Vidal 
gaña o prémio de 
narrativa de 
Vilalba 
O Sábado 23 de Agosto deuse a 
coñecer o fallo do xuri do certa
me lite~ario do concello de Vi
lalba cuxo gañador en narrativa 
foi Francisco António Vidal 
Blan.co co traballo inédito O 
cuarto dos ausentes. O prémio es
tá dotado con medio millón de 
pesetas e un diploma acreditati
vo. vidal Blanco é o autor da 
sección Camiño nov.o, congostra 
vella de A Nosa Terra. No con
curso de poesía, o primeiro pré
mio fo¡ compartido por Marica 

,Campo ca.poema Diante dunha 
foto na prensa dun mozo asasinado 
e Manuel Neira con Carballeiras 
de ouro. t 

• Diplomáticos e 
Pinto d"'Herbon 
actuan no ·festival 
Caravana de Lyon 
Caravane é un festival itin~ran
te que se celebra en diferentes 
cidades da Franza desde o ano 
1989 da man de diversas 
asociacións de bairro. Desta 
vez, o lugar escollido é Lyon e 
até ali ahegarase unha 
representación galega convida
da por Manu Chao, de Mano 
Negra, para protagonizar a xor
nada do 28 de Agosto. Galiza 
Tropical é o título da mostrado 
país da que son responsábeis Os 
Diplomáticos, Pinto d'Herbon e 
a señora Xosefa de Bastabales, 
pandereteira. O día 26 o 
Castromil galego, cheo de 
gaiteiros e acompañan~es, par
tiu cara Madrid onde se uniu o 
grupo Amparanoia e, posterior
m~nte, en Barcelona, sumáron
se á expedición uns músicos de 

· rua colombianos chamados 
Lumbalú. A festa en Lyon pro
lóngase até o dia 30 de Agosto 
e, segundo canta Xurxo Souto, 
os Diplomáticos,"facendo honor 
ao seu nome darán a coñecer ao 
público francés a existéncia do 
bravú, a nova música da fin do 
mundo".• 

A C(:lravane chega ao seu déci
mo ano cunha mostra en clave· 
solidária de música raid do Nor
de de África, hip-hop, música 
tropical ou rock francés. Coa 
colaboración do ministério de 
Cultura, do plano Urban ou da 
própria multinacional Virgin, es
te encontro ten unha 
compoñente básica que é o po
pular, tanto na parte musicalco
mo na coñvivéncia entre os par
ticipantes. Os talleres, as 
'proxeccións e os videos forman 
parte da oferta dos catro días.' 
Antes de partir, Os Diplomáticos 
interpretaron no pub Dublin da 
Coruña o concerto bravú de cá
mara Fumareu "como sinal de 
boas intencións para tan grande 
viaxe".t 

•Lembran 
a Lois Pereiro en 
Monforte 
O Venres 29 de Agosto, coinci- · 
dindo coa Feira do Libro en 
Monforte, os institutos deste 
concello xunto a escritores e es
critoras celebran uns actos de 
homenaxe a Lois Pereiro, o poe
ta finado o 24 de Maio de 1996. 
ManueLMru:ia é un dos reponsá-

. beís desta lernbranza ao autor da 
Poesia iíldma de amor e enfermi- · . 

_ dade. A partir das oito e media · 
do serán, ihterveñen na Casa da 
Cultura, Ana Romaní, Manuel · 
Rivas, Pilar Pallarés e Miguel 
Anxo Femán Vello. Con apenas 
dous libros publicados, Pereiro 
destaca na sua obra pala pureza 
e pola identificación, recoñeci
da por el mesmo, "aos poetas 
herméticos e aos poetas sociais, 
a un discurso metafísico e ·a un 
discurso civil". · 

• Borobó, fillo 
predilecto de 
Pontecesures 
O concello de Pontecesures, on

de nasceu Raimundo Garéia Do
míngue~ Borobó, e nomeouno fi
llo predilecto da vila. Os actos 
tiveron lugar o Sábado 23 no sa
lón de plenos do concello onde 
se lle entregou o pergamif).o que 
acredita esta homenaxe ao xor
nalista despois de que o secretá
rio Rafael Randulfe lera o acor
do unánime ao que chegara 
anteriormente o pleno munici
pal. O alcalde, Vitoriano Tren
ca, recoñeceu que Borobó é moi 
querido na vila e que o govemo 
municipal "non podía ser alleo 
ás condecoracións que recebera 
en concellos galega& e de fóra". • 

· ·Mostra de 

curtametraxes en 
Bértola 
A ~iación Ateneo "O Toxal" 
organiza a 11 Mostr-a de Curtametra
xes no adro das festas de Bértola, 
no concello de Vilaboa os ·dias 28 
e 29, de Agosto. O Xoves a partir 
das é:lez da noite ábrese a mostra 
eón Xosé Hen9que Acuña, autor 
do libro Cen anos de cine en Ponte
vedra para pr.oxes,:tar as fitas Af ania, 
de Cherna Cagino, ¿De donde lla
mas?, de David Breijo, Paranoia di-

. xital., de Angel de la Cruz, The end, 
de Carlos A Alonso e Matachin, 
de X~o Coira. Á m~ma hora o 
V emes 29 poderanse ver Cafe e ci
gamllos 11 e Café e cigarrillos III, de 
Jim Jarmusch, Le baiser, de Pascales 
Ferran e These boats, de Aki 
Kaunsmaki.t . 

...................................................................................................... . . 

• Cangas reclama o cese do bloqueo 
na inauguración dunha rúa adicada a Cuba 
Dando o nome dunha rúa á . 
República de Cuba, o conce
llo de Cangas do Morrazo qui
xo honrar a memória· da 
importante emigración da vila 
á illa e solidarizarse na loita 
dos cubanos pala xustiza e a 
independéncia e contra o im
perialismo. A iniciativa do 
grupo da Fronte Popular Gale-

! · ga foi apoiada pala maioria de 
: govemo. O alcalde Eulóxio 
• López explicou que Cangas 

quer.ia agradecer o trato que 
·: Cuba dispensara a rri.illeiros de 

emigrantes do Morrazo e ao 

mesmo tempo honrar corenta 
anos de loita. O heroi da Re
volución cubana Pedro Trigo, 
colaborador da Organización 
para a Solidariedade con A/rica, 
Asia e América Latina, 
lembrou a sua infáncia en Vi
veiro e mencjonou a orixe ha
b~neira do hino galego e a . 
idea da Acadé¡:nia. Luis Felipe 
Vázquez, consul xeral de Cuba 
na Galiza sinalou que pesia o 
bloqueo norteamericano, Cu
ba é o país de América con 
menos pobreza .e con mellores 
niveis de educación e saúde e 

grácias ao Óovemo revolu~io
nário defende o seu direito a 
construir a sua sociedade da
cordo coa vontade popular. 
Xosé Collazo, representante 
no Morrazo da Asociación de 
Amistad con Cuba Francisco 
Villamil, fixo un chainamento 
á solidariedade co povo de 
Cuba contra e contra a inxe
réncia norteamericana. Vici
ños e invitados aplaudiron o 
descobremento da placa e os 
hinos de Cuba e Galiza que 
interpretou a banda de 
Cangas.t · 

. .. . . 

. . . . 
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Cando falar 
de nai é poesía 
Título: Daría a diario. 
Autora: Xela Arias. 

Editorial: Xerais. 

Viaxei por moitos mundos, h.iga
res onde non se pausaron os 
meus pés, coa loucura dos poetas 
as miniñas dos meus ollas foron 
grandes, outras veces moi peque
nas, tiven noites máxicas nas 
que descubrín amigas xuntando 
ristras de palabras, fun entón 
Heloisa, guerreira, aventureira, 
... fun Ulises e as miñas mans 
que apañaron as patacas, estaban 
da parte contraria á de Miguel, 
aquel correo do Zar. Un día ato
peime con que o sexo dos can
tos, dos poemas, era natural. Un 
día sentín a chegada do tren, 
tronzoume a cabeza, outro o ar
der daquela penzoña de veleño 
no estómago, chorei coa marte 
de Ana Karenina, coa de Enma 
Bovary; as canículas pasaron des
cubrín o engano, algo semellan
te ao adulterio, amores ás aga
chadas, eses desexos que non se 
poden ter. Hai cousas que levan 
o seu tempo. Fun asasina, muller 
maldita, cabareteira, pirata, fra
de exclaustrado ensinando latín, 
romántico frustrado, Fausto, e 
tarnén o demo, e ata se me apu
ras, unha misia fidalga arranxan
do os buxos do xardín. Xa ves, ás 
veces, tamén fun home, outras 
animal mitolóxico, troquei ás 
veces de pel. Son lectora e vivín 
rnoitas vidas, malia non escribi
ren para min, troncei os límites, 
cheguei ao desafío, agarreime á 
transgresión e vivín moitas vi
das. Logo, todo leva o seu tem
po, descubrín ás amigas que xun
taran as ristras de palabras. 

E un día, pola metade dos oiten
ta, ti dixéchesmo: 

"O poema somos nós é certo 
¿pero que establecer? ... " 

E o poema seguía e nese nós, e ti 
non o sabías · e tanto non había 
de importarche, tamén estaba 
eu, naqueles tempos nos que te 
denunciache asasina de equili
brios, esnaquizando moitas ve
ées o espello para ser e fóra de 
prisións ollar cabalas desbocados 
polas praias da cidade: 

Logo viñeron uns textos e seguí
an os cabalas, ou mellar, tigres 
coma cabalas e os Carpos "no
meados na ideoloxía indepen
dentes" foron ceibados, cadáve
res, detrítus, descuartizados e ca
da anac·o vivísimo acompasados 
en derrotas, cervexas, casas, a 
cidade, a por-
ta, "sabendo 
que perder pé En Darío 
sería unha estás tamén 
ambición pre-
ciosa!". a revivir a 

Todo isto no 
inicio dos no
venta, lago 
andando os 
anos, a poesía 
semella en
chelo todo, a 
palabra renó
vase para in
cluirme, esta 
aí o carpo 

túa infancia, 
un xénero 
feminino 
algo a 
desmán das 
narracións 
para o ano 
no que 
moitas 

que non se nacemos. 
esquece, unha 
amante que 
che descobre un solpor na barra, 
a precisa nec;esidade de darlle a 
volta a lingua para ser. Tiven a 
oportunidade de ler moitos li
bros e de vivir a transgresión da 
que tanto se falou. 

Estamos en 1997 e chégame Da-

·.GufeirQ 
.CUL~ 

río a diario. É primeiro, algo 
inesperado. Rosalía escribiu "A 
mi madre" e nestes tempos vól
vese falar da maternidade, da 
necesidade de facela simbólica 
de darlle un sentido, unha di
mensión alén do útero, máis alá 
do parto. Se a memoria non mé 
falla, este teu Darío a diario, é o 
único poemario que teño lido 
sobre a expe'riencia maternal, 
ses novo mundo desde o inicio 
"Cun ratiño unha vez fun uni
verso". Dese universo é do que 

/ poetizas, é claro, non é preciso 
dicir que isto é hoxe unha rare
za, porque polo menos faltaba 
poetizar sobre a relación nai-fi
llo nestes tempos. E asi xordes 
coas bolsas dos teus ollos para. 
facereste intérprete de moitas 
outras nais, todas as que . saben 
que o seu fillo é único coma o 
teu. 

Porque no fondo o máis intere
sante do libro é a idea de propie
dade, unha posesión desposuída, 
ti es a deusa hindú de múltiples 
brazos, pero dis: 

''Nada que ver coa posesión. 
Non te posúo nin quero. 
Cóidote, ámote e manteño a 

[esperanza 
de aprenderche a te posuíres". · 

Convérteste tamén en persona
xe desta historia, rafüa parlante; 
emperatriz de sonidos guturais, 
invadida a túa vida de cueiros e 
biberó.¡is, no fundo has de 
aprender unha nova linguaxe, 
producto da túa maior diversión 
e esa é que estás a trasmitir. Da
ría é o teu diario, as túás contra
dicións, as túas equivocacións, 
ese desexo de acompañar sen es
torbo, a túa transmisión da evo
lución dos pasos, da linguaxe 
dese ser algo de teu, que xa é el. 
Distánciaste para ollalo, asumilo 
e transmites esa distancia; xa fa-

las desa súa partida, de cando se
xa grande e asumes que nel vai 
un cacho do tet,t traballo, pero 
tamén algún pecado, tl qo.e roza
ches dalgún xeito a delincuen
cia xuvenil, non 'habería de ser 
doutra maneira. En Daría estás 
tamén a revivir a túa infancia, " 
un xénero feminino . algo· a des
mán das narracións para o ano 
no que moitas nacemos. Agora a 
túa vida cambiou, énchese de 
personaxes doutro mundo e 
afástaste e comunicas ese teu 
arredarte, ese teu mundo novo, 
o de Daría si, pero é o teu, o da 
nai que ten medo a que o neno 
sufra, o da nai que comparte al
go co pai, o da nai abra~ada ante 

· tanta novidade, o da nai soa co
ma todas as nais, o da nai que 
debeu ler miles de cousas e que 
sabe que outras tantas están fóra 
das fórmulas e das receitas, a nai 
outra vez nena nese mundo in
fantil. Esa nai que sabe que se 
meteu noutra historia: 

"T ódalas nai serán nais e 
[tódolos fillos fillos 

mais, 
con perdón tamén 
difiren as bandeiras e entre si os 

[ríos." 

Preguntaraste: Fará falta ter fillos 
para compartir este libro, ou 
a.banda con ser filla, rnuller e 
adulta reflexiva? Con todas as 
a.pertas. comunícoche: co teu li- . 
bro fun un pouco filla, un pouco 
nena a aprender a andar atrás dos 
peciños do Darío e, ata se me 
apuras, un pouco nai contigo. E 
agora como lectora, podo enten
der a moitas nais, tarnén á miña, 
que sempre me quixo forte, inde
pendente, qúe coma ti saben: . 

"hai posible en ser muller un pri
vilexio imposible de transferir". 

MARGA ROMERO 

O debate poético do novo milenio 

·Muller ceiba 

SANDRA CISNf.ROS 

Muller ceiba 
SANDRA CISNEROS 

Explosiva e polémica, Mu/fer ceiba é unha vo?. 
provocadoramente feminina, palabra erótica, 
humorística e mestiza que funde o made in América 
cos lagartos das lagoas do camiño a Yaxhilán; 
borrando para sempre a fronteira do Río Grande. 

Nós nus é unha mestura de líquidos íntimos que tiran 
do poema coma dun becerro. Os deste libro 

son versos que levan o erotismo do corpo, do sacho 
e do alpendre no seu útero de bruxa. 

A autora abríu as coxas e pariu a verba. 

X ERAIS 

~~ 
~~ · 

Nós nus 

OLGA N.ovo 

)( E·R A 1 S ·. 

~~ 
~~· .. ·. 

Nós nus 
ÜLGA Novo 
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canta de libros 

A muller ceiba de 
Sandra Cisneros 
Tiras fóra o cqlonizador en min, di Sandra 
Cisneros, a poeta e narradora nascida en 
Chicago que agora ve traducidos os seus 
versos de Muller ceiba ao galega por 
Marilar Aleixandre, os primeiros tradu
cidos en Europa. A 
nengunha leitora 
deixa indiferente a 
voz desta escritora, 
que canta ao seu 
carpo, ao seu 
amante, ao seu pa
ís e até á sua 
menstruación. · 
Entre México e 
Estados Unidos, 
son unha apunta- s.""~; c.1 ,,,,. ... , 
ben, dispara-cer-
teira, linguateira, 
pensar-afiado, 1 ·.~ 

· f alar apurado, 
li/Jre e desamalloa-
da, língua-desagullecada, descontrola-
da, muller-dada-soltia, muller ceiba, ¡coi
date prenda!. O libro atópase na colee- ' 
ción Ablativo Absoluto de Xerais. 

Aventuras de un 
difunto en Santo 
André de 
Teixido 
Lisardo Novo mo
tteu sen ir a Santo 
André de T eixido 
polo qu~ o seu es
pírito volta a este 
mundo para cum
prir a promesa. 
Este é o 
argumento co 
que arranca o 
libro Romaxe de 
desventuras, de Pepe 
Carballude, dirixido a un público novo 
e que sae publicado na editorial Edebé
Rodeira. No seu camiño, Lii¡ardo Novo 
atopará a vellos coñecidos e tamén 
revivirá o amor por Elisa, que.quer casar 
con el mália ser un difunto. Pepe Car
ballude é da Estrada e ademais de escre
~er traballa como profesor. 

A ponliña 
irlandesa 

. O último libro 
de Nacho Taibo 
relata unha vol
ta ao mundo na 
que Galiza só se 
roza fisicamen
te ainda que 
está presente dun 
xeito moi intenso. A ponliña 
irlandesa parte dun verdadeiro manus
crito atopado para emprender unha 
viaxe que é, á vez, unha reflexión so
bre a identidade e o destino da Galiza. 

·A cultura galega coa 
Guarda 
A comisión das 
festas do Carme 
da Guarda xa tivo 
a "idea o pasado 
ano de editar un 
Libro con textos 
de autores e au
toras galegas. A 
iniciativa conti
nua con A 
Guarda navega 
coa Cultura Ga
lega lI coordenado por Anto
nino Terrón e Rubén Muñoz e mclue 
reflexións, cantos e poema~ de Manuel 
Forcadela, Xosé Lois O Carrabouxo, 
Ma1;mel Maria, Xosé Neira Vilas, Mª 
do Carmo Krukemberg, Miguel Anxo 
Femán Velle, Mª Xosé Queizán, An
tón Reixa e Bieito Alonso entre 
01,1tros. A portada é da pintora da 
Guarda Alicia Alonso. • 

¡_ 
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Lectura 

da auga 
Título: Humidosas. 

Autora: Emma Couceiro. 

Editorial: Espira l Maior. 

A última convocatoria do Pre
mio de Poesía Espiral Maior 
achega plenamente ao noso es
pacio ed itorial a unha autora 
que xa <lera a coñecer algúns 
textos en revistas como A Xane
la, Festa da Palabra Silenciada ou 
Dorna. Emma Couceiro ensaia 
en Humidosas a creación dun 
ámbito opresivo, pechado, onde 
o eu poético é un ser desvalido, 
cercado por forzas negativas e 
obrigado a sobrevivir nunha ca-

- sa chea de humidade onde os 
fluídos perderon o seu poder re
xenerador e vital adquiríndo un 
matiz· perigoso para os seres que · 
a poboan. 

Vivimos nunha casa de mentira .. 
Somos de trapo no seu ventre dise
cado, 
trapecistas 
ensaiando un futuro malabar. 

Respira e dilata túnele-s, 
cárcere rítmica de paredes e portas 
que doe atravesar como bocas de
sertas para o silencio . 

Neste espacio desolado, o eu po
ético busca transformar a lectura 
negativa da auga e facer dela un 
medio de renacemento, un fluí
do purificador que o eleve desde 
un estado inerte e estancado. 
Mentres se empeña en modificar 
estas circunstancias, as manchas 
de humidade vanse estendendo 
lentamente, como os caracois, 
polos cuartos escuros e pechados 
e achéganse cada vez máis a un
h a pel de trapo que non será 
quen de protexer ó ser que a po
s úe. Afnda que se tembro se 

' anuncia prometendo un cambio 
positivo, e así se saúda a súa vin
da por traer unha humidade ce
leste -procedente das alturas
oposta nos seus significados sim
bólicos á telúrica -nacida nas · 
profundidades abisais- que 
agroma na casa, o ser sabe que 
esta esperanza é falsa: 

Sei que esperta setembro 
no fondo dos manan tíos do ceo. 

Onde ·non existe a primavera. 
Onde a primavera é mentira. 

Onde a boca e os ollas 
beben neve 
para ser vidro 
para refiectir esta ansiedad.e 
porque non chegas 
con esa luz . .. 

O poder corrosivo da humidade 
é tal que afecta mesmo ó propio 
pasado coutando deste xeito- a 
estela vital do ser. Só así se en
tende o grande desvalimento do 
eu poético perante as agresións 
da auga pois, estancado no mag
ma líquido que mergulla á casa e 
a el mesmo, non acacia a saber 
realmente cales· son as súas raí
ces, de onde vén e se algún día 
se secará esa acuosidade que en
cubre os camiños que deberá pi
sar para saír deste cosmos. Só os 
soños son reve ladores dunha 

... 

parte ' desa verdade que o ser 
busca pero tamén eles están de
teriorados P?la inmensa forza da 
auga: 

Aniñando 
decido se o soño todo, ~ 
se soño· o papel do centro e a voz 

[do centro coa roupa 
dun século de museo e antigüidade 
que ulía sempre como d terra 

[mol.lada, 
'húmida 

Cansado deste tránsito a ningu
res, o eu poético vai asumindo a 
omnipresencia desas humidosas 
que son fronteiras infranquea
bles cara á liberdade e confor
man un cárcere líquido onde fi
ca engaiolado. Todas as posibles 
saídas desta prisión son vixiadas 
por esa auga que nace da vonta
de das encerradoras, entes etére
os que espallan a humidade a~e
dor do eu poético para impedir
lle fuxir. As encerradoras crean 
un círculo de mentiras que se 
vai estreitando ata a claustrofo
bia. Transitar o círculo, rodealo, 
dar· voltas nel non leva a ningu
res pois: 

Demos tantas voltas para chegar 
[aquí 

e debullar humidosas 
que só quedamos nós e as nasas 
preguntas. 

De aquelas que asubiaban a 
[melodía de criatura 

enome 
deixamos rastros 

porque pasa.o tempo. 

Vencido, o eu poético aprende a 
sobrevivir neste ámbito e vai 
construíndo os alicerces da ver
dade no canto de deixarse estar 
nun estado de iñconsciencia. 
Ennovelado no maras~o das au
gas corruptas que flúen ó seu re
dor, o -ser reafirma a súa propia 
forza contra os ataques líquidos 

Primeiro CD de Skacha 

Título: Xu ti za cega. 

Grupo: Skacha. 

· Editorial: Plastic Disc. 

Desde 1991 o grupo Skacha leva 
tocando en dúcias de ocas ións en canto 
bar, discoteca ou festival que requira da 
sua música acelerada e combativa. 
Xurdiron en Vigo pasando por loca is 
como La Iguana ou O Morao e 
participando en eventos como o 
Revoltallo de Música Emerxente de 
Valadares; compartiron escenario con 
formacións da comarca como Ruin Bois 
e tamén .con convidados como Skarface 
ou Reincidentes. Agora, nunha 
compañia de Barcelona, aparece 
Xustiza cega, un CD con oito temas: en 
Plastic Disc xa gravaran 

e aprer'ide a coñecer .as humido
sas, a súa esencia, os seus pasos, 
xa que ·só estudiando ó inimigo 
poderá vencelo: 

Como medraron 
comigo 
teñen vida propia que afogan máis 

(vivas 
( ... ) 
Son como outras nenas; 
aprendín a xogar con. elas 
( ... ) 
Custoume noites de tellados 
espiando as súas f ormci.s, 
ocupaban espacio e, cos anos, 
medrarían desmesuradas repetindo 
nunca. 

A lectura profund a da auga a 
que se aplica 
o eu poético 
redunda no 
seu beneficio 
pois a través 
dela chega á 
certeza de 
que nada bo 
provirá desas 
masas húmi
das que se es
tenden ó seu 
redor. A es
peranza só 
pode provir 
da luz dese 
cante e;-sobre 
todo, da pala
bra, un1ca · 
forza c,apaz de 

A esperanza 
só pode 
provir da 
palabra, 
única forza 
capaz de 
romper o 
silencio 
escuro e 
inerte da 
auga 

romper o silencio escuro e inerte 
da .auga. A esta bús'\.ueda se 
ap ltca o ser: _ · 

Pero a luz, 
resistidora, 
alonga o día como en sombra 

máis litros de tempo permanecen 
baleirados 

namentres busco a voz 
a fe e a esperanza que queima as 
- [linguas. + 

TERESA SEARA 

canta de discos 

unha maqueta en 1995 con dez 
cancións que se titulou Sempre ceibes e, 
dous anos antes, editaron Galiza ¿s 
montes, no que colaboraba o grupo 
Desvirgheitors, xa desaparecido. O dos 
Skacha é punk que lembra aos primeiros 
grupos que asi se denominaron e tamén 
ao fenómeno do rock radical no Estado. 
As voces femininas ou a inclúsión da 
gaita dá novos resultados como xa se 
pode comprobar no primeiro tema Non 
bebo máis e menos tampouco. Os seus 

· temas, repartidos coma ·sempre entre o 
galega e o castelán, falan de noxo, 
miséria, paro, pero sobretodo, de 
li.berdade; o Paoliño resume as suas 
inquedanzas na história dun rapaz de 
aldea que marcha á cidade "onde vive 
se maís respostas que as propostas do 
seu coñac". 
Despoi& dalguns traeos no grupo, 
Skacha son cinco rapaces: Esteban á 
voz, Martiñ e Roberto ás guitarras, 
Kino no baixo e Xose na bateria. 

Herdeiros do gl.am 

Título: Placebo. 

Grupo: Placebo. 

Editorial: Virgin . 

Por que David Bowie elexiu para a sua 
xira deste ano a un grupo case 
descoñecido. que, na primeira escoita, . 

ANOSA TERRA 

Publicac1óns 

Histórias
frontéirizas en 
banda deseñada 
Título: Rio Veneno. 

.Autor: Beco Hemández. 

Editorial: La Cúpula. 

Con Rio Veneno, Beta Hernan
dez acadou o prémio á mellor 
obra extranxeira no último Saló 

- do Cómic de Barcelona, mere
cido recoñecimento nomea
damente nun momento no que 
a banda deseñada carece ·de his
tórias complexas , emotivas e, 
sobre todo, humanas; histórias 
nas que a realidade está conce
bida nun mundo cheo de imaxi
nación, fantasía e soños. Rio Ve, 
neno é un culebrón en banda 
deseñada que adebeda na sua 
eséncia a obras como Cen anos 
de soedade de Gabriel Garcia 

só ten en comun con el o 
feito de serdas illas británicas? Sen 
descartar que isto sexa determinante1 

Placebo ten que ver cunha época e 
unha estética estreitamente 
relacionada con Bowie: os anos 70 e 
o glam. ·o seu cantante Brian M~lko, 
que forma este trio xunto a Stefan 
Olsdal e Roberto Schultzberg, gosta 
de pintarse á cara para confundir 
sobre o seu sexo e transfórmase nos 

' directos. Placebo, que soan desde hai 
tempo nas emisoras, participan en 
macrofestiva is e son incluídos en 
bandas sonoras (]uama Baj o Ulloa 
inclue Nancy Boy na película Airbag), 
gravaron este traballo en Dublin no 
que, recollendo influéncias da mdsica 
glam e dos grupos alternativos 
estadounidenses, acadan un son 
particular que se acentua coa peculiar 
voz de Molko. O disco é redondo e 
como mostra os temas: I know e . 
Bruise Pristine, os dous polos sobre os 
que xira Placebo.• 

Márquez ou Gabriela , 
cravo e canela de Jorge Amado. 
A protagonista, Luba, é esa Ga
briela que, de de a inferioridade 
social, converte aos homes en 
e cravos. 

Rio Veneno conta a hi tória de 
Luba arrancando nos ano 40 e 
rematando en pleno apoxeo hi
pie e conte tatário. Entr dou 
mundos desde o seu na cimento, 
a sua nai está casada cun terra
nente pero ela é filla dun xorna
leiro, Luba medra con personali
dad e própria e moito humor 
nunha sociedade que quere do
minala: a través do seu home, 
das máfia , da droga ou do con
vencionalismo que sempre 

- lle reviran. De fundo, unha o
ciedade pobre e convul ionada 
nun México entre a dependén
cia de EEUU e as loitas inter
nas. Luba tamén estará no meio 
dos negócios suxos que enrique.r 
cen a unha pequena elite e das 
persecucións á esquerda. Arte
llada en carro cademos, Rio Ve, 
nena fragméntase á · ua. vez en 
capítulos que van introducindo 
novas per onaxes. A liña narra
tiva non empre é recta con 
omisións e voltas atrás que, á 
veces, chegan a deixar interro
gantes en resposta. 

Beto Hemandez, a igual que 
seu irmán Jaime co que é autor 
das hi tórias de Love & Rockets, 
é un dos hi torietistas máis reco
ñecido en Estados Unid e ta
mén no E tad españ 1 nd 
afeizoados puideron seg uir a 
suas vifietas no Víbora. Rec ñ c 
na sua obra a influéncia de Ro
bert Crumb na liña clara ainda 
que o cu univ rso n n ten n ada 
que ver coas paranoicas, ob ¡, 
vas e autobiográficas viñ tas <les
te debuxante. O de H rnández é 
construir personaxes fem ininos, 
dos que non renúncia a esaxerar 
a sua sexualidáde, que enchan 
por si sós páxinas e que loitan 
por dominar a situación. As suas 
historias p~uten da fronteira en
tre Estados Unidos, escreben en 
inglés, e México e teñen sabor a 
tex,mex, a culebrón ou aos versos 
doutra filla do mestizaxe recén 
traducida ao galego, a escritora 
Sandra Cisneros. 

Ainda que con saltos na conti
nuidade que fan recomendábel 
lela máis dunha vez, Rio Veneno 
é unha história con sabor a no
vela longa e cun personaxe cuxa 
mensaxe final á sua filla resume 
a sua própria· biografia. "Promé
teme que cando te vaias, irás po-

-la vida destrozando todo e dei
xando ruínas ao teu paso". 

A.ESTÉVEZ 
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a condición humana que quixo destruir Franco 
Era líder do.s canteiros de Pontevedra e foi paseado o 23 de Agosto de 1936 

e<>- CARLOS MORGADE 

Chamábase Aurelio. Aurelio 
Torres Lorenzo. Tiña 35 anos, 
muller e tres fillos que cabían 
debaixo dun cesto. Acababa de 
mercar unha casa onde meterse 
coa familia e traball~ba duro pa
ra devolver o diñeiro que pedira 
prestado. O seu oficio era o de 
canteiro e era de Mourente. 

Daqu la Mourente e taba cheo 
de canteiro , rexo , duros, de 
alegre carácter e falas forte . E 
tiñan un indicato con moitos 
afiliad , <le P nt vedra e da 
T erra de Monte , tamén forte e 
unido, que o canteiro teñen 
unha hi toria de olidariedade 
porque tamén a teñen de xente 
mallada e afeita á sufrir enganos 
e trampas como todos os ofícios 
ambulante . PeT agora teñen 
unha organización forte para de
fender un traballo digno, para 
loitar polo eus dereitos como 
per oas e como traballadores. 

T amén Aurelio ten eses ideais. A 
sua man está empre dispo ta para 
axudar, para defender os dereitos 
dos canteiros. Alí onde fai falta, 
está el para reclamar un traballo 
digno para o obreiro e para de
nunciar os escuras manexo dos 
que vive~ da explotación do asa
lariado. E O Pacheco de Mouren
te. Xa todos o cofiecen como ta
mén coñecen a sua constáncia de
cidida a prol do d@ herdado e a 
ua loita insubomábel contra a in

xustiza. Mesmo toma partido na 
política e participa nalgun mitin 
da Fr nt P pular de Esqu rdas. 

P r n n ' am nte O Pacheco, 
o dirix nte d t cado d indi
car d ant iro , único di -
tinguid ne ta angueira. Mou
rent naquela data ten vida 
própria, t n fervor político e ga
na d d fender dereiro dos 
obreir e d labreg , a maioria 
da pov ación . A actividad sin
dical é moi int n a: canteiros, 

breir d metal, carpinteiro ... 
T amén trabal lo ciocultural: 
a Sociedade de Agricultores 
canta cun pequeno local pró
prio, a Casa do Povo, á beira da 
estrada a Ourense, cunha moi 
nutrida biblioteca, orgullo da pa
rroquia: política, economía, li
teratura ... Os veciños len a pren
sa con degaro. Vários mestres (o 
querido don Isolino) dan clases· 
de balde e moitos labregos veñen 
a aprender as primeiras letras . 
Fórmase un grupo de teatro diri
xido por Ramón de Valenzuela. 
O interese por aprender mestú
rase co interese por reclamar os 
seus dereitos. Han pagalo caro. 
O cura, Ignacio Triñanes, rincha 
os dentes <liante daqueles ateos 
esquerdistas que falan de Marx e 
nin a misa van. 

A noite azuJ 

De súpeto, a noite cae sobre 
Pontevedra, como asulagou Ga-

liza enteira. A Fronte Popular 
gañou as eleicións. Pero o Go
vemo non ten do seu lado os fu
sís, nen as sotanas, nen o diñei
ro. E estes non saben de demo
crácia cando non lles convén. 
Chegou a hora de que falen as 
pistolas. -A razón da forza está de 
parte do lobo. Os militares desa
loxan as in titucións e ocúpanas 
porque teñen os canóns. Pero os 
ob reiros son máis e levoulles 
m ito traballo acadar a dignida
de. Non van quedar parados. 
P r iso os golpistas dan ordé de 
bater en piedade. Hai que eli
minar ao cabecillas para que o 
terror paralise calquera reac
ción. E inícian eles mesmos a re
presión, á lus do día, con farsas 
disfrazadas de xuízos, como fixe
ron co gran Bóveda . Ou dan 
permiso para que saian os lobos 
na noite, valentes en grupos 
dunha dúcia, coa pistola ao cin
to e o peito · fóra da camisa. A 
Garda Civil deixa o seu cuartel 
da feira para formar as gavelas, 
Guardia Cívica lle chaman, á 
noitiña, o local a ferver de mili
tares, señoritos fascistas, falan
xistas de arribada, vingativos a 
resolver xenreiras, desgraciados 
na busca das 3 pta. por noite. · 
Todos deficientes morais, orga
nizados pola Garda Civil e di'ri
xidos por Víctor Lis Quibén, de; 
putada monárquico de Renova
ción Española. Cada noite soben , 
aos coches cunha lista na man. 
Son os salvadores da Patria. 

As cun'etas van amencendo en 
· sangue. Tres, catro, cinco. Cada 

' dia, unha nova alba de marte. 
Seis, sete, oito. Mourente vai 
deixando os seus mellares homes 
na 'beira dos camifj.os. Nove, dez, 

once. O cura ve chegada a hora 
da limpeza e alenta a masacre. 
Doce, trece, catorce. Os veciños 
avisan a Aurelio. Vaite, Aurelio. 
Han vir par ti. Aurelio, ao cabo, 
sen arma nengunha, bótase ao 
monte. Ali pasa os días. Algun
ha noite baixa á casa. A ver aos 
fillos e coller un anaco de. pan. 
Pero é moito risco. Os lobos en
tran na súa casa moitas noites, 
entre bravatas e risas, ameazando 
aos nenas coas pistolas e á mu
ller con ocuparse dela se non 
aparece o home. Aurelio, á fin, 
volve á casa. ¿De qué me poden 
acusar? Non cornetín delicto nin-

, gún. E teño muller e fillos. Poucos 
días despois, unha viciña oferé
cese a agachalo e el aceita a axu
da. Prepáranlle a fuxida vestido 
de crego con destino a Bue"nos 
Aires . Pero a ' noite anterior 
(moita coincidéncia, din alguns) 
ali van buscalo os lobos e empú
xano pola estrada abaixo. Na 
Canteira de Martínez, subindo 
de Castroverde a Xanín, xa case 
.entrando -en Bora, os lobos co
meten o seu asasinato. Matárono 
pola espalda que de fronte non 
puideron. Un tiro na cabeza e 
vários no peito, ademais de 
crueis mutilacións. A memória 
popular ten gardado o nome dos 
valentes que encheron a parró
quia de sangue: O Palomita, O 
Raña, D Mirón .. .- mandados polo 
tristemente sonado Víctor Lis . 
Aquí coñecémos todos. E ade
mais os asasinos ben fachendean 
á-luz do día. dos seus .crimes. Son 
a Guardia Cívica. 

Abrente de dór 

Co abrente as leiteiras avisan á 
. muller. o seu carpo, medio des-

feíto, está tirado na cuneta da 
curva_ de Carabelas. É un 23 de 
Agosto. Os familiares recólleno 
e queren darlle sepultura. O cu
ra négalla. Alma satánica, no sérá 
enterrado en el cementerio parro
quial. Así enten_de o "corvo ne_
gro", como lle chaman .os veci
ños, o mandato de amor dado 
por Cristo á súa Igrexa. Final
mente, por intercesión de fami
liares e amigos, Aurelio é ente
rrado en cristián, pero sen cura, 
sen entrar na igrexa e sen lápi
da. Os veciños vencen o medo 
por unhas horas e, mália o peri
go, acompañan masivamente o 
cadaleito para agradecedle a 
Aurelio a sua defensa do pobre. 
Moitos choran. Cando o coche 
fúnebre comenza a subir pola es
trada arriba, o mestre Riveiro, o 
seu amigo da alma, agárrase con 
desesperación a un dos postes do 
dosel e chora coma un neno. 

As ultraxes non acaban aquí. A 
viúva recibe, unha chea de ve
ces, a visita ameazante dos va
lentes , na busca de papeis do 
morto. Quizais querendo xustifi
car o crime. E de paso arr9-mplan 
tamén co diñeiro e algunha xoia, 
o que topan pola casa. E quen llo 
proibe? Son os novas amos. A 
marte, os golpes e as ameazas son 
as mostras do seu poder. Os ne
nas escóndense debaixo da cama 
co terror nos ollas. O maior, de 
sete anos, xa ten as marcas dos 
culatazos. Hai que deixar fa.cer. 
Despois, o illamento ( viúda de 
rojo), soportado cunha gran forza 
de ánimo e coa axuda de familia
res e veciños . A viúva nunca 
.máis poñerá os pés nunha igrexa. 

Vinteduas (22) persoas asasina
das en Mourente. A Casa do Pa
vo .arrasada polo lume. Outra da~ 
valentías dos salvadores da Pa- · 
tria. Mans limpas xa agacharan 
baixo terra os libros da bibliote-

ca, orgullo da parróquia. Nunca 
deron con eles. Pero a recovaxe 
humana vence. Os veciños bai
xan a voz. Tocio se sabe, pero to
do se cala. Todos prefiren esque
cer. As feridas son moi fondas. 

o esquecemento e unha segunda 
marte. Os morros doutro bando 
están nas paredes das igrexas 
("amaos los unos a los otros") e nos 
monumentos. Pero dos que que; 
ciaron baixo os pelotóns asasinos e 
nas cunetas ninguén se lembra. 
Ponrevedra non-ten memória. Ou 
non lle deixan tela. A irrrpresen- · 
tábel escusa da dereita ponteve
dresa P9-IB negarse a reabilitár a fi
gura esgrévia, limpa, de Bóveda 
(no queremos abrir viejas heridas) 
somerite se entende se esta dereita 
se considera herdeira moral dos 
que o asasinaron, con uniforme 
ou sen el. Que os -uniformes non 
fan mellares nen peores ás perso
as. Quizais esta dereita aínda non 
superou 9 Guerra Civil. 

O esqllecemento é unha segunda 
marte. A definitiva. Non debe
mos deixar ·que veña. Os vellos 
saben. Os mozos deben coñecer. 
Non afán de. vinganza, senón de 
lembranza. De que temas que 
avergonzarnos? Noutros lugares 
xa o teñen feíto (Castelao, Jo
hán Carballeira, Azaña ... ) como 
acto de xustiza. Din os historia
dores que o pavo que esquece a 
sua história está condenado a re
petir os errores. A memória co
lectiva debe ter presente. os tem-

. pos de cando o home perdeu a 
sua condición humana. Para en
sinarlle aos novos. Que non es
quezan a leción: E para reab~litar 
aos morros . Debémosllo. E de 
iiiustiza. Non merecen estar con
denados ao esquecemento . Au
relio Torres, O Pacheco, canteiro 
de Mourente. No 61 cabodano 
da túa morte. Descansa, por fin, 
en paz. Amén . • 
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BOROBÓ 

Lembranza de ] ohán Carballeira 
Tiña facha de poeta romántico garon a bolsa da Depuración Xa que o xomalista de Bueu era ros dos Sábados, e non cabia fa, 
ou cecáis modernista. Tiña facha pontevedresa); Carballeira toc_á, daquela o reporteiro máis famo, cerlle moito caso. 
de poeta máis que de político Jo, base cun chambergo que cabria so da Galiza; precisamente po, 
h4n Carballeira. Advírtollo por a sua melena merovínxia, e un, los reportaxes e entrevistas que atta entrevista que se leu 
adiantado ao escultor que se en, ha neorromántica chalina cin, semanalmente aparecían no oito foi a que ]ohán Car, 
cargue de lavrar o monumento á guia a sua gorxa. hebdomadário de don Luis alleira lle fixera a Mano, 
sua memória, en Bueu. Pois xa Montiel. Nese tempo, quizaves, lito Otero, o millonário artista co, 
poucos poderán acordarse ben Af bolos dous artistas eran o-periódico de maior tirada de mo @lo titulaba. Manolito era fi, 
na sua vila natal de coma era máis ben altos e lanzais. Ti, España; e dende logo o máis li, llo único de Otero Acevedo, o 
aquel axilísimo xornalista que a~, polo tanto, bon tipo do nas peluquerías. Eu liao na primeiro neuro,ciruxano espa, 
chegou a ser alcalde do seu con, para ser esculpido; sorte que te, de Enrique o Tirote, tia de Vic, ñol, hipnotizador e espiritista, de 
cello coa Fronte Popular. E por rá Xohán sesenta ahos despois tor e Daniel Sueiro, o xomalis, quen tanto escrebo no meu libro 
iso afusilárono en Abril de 1937. do seu fusilamento pois que un, ta e _o novelista padroneses pre, El fantasma de Valle, Inclán. 

ha comision cívica de Bueu maturamente desaparecidos. 
kmin quedoume gravada a (encabezada polo actua alcalde Manolito Otero foi, nese tempo 

maxe boémia de ]ohan Xosé Novás Piñeiro) está pro, Nª barbeiria do TWote Hans< tamén amigo dalguns mecenas 
arballeira desque o vin movendo o monumento á sua con fruición e comentában, doutros artistas tan diversos coma 

baixar do tren, na estación de memória. Sorte que non terá se con moit.o calor os traba, foran Luis Pimentel, Luis Ksado, 
Cesures, certo serán dos últimos Rafael, do que ninguén se acor, llos do Carballeira que trataban Santiago Bonome e Roberto 
anos vinte. Viña en compaña da; e poucos saben que morreu de xente do naso entorno. Co, González del Blanco. Lago, Ma,· 
do debuxante Rafael Ochoa · moi· pronto, exiliado no Sul da ma aquil que escrebeu sobre a nolito seria nomeado cónsul da 
Carrasco, seu maior amigo na, Franza, sendo redactor <lun xor, Bella Otero, no que ,recolleu ou República Arxentina na Coruña. 
queles dias tan esperanzadores. nal comunista dese país. reinventou, as declaracións de E a pesar de selo cando estoupou 
Rafael, debuxante de vangarda Bonita Raza; quen presumía ser o Movimento tivo que fuxir á 
e de aspecto moi deportivo era ~entres que os Ochoa vi- mozo da rapaza valguesa cando Bos Aires, para s_alvar a cachola. 
fillo do xefe da estación cesure, veron en Pontecesures, '.lté esta ainda andaba ás piñas na 
ña do The West Galicia. que o pai foi nomeado xefe montaña da Valga. Teria que Jhan Carballeira non gozou 

de estación de Ourense (sen ter ser denantes que fose violada esa sorte, xa que é ben sa, 
Facian un agudo contraste as en conta a protesta do povo ce, por Venáncio ·Romero O Co, ido que José de las Cuevas 
pintas dos dous compañeiros in, sureño por tal translado-), ]ohan nainas. · (creo que era este o seu nome 
separábeis: Ochoa vestia un Carballeira frecuentaba a miña· rexistral), derradeiro alcalde re, 
xersei cunha án5 ora no peito vila coma se estivese aviciñado Bonita Raza era o membro máis publicano de Bueu, foi executa, 
coma se fose de-Vilagarcía (de nela. E aproveitaba os temas- lacazán e peneque da família do naquela terribel primavera 
onde era a ~ua nai), e uns pan, ulláns a miudo para a sua cola, ' dos Pintacristos-; ·rústicos e xeito, de 1937. Pois ]ohan Carballeira 
talóns bombachos de xogar ao boración no popularísimo serna, sos pintores.' Viña, da Trabanca era o seu seudónimo e por iso o 
golf (que mercou cando lle Pª' nário Estampa. a Cesures; na colla dos esmolei, eserebo en cursivas.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

Un médico fronte a San Ramón 
Don Pío Baroja canta a dura 
e radical entrada dun médi, · 
cono apousento dunha par, 
tu renta. 

Aquel doutor que el -cita, 
nDn debía saber moi ben o 
importante que é para moita 
xente ter un herdeiro na ca, 
sa; e cando entrou no cuar, 
to, o primeiro que viron os 
seus ollos foi a estampa de 
San Ramón Nonato ilurni, 
nada ·por unha vela e fot, 
mando parte dun altariño 
improvisado sobre a rnesiña 
de noite. 

fl tón, sen facer caso. da 
mu ller que se retorcía 
oas dores, nunha arrou, 

tada de xenio, sinalando ao 
cartón co índice, advertiu 
aos presentes: 

-Ou el ou eu. 

Diante da sorpresa de todos 
aclarou: 

- Cando o parto sae mal botá, 
deslle a culpa ao médi!=O e can, 
do sae ben agradecéclesllo ªº 
santo; así que, para ben ou para 
mal escollede entre un de nós 
os dous, e quen sexa que cargue 
ca.que lle veña. 

Afutra historia que eu sei, oco, 
ida corenta ou cincuenta 
os atrás, non foi tan radical, 

pero a dureza dunha decisión final 
convertiuna en traxedia. . · 

Aconteceu cando un médico de 
aldea, nun intre, houbo de es, 
coller entre a vida de quen xa 
vivía e a de quen aínda non sa, 
bia o que era a vida. 

fl que tarnén entrara botándo, 
le unha ollada á estampa do 
an Ramón de Bealo, das te, 

rras da Barbanza, engalanada so, 
bre unha banqueta a carón da ca, 
beceira da parturenta, non o mi, 
raba como a un contrincante, se, 
nón como a unha especie de axu, 
dante extra, como o contrapunto 
que o podía sacar dun apuro. 

Naque1a casa, os esposos, 
moi entrados en idade, agar, 
daban por aquel crio coa 
maior das ilusións, pois non 
hai fillo máis desexado que 
o que chega para darlle sen, 
tido a un matrimonio vello. 
El ía ser o herdeiro que con, 
tinuaria o labor dos proxenr, 
tares cando estes faltasen. 

Q doutor _r~rnér: sabia, 
or experiencia, que 
ando un non ten 

máis que as propias mans pa, 
ra resolver, non sobra esa 
axuda, que non fai nada pa, 
ra dárlle ánimos ás devotas 
mulleres da familia. E men, 
tres elas extendían sabas 
brancas .e toallas sobre o lei, 
to, fervían auga e coidaban 
que permanecese acesa a ve, 
la éle San Ramón,_ · el, que 
non entendía de competen, 
cias, como aquel de Baraja, 
se non que cada un ten a súa 

función, un dando esperanzas e 
outro traballando, Javou as . 
mans mirando á estampa, como 
decíndolle "a ver que axuda me 
prestas". 

Pero de súpeto comezou a dubi~ 
dar de quen nace· á conta da vi, 
da da propia nai; daquel "Non 
Nato" que os contemporáneos 
consideraran un prodixio do 
ceo facendo nacer a aquel rapaz 
das entranas dunha falecida. E 
el, como científico, só podía en, 
tender aquel feito. como o ins, 
tinto da supervivencia, a pri, 

meira e máis egoísta das condi, 
cións humanas, a que nace coa 
persoa e non se detén en com, 
pasións. 

N. contraccións xa anuncia, 
ban a proximidade do 
lumbramento,-e o médico, 

tocando á muller, sentía que o 
crío puxaba por saír. Pero non 
estaba claro o nacemento. 
Aquel neno estaba atravesado e 
non aso.maba a cabeza. 

O médico poñía panos fríos na 
sen da embarazada e contem, 
plou a posibilidade dunha cesá, 
rea, pero alí, naquelas condi, 
cións, unha operación deste ti, 
po era asegurar .a morte da nai. 
Encontrábase só; e miraba a es, 
tampa con ollos de quen dese, 
xa botarlle un berro a un ope, 
rario inactivó: "A ver se fas al, 
go". Pero o <;:.artón, sereo, sorría 
inútil. 

Nun instante, o doutor to, 
mou conciencia da gravida, 
de do asunto, "este fillo está 

matando á propia nai", e tivo 
que decidirse. A nai ou o crío. E 
prefireu a quen xa sabía o que 
era a vida. 

Ao anunciar a desgracia do 
malparto, de<::atouse ·de que a 
traxedia trasladárase ao rostro 
de quen, naquel intre, aqba, 
ba de saber que non sería pai, 
que o seu sangue xa non se, 
guiría dándolle pulo á roda dá 
vida.+ 

ANOSA TERRA 

Estro Montaña 

'Describo aos maquis 
como guerrilleiros pero 
tamén como heroes por 
accidente' 

Acabo de ler o Cándido de Voltaire 
e tamén estou cos Diarios de Miguel 
Torga. Ademais volvin a Beira Nor, 
te de Xavier Rodríguez Baixeras e 
Cairo Branca, o libro de Jack Lon, 
don que traduciu Ramón Nicolas. 
Por razóns da novela que preparo, 
sobre maquis, estou con Adeus ás ar, 
mas de Emest Hemingway. 

Que libros recomendaria? 

Das leituras dos últimos tempos im, 
presionáronme os libros de Hugo 
Klaus, un autor flamenco, nomea, 
<lamente A pena de Bélxica. T amén 
hai un autor galego,cubano moi 
interesante e descoñecido, Lino No, 
vas Calvo, que xa morreu, que escre, 
beu un libro excelente de comos 
que se titula Cayo Canas. Hai vários 
libros de relatos en galega que con, 
tan con boas histórias: Arraianos, de 
Méndez Ferrin, Erras e Thánatos, de 
Gonzalo Navaza, e ¿Que me queres 
amor?, de Manuel Rivas. 

As annas delicadas é o seu último 
libro. Como xurdiu e que conta nel? 

O fio condutor é o mundo dos ma, 
quis, que é unha idea que teño na 
cabeza desde moi novo. Entón es, 
coitaba a familiare e viciño , que 
pertencian ao franquismo socioló, 
-xico, falar de Fouce llas nun ton 
épico, do que tardaba a p licia en 
collelo e de que se non fora por un 
chivatazo non poderian rema ta r 
con el. Retomei esa idea para arte, 
llar dez histórias nas que se me tura 
a ficción e a realidade. D cumen, 
teime con testemuñas tan dispare 
como a obra de Santiago Álvarez 
ou os escritos do tenente da garda 
civil Francisco Aguado, ainda que 
as visións ortodoxas tanto de un 
corno doutro lado non me intere, 
san. Tamén, ainda que sexa dun 
xeito subconsciente, influe no libro 
a rela~ióll. pais,fillos. Escribino 
cando ia ser pai por primeira vez e 
coincidindo coa guerra en Bosnia. 

Prevalece entón unha visión máis 
humana que política? 

Si, é ~ha viaxe ao mundo da pos'. 
guerra, un mundo adverso, pero inte, 
résame máis o papel de escritor que 
chega até o corazón dos personaxes. 
Describo aos maquis como . unha 
mestura de guerrilleiros, zapatistas, 

. pero tamén heroes por accidente, 
polo tempo que lles tocou vivir. Gós, 
tame a literatura corno conflito,' co, 
mo análise de contradicción• 

Escritor. Betanzos (1956) . 

Obras publicadas: Pancarta para Xulia e la 
ultima isla. 
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A Ouenlla 
actua o 

venres en 
fof'Carei e o 
sábado en 
Nullán no 

concello das 
Nogais 

A obra de 
Paco 

Pestana é 
unha das 

presentadas 
na 

exposición 
Galiza Hoxe. 

• 'PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque 
Che Guevara 

No ano que se atopan os restos 
de Ernesto Guevara en Bolivia, 
saen vários libros lembrando a 
sua épica biografía. O mellar de
les, polo rigor e o nível literário, 
é de Paco lgnácio Taibo II, o au-

l 

tor mexicano que en máis de 800 
páxinas consegue prender a nosa 
atención sobre a intensa vida do 

. revolucionário arxentino-cuba
no, e de paso r~pasar a 

1

história 
recente de América.+ -

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

Baiona. 
• EXPOSICIÓNS 

As FERRAMENT AS DA 
lNQ~ISICION 

Unha sala chea dos máis 
arrepiantes enxeños que 
empregaba a Inquisición 
para torturar as suas mal

·pocadas vícimas. Abre 
cunha entrada de 600 pta, 
até finais de Agosto na ve
lla casa do concello, de 11 
a 22 h. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUTRA Vi ION 

Cinco arriscas do Morrazo 
expoñen tres cadros por ca
beza, baixo o lema Outra 
visión na Casa da Cultura. 
Son Lito Portela, Xabier 
Ríos, Agustin Bastón, lsi; 
dro Cortiw e Pizcueta. 

•MÚSICA 

PAPAQUElXOS 

A noite do Venres 29 na 
esplanada da Lonxa, ac
tuan Os Papaqueixos, Os 
Corvos do Xallas e E ti 
que dis?_ 

A Coruña 
•DANZA 

]OAQUIN CORTÉS 

Apresenta o seu espectácu
lo Paixón cigano., o Martes 2 
de Setembro ás 10 da noite 
no Coliseum. As entradas 
van de 5.000 a 2.500 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

LITOGRAFIA DE 
]OAN MIRO 

N Qui sque Af. nso, até o 
31 de Agosto. 

ÜERARDO RUEDA 

O Museu Raiña ofia arte
llou Co llages 1954-1996, 
que abre no Museu de 'Be
las Artes da Coruña e re
coll e a obra de Gerardo 
Rueda. Pecha o 14 de Se
tembro. 

Carteleira 
.r;:s;::> O CONDÓN ASASINO. 
~ Un policia homos~xual inves
tiga unha / epidémia de casttació0$ 
en No:1ra lork cándo descobre que se 
trata de condóns asasínos, unha es
pécie criada nun laboratório con 
apriéncia de profiláctico , e apetito 
voraz, Basada no libro de banda de
sefiada do mesmo titulo do alemán 
RalfKónig. 

.-rí3?DOBERMAN. Cando a vio
~ léncia duns -atracadores é su
perada pala agresividade duh policia 
fascista, o resultado é unha ensalada 
de balas e sangue. Película francesa 
que lle fa¡ as beiras ao grande públi
co. Absterse puristas, sensíbeis e re
punantes. 

~AUSTIN POWER. Un espia 
británico a meio camiño entre 

Tom Jones, o Superaxenre 86 e 
Benny Hill volve en 1997, tras trinta 
anos hivemado, para enfrentarse ao 
seu inimigo de sempre; o Doutor Ma- , 
1ígno. Comédia kitch. 

~ A BELEZA DAS cou; 
SAS. Unha película sueca 

SOR OLLA 

sempre é ar fresco. Historia,dunµa 
mestra que chega a Malmóe a d3,r 
escola a un grupó de a~descentes. 
Estamos en plena Il Guétta Mundial 
e un·rapaz vive únha expér:iéncia sb
bre o amor, a vida e a .morte, que 

· troca a sua vide¡. Premiada en Bet-
lin. 

~ BEAN. Unha' honorábel 
institución inglesa quere des

facerse do seu fu'ncionário máis inú
til e decide envíalo a Los Angeles-. 
Trátase de mister Bean, o coñee.ido 
humorista británico. A película re
sulta vítima da excesiva obsesión 
por adaptarse ao mercado de cine 
comercial norteamericano. 

~ TOCANDO O VENTO. 
Filme inglés que retrata a de

rradeira peripécia da banda de músi
ca dunha mina :de carbón pechada 
por Margaret Thatcher. Humor, 
música e unha clase social en carne 
viva. O mellor da carteleit~. 

IJF. HOMES DE NEGRO. A 
T erra convertéuse no secreto 

lugar de asilo d0s párias do universo,· 

Monforte 
• LEITURAS 

/ 

per'c;i ,os 'ter({colas-ignórano. Para 
• c<;mtrolar esta.· imigración clapdesti
ha, .están os Homes de Negro. Co
tn'~ia de acció;i e pan~sia. 

IJJF'. ANACONDA. Unha máis 
. de animais misteriosos eieva

da á oategorra d~ película de medo
'ienslón. Ehréase no verán, para 
consumo rápido,-.e preparando -o te
rreo , para a , nova entrega do · parque 
xurásico de $pielberg, que nos inuh
dará en Sete-mbro. 

tr!J?, AIR BAG. Juamma Bajo 
Olloa déixa o estilo inti:místa 

de · Asas de Mariposa para enredarse , 
nurtlu:i comédia de gansters de gran
de desorde narrativo e con algun 
chiste resultón. Herdanzas da movida 
con protagonistas subidos d(! coca. 
Tono periférico onde bascas, galegos 
e portugueses aparecen en primeira 
liña. 

~ CON AIR. Vários presos 
moi p~rigosos son trasladados 

a l!ll· cárcere de alta s~idade. Pero · 
na y:iaxe, toroan o avión penitenciá-; 
rio para tentar l,lnha fuga. Subprodu-

na'if. Expoñen xuntas até 
o 31 de Agosto na sala 
102 do Oficentro (Damas 
Apostólicas, 15 ). Agrade
cen a visita pola semana 
de 12 a 14 e de 19 a 
21,30 h. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DE JAZZ 

O guitarrista Santiago 
Quintáns encetou a me-· 
diados de Agosto o_ pri
meiro Festival de Jazz de 
N igrán, que segue a ofere
cer concertos na cafeteria 
das Pistas Deportivas de 
Gaifar. Para o Xoves 28 
contan coa Mojo Blues 
Band, e para o Venres 29 
con Blux de Lux. As ac
tuac ións comezan ás 11 
da noite con entrada de 
balde. 

O . . rtlgueira Obra en pequeno formato, 
apontes e cadriños, do pin
tor valenciano Joaquín So
rolla. Abre no Pazo Muni
cipal, até o 7 de Setembro. 

Los Suaves e Los Motores 
actuan o 29 de Agosto as 
1 O da noite no campo de 
fútbol de Caldas. Entrada 
1.50062.000 pta. -

FEIRA DO LIBRO •TEATRO -

GALIZA HoXE, 
1990-1997 

Xunta 75 ob~as realizadas 
nos últimos 7 arios, entre es
culturas e pinturas, no local 
da Fundación Barrié. Al
guns autores son Menchu 
Lamas, Antón Patiño, Lei
ro, Paco Pestana ou Ma; 
nuel Moldes, entre outros. 

•MÚSICA 

S!NFONICA DE GALIZA 

Actua tres días, do 28 ao 
31, no Pazo de Congresos. 

ARTEMIS ENSEMBLE 

Tocan o vindeiro Sábado 30 
no Teatro Rosalia Castro. 

Caldas de Reis 
•MÚSICA 

SUAVES E MOTORES 

O gmpo heavy de Ourense 

Forcarei 
•MÚSICA 

A QUENLLA 

O grupo de música tradi
cional toca o 29 de Agosto 
na vila. Ao dia seguinte a 
mesma formación actua en 
Nullán no concello das 
Nogais. 

I:ug_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

PRESENCIA DE 
, ÜARCIA LORCA EN 
LUGO 

Textos e imaxes sobre a 
preséncia do poeta e dra- · 
maturgo García Lorca t;n 
Lugo. Pód<:;se vivitar na ga
leria Sargadelos. 

ALFREDO BüNGIANl 

O fotógrafo expón 14· nús 
en branca e negro, no Ca
fetin da Catedral. 

• Do 28 ao 31 de Agosto, 
instalan a feira do libro en 
catálogo en Monforre. 

Nig'--ra_L n __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

TEMES E CHARRA 

Pilar Temes expón a sua 
pintura miximista, e Lur; 

-des Charra os seus cadros 

FEIRA 

Desde o 26 e até o 30 de 
. Agosto en salas municipais 
,pódese asistir a un pase 
diário de tea.tro galego. 
Destaca Teatro do Aqui 
coa peza Anxeliños (o Xo
ves 28), e tamén actuan 
Áncora Produccións con La
draremos (o venres 29), e A 
Factoria Teatro con Para o 
leste do Gantry (o sábado 
30). . 

Ponte:vedra 
• EXPQSICIÓNS 

CONDE E CHARLIN 

En~ique Conde expón és
culturas, de madeira, pedra 
e -metal de corte construc
tivista. Guillerme Charlin 
apresenta Fragmento, un 
conxunto de pezas de ma
de ira, armários diminutos, 
distribuidas na parede en 
friso contínuo, con debu
xos no interior. Os dous ar
tisqi.s expoñen na galeria 
de arte Anexo (Alféreces 
Provisionales, 14), áté o 2 
de Setembro, en horário de 
19 a 21 h. 

ÜSÜALEONS 
HISTORJCOS 

As maquetas de Santiago 
Garea reproducen as em
-barcacións emblemáticas 
da Navegación española 
desde o séc.ulo XIII ao XX. 
No centro comercial A 
Barca, expoñen os galeón 
de Garea xunto unha breve 
documentación histórica, 
do 18 de Ag~sto ao 1 de 
Setembro. 

COLECION ANRÉS 
BLAISTEN 

Pintura moderña mexica
na. Exposta até o 7 de Se
te m bro no Edifício Sar
miento do Museu de Pon
tevedra. 

Novas VALORES 

A escolma do certame de 
pintura e escultura Novas 
valores, pódese visitar no 
Teatro Principal até o 7 de 
Setembro. 

ANTONIO DAVILA 

O Pazo da Deputación abre 
unha mostra antolóxica de 
Antonio Davila. Até o 7 
de Setembro. 

Ribadávia 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA DE 
FOTOGRAFIA 

Na Casa da Cultura con 
obra de Rosa Veiga, Xan 
García,- Na cho Gómez e 
Santiago M. Amil. 

•FESTA 

FESTA DA lSTORIA-

Durante a fin de semana 
do .29 ao 31 celebran en 
Ribadávia outra edición da 
Festa da lstória. Xa b Ven-
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. Ribadávia 
revive 

doutravolla o 
seu pasado. 

res 29 comezan a engala
nar a vila para a maior e 
máis concorrida fest-a me- · 
dieva:-I da Galiza. Son tres · 
dias nos que a moeda ofi; 
cial será o maravedi e po
derase atopar unha cenifi
cación '. medieval en cal- · 
quer recuncho do Bairro 
Xudeu ou do Castelo. 

Rihadeo 
•MÚSICA 

FIANAROCA 

Música tradicional,. o Do
mingo 31 de Agosto , ás 
10,30 da noite na Praza de 
Abaixo. · 

Salvaterra 
• EXPOSICIÓN$ 

RECUPERANDO A 
NOSA MEMORIA 

Liño, cerámica e fotografia 
amiga. Os viciños de For- · 
nelos da Ribeira artellaro,n 
unha mostra que atende ao 
proceso do liño, ás ferra
mentas e ao~ productos, e á 
cerámica do que fóra con
cello do Miño, xunto a ve
llos r~tratbs e paisaxes en 
foto. Pódese visitar os Sá
bados de 1 7 a 22, e os Do
mingos de 12 a 22 h, na 
Casa Reitoral de Fomelos 
da .Ribeira. 

Santiago 
• EXPOSICIÓN$ 

A VIAXE 

Convoc~atórias 

CURSO DE ESPECIALISTA. EN 
MEIOAMBIENTE 

/ 

A 'Escala de Educación Ambiental no 
Tempo' Libre (CEM), oferta aos Mo
nitores de Tempo Libre, o curso de Es
pecialistas en meioambiente e natureza, 
que terá lugar no Caastelo de Santa 
Cruz (Oleiros) os dias 13 , 14, 20, 21, 
27 e 28 de Setembro. Fan unhas 50 
horas nas que tratarán o esrudo de 
ecosistemas, dereito ambiental, orga
nización de aci:ividdes entorno ao '• 
meioambiente, o xogo coma ferramen-
ta didáctica, e a-inda a realización dun 
itinerário ecolóxico-cultural. Informa
ción e i~scrición, até o 28 de Agosto, 
no CEM: Calvo Sotelo, 43-baixo . 
15004 A Coruña. Teléfono (981) 26 
56 40, fax 26 56 16, e correo electró
nico cemcoop@jet.es. 

EsCOLAS DE VERAO 

A Escala Internacional de Verao ou 
Jorn~das d<;> Ensino de Galiza e Portu
gal (do 25 ao 30 ~e Agosto en Ouren
se), a Escala das Areas Art-ísticas (Ve- . 
rin, do 15 ao 26 de Setembro), a Esca
la de Verao de Corcubión (do 22 ao 
27 de Setembro), xunto a de Ferro! 
(do 8 ao 13 de Setembro), compr~n
den a oferta inmediata da Associafao 
Sócio- Pedagógica Galaico Portuguesa 
(AS-PGP). Todas es escalas e xoma- . 
das son ·de carácter aberto, ainda que 
van dirixidas a a docentes, estudantes, 
!icen-ciados, educadores sociais, ani
madores de tempo libre, ou a calquer 
que teña inquietudes pedagóxicas. As 
Jornadas lnternacionais· que se cele
bran na lembranza do pedagogo Paulo~ 
frefre (1921-1997), oferecen 24 cursos 
e a aportación de c'locentes de Arxen
tina, Portugal, Catalunya, Eukadi e 
Galiza. Para maoir información pódese 
chamará ASPGP (Apartado 447. 
32080 Ourense), no (988) 24 81 41. 

2ª TRAVESIA EN KAYAK DE MAR 
AS lLLAS CiES 

Levarase ' a cabo os dias 6 e 7 de Se
tembro organizada pola Asociación 
para a defensa dos ríos Cachoeira, en 

~olaboración coa Federación galega de 
piragüismo e a Asociac_ión galega de 
kayak de mar. O punto de partida será 
a praia do Vao, ese día os participan
tes arribarán ás illas Cies, alí terá lugar 
unha cea na que se entregarán regalos 
os piragüistas. O día seguinte volta a 
Vigo con chegada a praia do Vao. As 
inscripcións deberán facerse antes do 
30 de Agosto. Para información e ins
cripción: Francisco Torrado Femán
dez. F Travesía Espiritu Santo, 4-62

. 

36940 Cangas do Morrazo. Teléfono 
(986) 30 48 75 . 

FORMACION TEATRAL EN 
SANTIAGO 

O Teatro Galán prepara dous cursos de 
formación de actores para o derradeiro 
trimestre-do _ano, ·Teatro físico que im
parten os canadienses Jerry Snell e Na
dine Thouin, fundadores da compañia 
histórica Carbone 14, ·e Formación de 
técnicos en iluminación con Baltasar Pa
tiño que repete cotno mestre após a es~ 
plendida acollida do curso similar .que 
impartiu o ano pasado baixo ptrocínio 
do IGAEM. Teatro físico vai dirixido a 
bailarin e actores profesionais e terá lu
gar do 1 O ao 15 de Novembro. O de 

T écnícos de iluminaGión ofértase do 1 o 
13 de Decembro, para profesionais e es
tudantes. Para facer reserva de matrícu
la h<l;~ que cham~r ao (981) 58 51 66. 

VALADOURO 

Olio de vidro, o colectivo fotográfico 
da Coruña, xa está a preparar o Safári 
a Valadouro que sairá o vindeiro 14 de 
Setembro. Trátase de {acer fotos pala 
zona durante un dia, axudados da do
cumentación que oferece a ~rganiza
ción. Para información e reservas pó
dese chamar ao (981) 24 43 55, ou pa
sar polo local en: Linares Rivas, 43-1 2

. 

PROXECTOS A PROL DAS 
LINGUAS MINORIZADAS 

A Unidade Europea convoca un con
curso de proxectos para a defensa das 
línguas minorizadas. Ten dous prazos, 
até o 1 de Novembro de 1997 e até o 
1 de Abril de 1998. Pódese peder in
formación a !vana Suhaloc da OELM, 
teléfono (07-32-2) 218 25 90. 

RECOÑECIMENTO DE SOLOS 

A Asociación Vida Sana de Barcelona 
e a Depuración de Pontevedra, organi-

zan un curso prático de recoñecimento 
de solos, que impartirá o enxeñeiro 
agrónomo Jean Pierre Scherer os dias 

- 6 e 7 de Setembro en Cambados. A 
matrícula (25 .000 pta) fica aberta até 
o J de Setembro. Pra maior informa
ción pódese chamar ao 9~580 08 18. 

VOTOS PARA A 
BANDA DESEÑADA 

As Xornadas de Banda Deseñada de 
Ourense (A festa galega do cómic, do J 
ao 11 de Outubro), premian a mellar 
iniciativa na banda deseñada. Poden 
votar p~ra elexir os premiados todos os 
afeizoados da Galiza, enviando un cu
pón cos nomes das persoas ou institu
cións que máis ceñan feito de recén 
polo cómic. Pódese-enviar unha nota 
cos votos por correo a Casa da Xuven
tude. Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 
Ouresne. Ou ben por fax ao (988) 24 
99 30. 

CERTAME DE PINTURA DE 
CAMBRE 

Por décimo cuarta vez o Concello de 
Cambre convoca o certame de pintu-

• ra. Recolle un máxim de dua obra 
por persoa e reparte 800.000 pta. en 
prémios. O tamaño dos cadros ten que 
andar entre os ·146xll 4 e os 92x73 
cm, sobre lenzo ou táboa e de tema e 
técnica libre. Pódense facer envios 
baixo lema e plica durante o mes de 
Setembro ao concello ·de Cambre: 
Adro, l. Teléfonos (981) 67 52 34 e 
67 52 08. 

FREIXO ROCK 

O 19 e 20 de Setembro a Peña Rock 
Freixo organiza· en Valladares (Vigo) 
outra edición do Freixo Rock, un festi
val con zona de acampada que xa can
ta coa asisténcia de 20 grupos (Ladilla 
lnsubmisa, Keltoi, Ostias Ke Te Pariu, 
K.G. Ben ... ). A organización ainda 
non pechou o cartaz, e oferecelle a po
sibilidade de actuar aos grupos intere
sados, que poden perguntar por Kandy 
no (986) 21 24 23, ou por Xan no 
(986) 20 95 33 .• 

na Fundación Eugé ni~ 
Granell (Pazo de Benda
'ña). 

EsP ANT ALLOS •MÚSICA 

LUAR NA LUBRE 

de gravados de 28 ilustra
dores galegas, entre eles 
Miguelanxo Prado, T ókio 
ou Xaquin Marin. 

pectiva tudense que xunta 300 
fotografias do Tui antigo. 

ARTE ÉTNICA 

Luis Hixinio Pérez reali
zou unha série fotográfica 
sobre os espantallos ou ta
ra be las de Lugo, entre 
1994 e 1996, para animar a 
que se segan facendo por 
seren unha alternativa eco
lóxica aos velenos. Pódese 
visitar até o 6 de Setembro 
no Museu do Pavo Galega. 

JORGE BARBI 

O grupo de música tradi
cional apresenta o seu novo 
traballo Plenilúnio, o Ven
res 29 na Praza do Toral. 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

As CoRES DO VENTO 

Tui 
• EXPOSICIÓN$ 

POLA CONSERVAClON 
bOTEATRO 
PRINCIPAL 

•MÚSICA 

FESTIVAL MJNHOTO 

Surrealismo e dadaismo de 
Xesus Carballido (Carba
lliño) a través de debuxos, 
collages,, pinturas, cons
truccións, e outros recur
sos. A tal Viaxe xunta na 
obra elementos de cultu
ras da Í!ldia, O Nepal, 
Brasil e Africa. Pódese vi
sitar até o 24 de Outubro 

A Fundación Eugenio Gra
nel! (Pazo de Bendaña) 
abriu o pasado fyiércores 13 
de Agosto , .unha mostra 
dos seus fundos de artes 
tradicionais d~ mundo. 
Non pechan a

0

té o 20 de 
Febreiro do ano que vén, 
en horário de Mércores a 
Luns de 11.a 21 h, e de 11 

. a 14 Domingos e feirad~s. 
O Dobre Espazo do Centro 
Galega de Arte Contem
poránea, acolle o traballo 
do artista da Guarda. Abre 
de Martes a Sábado de 11 a 
20 h . e Domingo de 11 a 
14 h. Até o 5 de Outubro . 

O local da Sociedade A 
Unión, acolle unha mostra-

A Plataform'a Cidadá pola 
Conservación do T eatro 
Principal, abriu nas galerias 
da Corredoira, unha Retros-

O primeiro Festival Min
hoto chega na noite do 
Venres 29 no Parque do 
Penedo, con grupos folk 
das duas beiras do Miño, 
Zes Pereiras de Boiva, 
Posta do Día, Sen Pala
bras e unha cabeza de car
taz escepcional co- gaiteiro 
Xosé Manuel Budiño. 

Insignia: 

·o-escudo da Galiza 
deseñado _por Castelao 
en insígnia ou chaveiro 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio · 

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

de Cai~a Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao 
, Apdo. 1371, 
36200 de Vigo. 

DAN GRAHAM 

O Cent~o de Arte Con
temporánea- (CGAC) ofe
rece unha mostra retros
pectiva sobre a obra do ar
tista norteamericano Dan 
Gi-aham. Fotografias, dese
ños, producción filmográfi
ca e videográfic;a, instaia
cións e maquetas, realiza
das desde ·as anos 60 até 
hoxe, xurito obra criada 
exclusivamente para a 
mostra do CGAC. Abre de 
Martes a Sábado de 11 a 20 
h. Domingos e feirados de 
11 a 14 h. Pecha o 2 de 
Novembro. 

AMÉRICA 
PRE-HISPANICA 

Arte e cultura dos tempos 
pre-coloniais da América. 
Abre na lgrexa de Santo 
Domingos de Bonaval, até 
o 30 de Novembro. 

Vig'--o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

MARA TON 
FOTOGRAFICO 

· O maratón-concurso foto
gráfico que celebraron hai un 
lnes o Concello de Vigo e 
máis a Agrupación Fotográfi
ca Galega, contou coa obra 
de vários participantes que 
agora expoñen no. primeiro 
andar da Casa da Artes. 

A ÜALIZA EXTERIOR 

Xunta duas mostras mono
gráficas de dous pintores 
galegas fundamentais, até o 
mes de Outubro. Laxeiro 

_n o centro_ Caixav igo, e 
Granell na Casa das Artes. 

ESCULTURA ACTUAL 
DE GALIZA E ARAGON 

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

MiguelAnxo 
Prado. 



Fotogrofias 
do Tui 
antigo 

poden verse 
nas galerias 

da 
Corredoiro. 

A cita para · 
os máis 

varero.s está 
este fin de 

semana 'no · 
Punteirorock 

ANOSATERRA 

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

Anúncios de balde 
• Busco casiña con harta en alu~ 
guer perta de Santiago e comunica
do por autobuses frecuentes. Luz: 
907 14 92 78. Tardes e noites. 

• Alúgase vivenda (60 metros ca
drados) en Abeleiros, Dorneda, a 2 
quilómetros do Porto de Santa 
Cruz (Oleiros. A Coruña}. Teléfono 
(981} 61 43 48. 

•Transportista fai todo tipo de por
tes. Teléfono: (986) 27 14 83. 

• A mocidade da Mesa pala Nor
malización Lingüística precisa da 
axuda dos galegos e das galegas 
·para facer un estudo sobre o uso 
do galega e o respeito a toponimia 
nas empresas de transporte inte
rurbano 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. Contamos con vós. 

•COPYRIGHT (leia-se "sopirrait''), re
vista electrónica de pensamento, críti
ca e cria1;ao que aposta plenamente 
por urna cultura galega-portuguesa, 
chega ao seu número 45 com textos 
recentes sobre economía política ("Oli
garquías e subdesenvolvimento", de 
Jorge Durán, Galiza} , comunica<;áo 
("Linguagem e voz", de José Bra
ganc;a de Miranda, Portugal} e linguís
tica ("O Brasil tala a lfngua galega", de 
Júlio C. Barreta Rocha, Brasil}, e 
com dous monólogos poéticos de Ana 
Silva Fernandes (Portugal} . <fOPV
RIGHT incorpora ademais como Su
plemento a revista Poseidónia, elebo
rada pola anónima Companhía Poéti
ca da Meai-Noite da Corunha, com a 
repredu<;áo do seu Manifiesto Poseidó
nia, textos en prosa e poemas de Má
rio Cesariny e António Gancho. 
<fOPYRIGHT está no endere~o da Re
de http://www.udc.es/dep/lx/cac/so
pirrait, onde encontrará informa~áo 
para o envio de colaboragóes. 

• Venda 'de números da revista 
"Música y pueblo de Valencia". Pe
didos a Evéncio Baños, Rua Xoán 
XXIII . 13-7Q D. 32003 Ourense. Telé
fono (988) 21 05 85. 

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

• Autocarro a festa do Avante. 
Lisboa 4, 5, 6 e 7 de Setembro. 
Vem com a Gralha a festa anual do 
PCP. Pavilhóes de todas as regióes 
de Portugal. Tres días de espectácu
los musicais, danga, teatro, adqui
sigom de livr_os e conhecimento de 
navidades culturais e políticas de di
ferentes países ... Os melhofes gru
pos de Portugal, Brasil e a Africa lu
sófona; além doutras culturas. Via
gem a cidade com o autocarro e visi
ta durante umhas horas. Viagem Ou
rense-Lisboa-Ourense. Entrada per
manente ao recinto. Parque de cam
pismo. Visita optativa durante umha 
manhá a Lisboa. Prego 8.000 pta. Só 
Viagem Ourense-Lisboa-Ourense: 
pre~o: 5.000 pta. O resguardo é o 
comprobante bancário de ter ingres
sado o importe na canta da Caixa 
Galicia 2091-0143-12-3000091449. 
lnforma~om no telf. (988) 21 34 37. 

• Nativa dá clases de francés (700. 
pta. a hora) ou fai traducións do fran
cés (5 pta. palabra). Interesados cha
mar ao 22 80 33 da Coruña, e per
guntar por Loida. 

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

• Véndense catro fémias e un ma
cho, Siberian Husky e Alaskan Ma
lamutte, por non poder atendelos. 
Prezo a convir. Excelentes reprodu
tores. (981) 65 06 44 e 909 47 53 02. 

• A Asembleia da Mocidade fndejJen
dentista distribu.e bandeiras .da Galiza 

com a estrela impresa (11 Ox90 cm), 
se queredes recebe-la na vossa mora
da ingresade 1.500 pta. (+300 de gas
tos de envio) na contada Caixa da Gali
za 2091/0500/10/3000087782 e envia
da o resguardo bancªrio a caixa dos co
rreios 561 C.P. 36080 da Ponte Vedr-a. 

• Esquerda Nacionafista-mocidade te
mas a venda ·camisolas en fondo 
branco co debuxo da Bandeira· da 
Pátria tendo como lema lndepen
déncia. Hai tallas M, L, XL e XXL. Se 
che interesa escreve ao apartado 384. 
15780 Santiago de Compostela, ad
xuntando xustificante de pago na can-
ta 2091 /0300/41 /3040130397 de Caí- -
xa Galicia. O prezo das camisolas é 
de 1000 máis 300 de gastos de envio. 

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

• Apartamento novo con terraza e 
vistas ao mar a carón da praia de 
Camota. Segunda quincena de Agos-
to 70.000 pta. Primeira de Setembro 
37.000. Telf. (981) 76 11 44. 

• Já está na rua o 2! catálogo da dis
tribuidora autogestionada Son de 
Juita, com muita mais música e mate
rial. Se queres facerte com el escreve a 
S.O.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 galega. Busca umha fa
milia para unha estragom lingüística 
de dúas semanas durante Agosto 
ou Setembro. Telefonar ao 00 33 02 
99 82 11 22. Pedir Ariliz ou deixar um
ha r:nensage vocal.+ 

Publicadóns 

CADERNOS DE 
AFluCA E AMÉRICA 
LATINA 

África América Latina, 
. Cuadernos é unha publi

cación trimestral en cas
tellano, progresista e crí
tica de SODEPAZ (So
lidariedade para o Desen-

· vol vi mento e a Paz) e 
ASPA (Asociación An
daluza pala Solidaridad e 
a Paz) , xunto outras "aso
ciacións non guverna
mentais, independentes 
e sen fins de lucro que 
traballan polo estabeleci
mento dunha orde inter
nacional 

máis xusta". No que vai 
de ano xa chegaron ao 
número 29, un monográ
fico ( 130 páxinas) O 
Che a 30 anos da sua 
mprte, sobre a obra eco
nómica e ética, e aspec
tos da vida do que foi 
Ministro de Indústria de 
Cuba. Tamén neste ano 
editaron un interesante 
número dobre ( 214 ,páxi
nas) Conflictos en Africa 
e Medio Oriente onde 
oferecen un estudo críti
co das situacións máis 
violentas e das suas cau
sas, un enfoque a agrade
cer polo escaso na im
prensa, que tenta ofere
cer unha visión sobre o 
cerne dos problemas a 
maiores do típico enfo
que documental de sec
cións de internacional e 
sucesos. O número qu,e 
val 500 pta, 800 o dobre, 
pódese peder a: Pez, 9. 
28004 Madrid. Teléfono 
(91) 522 80 91, fax 523 
38 32. A suscrición anual 
custa 3.300 pta, ou 4.400 
no caso de optar pala 
Suscrición de apoio. + 

Vilanova de 
Lourenzá 
•MÚSICA 

PUNTEIROROCK 

Música tradicional, hard
core e rock bravu. O Ven
res 29 de Agosto actuan 
Bate Certo, Kashbad e 
Skornabois. Bate Certo é 
un cuarteto de música tra
dicional que nasceu na Au
la de gaiteiros Gomes 
Mouro de Ourense, oferece 
unha ampla escolma de te
mas a partir da tradición 

arraiana a través do canto 
solista feminino. Kashbad 
chega de Gipuzkoa, a tra
vés do prestix ioso selo 
independente Esan Ozenki, · 
cun rep,ertório de hard-co
re tinxido de reggae e le
tras duras e combativas na 
potente voz da cantante 
Sorkun. Skomabois aparece 
hai tres anos na própria Vi
lanova de Lourenzá, para 
oferecer un son reivindica
tivo que vai do rap-metal 
até a berbena. Aproveitan 
o parea · apresentar na sua 
vila o casete do que será o 
seu primeiro CD, O Verme 
Homicida.+ 

Encrucillada XOAN COSTA 

Horizontais 
1. Donó, propietario. 4. Os pais dos país e das nais 
8. Unha arte de pesca 9. Pasara a vista sobre un tex
to para o interpretar 10. Cabeza de gando 11. Publi
can por mei:o da.. imprensa 14. Superficies 1 7. Que i
ra Deus! 18. Satélite terrestre 20. Sifixo que signifi
-ca estado físcco ou condición 21. Ao revés, deus . 
exipcio 23. Expresión que indica indiferenza ou des
prezo por algo 25. Carta da baralla 26. Familiar
mente, Manuela 29. Da súa propiedade 31. Instru
mento musical 33. Encha de ar 37. Dise da cursiva 
de imprenta empregada por Aldo Manucioe outros 
impresores da súa mesma familia 39. Lista, nómina 
40. Que non teñen nada dentro 41. Parecía 42. 
Pon selos 43. Qué non teñen enfermidade. 

Verticais 
l. Baía pequena 2. Desfacer unha cousa en cahos 
pequenos 3. Atrévase 4. Ao revés, pronome persoal 
de terceira persoa no feminino 5". Impido algo 6. 
Principio e causa dunha causa 7. Satanás 12. Eleva
da 13. Ao revés, emiten un son 15. Ao revés, nota 
musical 16. Ao revés, autobús 19. Ao revés, produ
¿e son 21. Argazo 22. Referente ao rei ou raíña 24. 
Forma de verbo haber 2 7. Entendidos ou interpreta
dos 28. Remova o lume 30. Ao revés, que non está 

-vestido 32. Referido ao ano 34. Consideras que algo 
é verdadeiro 35. Sesenta minutos 36. Ao revés, po
ña sal a unha cousa 38. Peza saínte que teñen algúns 
obxectos e serve para collelos. • 

Ca.Ido de letras 
F F M Q K s- A e G D u F 

I ·o I e A z L e T R T V 

M L z K M E Ñ e L T u R 

s o u T o M E R I L L E 

X B o V E D A e T s u V 

u o z p o T H M R e o I 

I D B A A T o o I p L R 

D A s N o G A I s z H B 

y N N X u A s A I L E M 

y A o o Ñ F A M B I A E 

G I p N o A K E K M V B 
' 

F V o s K- u u L G R B z 
Outros once lugares con restos ou reformas prerrománicós. 
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A.hintelixéncia-pólidal pulula por Vilaboa con indiscreccion 

'Á9uia unha a águia duas, cámbio!' 
. -0- H. VIXANDE 

Cando petan na porta dal
guén ás cinco da mañá, en 
Vilaboa non é o leiteiro, é 
a Garda Civil. Número.s do 
benemérito corpo e secre
tas desfilan por Bértola e 
Figuerido con absoluta in
discrección. Tres corpos 
policiais teñen postos os 
ollos no conflito derivado 
da instalación da empaca
dora e recentemente a po
licia autonómica renovou 
o seu interese. lso si, ao 
toco de tráfego de dr.ogas 
·do lugar de Paredes non 
hai quen lle meta man. 

Un Seat Ibiza .gris escuro, ma
trícula PO 2359 AY, está a dei
xar os neumáticos polos carrei
ros de Vilaboa vixiando os mo
vimentos dos opositor.es. á em
pacadora. Pertence á Brigada· 
de Información da Garda Civil e 
ten tres condutores habituais: 
un rapaz novq, un home barbu
do e con pouco pelo e un señor 
groso. Este último -un santo 
varón- chegou a ser descuber
to polos viciños cunha pistola 
entre a rµupa nun pleno do 
concello . As veces, en lugar do 
Ibiza, un Ford Escort escuro, 
matrícula PO 2360 AY (ce>rrela
tiva á do Ibiza) percorre as pis
tas das duas parróquias e can
do non, entón faino un Renault 
19 grisáceo. 

Os grupos rurais de seguridade da Garda Civil teñen a Vilaboa como principal.campo de operacióris. 

Ao tempo, un Nissan Patrol da 
Garda Civil -con identificacións 
do carpo- completa as labores 
de vixianza e ás veces mesmo 
descobre a outra parella, esta 
con mellar OClJpación, trebellan
do no in1erior dalgun aotomóbil. 

Unha regra de tres: canto .máis 
lonxe vive un garda civil , tanto 
máis brután é. Os de Vilaboa 
até chegan a ser amorosos -o 
capitán Benito, de Pontevedra, 
foi expedentado por compadre
ar cos viciños-, pero os dos 

·Grupos Rurais de Seguridáde, 

que veñen de León, pegan con 
gañas. Os de Vigo, que os 
substituen de cote, son algo 
máis suaves. 

Os do Ibiza non son os únicos 
policias ·que desenvolven labo
res de hintelixéncia. ·Cando os 
viciños de Vilaboa cruzan a 
fronteira do cpncello e cheg~n 
a Pontevedra, deles ocúpanse 
as Policias Nacional e Autonó
mica. Ambos carpos teñen sis
temas -de información para co
ñecer os pasos destes perigo
sos axitadores. 

Na quinta planta da Comisaria 
de Policía de Pontevedra, no lo
cal da Brigada de Seguridade, 
hai un a:rquivador dedicado a 
Vilaboa. Está situado xunto aos 
informes sobre a ETA, o Exérci
to Guerrilheiro, os mariñeiros 
do Morrazo, a AMI. .. Un totum 
revolutum onde -grupos terroris- -
tas, organizacións políticas e 

conflitos sociais aparecen rela
cionados·sen moito critério . 

As diferéncias entre a Garda 
Civil e a Policía, no caso de Vi
laboa, son de procedimento. Os 
primeiros multan sen perguntar 
e os segundos prefire_n identifi
car aoque vai ser multado. Pe
ro no resto, todos os carpos 
son cuspidiñ-os. 

Po licia Autonómica 

O deseño da hinteiixéncia poli·
cial galega correspondé ao ac
tual xefe da Policia Autonómi
ca, Xal·me lglésias, alcumado 
en Pontevedra como Mala 
Sombra · porque hai vinte anos 
que vixia que a sua sombra non 
sexa algun caco que anda as~
guilo. Como cabeza pensante, 
lglésias fixo carreita co PP. Co
mezou como xefe da Brigada 
de Información da Policia Na-:
cional en Pontevedra. 'Filio de 

Garda Civil e irmán de policia, 
pasou posteriomente a Xefe 
Flexionar de Información ,da Po
licia Nacional porque a sua folla 
de servizos era a que máis 
agradaba ao Delegado do Go
verno, Xan Miguel Diz Guedes, 
outro visionário que topa terro
ristas por todos os lados. 

Pero lglésias chegou á Policia 
Autonómica da man dun ex 
compañeiro , o conselleiro de 
Xustiza e Interior, Xesus Pal
mou. E tan pronto como se fixo 
co pesto, hai dous meses, man
dou abrir unha carpeta a nome 
de Vilaboa. Agora a Policia Au
tonómica ten os ollos pastos 
neste conflito social e para lglé
sias é un reto persoal. Un 
exemp-lo: nas pasadas festas 
da Peregrina, impuxo multas a 
un viciño por exibir unha pan
carta nunha corrida de tauros. 
Como se tivese direiro á liber
dade de expresión!+ 

MINHO EXPRESO 

SUPEROFERTA 
EN Vós coN 
DESTINO A 
EUROPA E 
AME RICA 

VIAGENS 

· Telf: (07-35151) 820 13 00 Fax: (07-351- 54) 820 13 09 

SERVIZO . 

PERSONALIZADO, 
CON TRANSPORTE AO 

AER0PORT0 DE PORTO 
E ASISTÉNCIA 
EMBARQUE 

Amiña 
·xente 

XosÉ A. GAc1Ño 

Exiliarse, emigrar, retirarse, 
fuxir .... Diferentes matiza, 
cións para definir diferen, 

tes reaccións ante diferentes si, 
tuacións pe derrota. O denomi, 
nadar comun é a decisión de 
quitarse do meio, forzado pala 
represión política ou por cir, 
cunstancias econ óm.icas , so, 
ciais ou mesmo persoais, coa 
vista po ta no regre o ou sen 
esperan zas na recup erac ión, 
coa no tálxia d quen abandoa 
algo próprio e querido ou coa 
raiba de guen libr dun ofri, 
men to. As veces, p r uposto, 
hai un pouco de t d e confi, 
gúrase un pou o de confu ión e 
de má conciéncia, br t do 
cando a decisión non é forzada . 
E nunca é totalment forzada 
(salvo ca o traum át icos d 
guerra civ il ): empre hai un 
momen to no que un decide a 
retirada, a fuxida, en vez da loi, 
ta obre o terreo ("o galega non 
protesta: emigra"), en función 
d e análi e na que cantan 
moiros factores ubxectivo . 

Faime dema iada honra o ami, 
go X.Mª Castro cando me co, 
loca no exílio. Non estou egu, 
ro de que o meu fo e unha reü, 
rada ou unha fuxida (que pode 
ter connotacións rnáis negati, 
vas: as da cobardía), e tarnpou, 
co seise a decisión foi acertada 
(conservo toda a no tálxia pero 
moi pouca esperanza) . Nen e, 
quer teño claro que deba con i, 
derarrne un derrotado, cando 
tanta xente en peore candi, 
ción cas miña mantén aberta 
a batalla da dignidade colecti, 
va. Sempre gardo a coartada da 
doble naciona lidade (galega e 
andaluza), obr todo agora que 
Camilo Nogueira reivindi a o 
protagoni m hi tóric de ª' 
llaecia e A l Andalus, pero s i 
que non pa a de excu a cir, 
cun tancial (e perdón por toda 
esta digre ión p rsoa l nunlu1 
columna pública): a mort d 
Lui Pita record umc bruta[, 
mente nd e taba meu pá; 
cio e onde seguen os meu ami, 
gos, a miña xcnte. • 

VOLVER AO REGO 

O s. espectáculos teJevisi, 
vos de T erra Unica, 
trinque co que o PP en, 

vo lveu o verán d e campaña 
- eleitoral, producian vergoña 

allea, sobretodo por querer me, 
ter de matute concertos en 
p/.ay,back por supostos directos . 
Se as m agnífic as dotes de 
Amáncio Prada quedaban en 
ridículo na Praza Maior de Ou, 
rense, cando a voz e o son non 
se sincronizaban,' o culme pu, 
xérono no Palacio de Congre, 
sos da Coruña os grupos rock. 
Loquillo e Gabinete C aligar i 
facendo pasar por dúo unha 
gravación de estudo e Reixa 
asaltado, como Enrique Iglesias 
en Luar, por unha manda de 
rapaces : roubáronlle ate o mi, · 
crófono pero o sol de ca~a1lo se, 
guia soando na T erra Unica. • 




