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. Aznar e Fraga· Toma carpo a posibilidade de regular o seu consumo despois.de fracasar a proibición 
critican con dureza -.-' -
a reunión prevista 
de galegos, 
bascos e cataláns 
en Barcelona 

O fin da Lei Seca das drogas 
A Leí Seca das drogas trouxo como consecuéncia uns efectos contrários aos que proclamaba, 
xa que lonxe de reducir o seu consumo, aumentouno. Por estas razóns, a cada son máis as vo
ces que reclaman a sua despenaltzación e a sua distribución regulada através do sistema sanitário. 

Nas vísperas da reunión de máis 
nível polític-0 celebrada entre for
zas políticas das tres nacionali
dades históricas, Fraga e Aznar 
apresúranse a marcar lindeiros 
nas posibilidades de reforma 
constitucional. A reunión en Bar
celona efe delegacións de máxi
mo nível de CiU , PNV e BNG 
marcan un ponto de inflexión no
vo nas relacións entre as forzas 
nacionalistas do Estado. (Páx. 7} 

O lugo romano 
emerxe con forza 

t# 

en excavac1ons 
improvisadas 

Até hai ben pouco a importáncia 
arqueolóxica de Lugo remitiase 
case que con exclusividade á 
evidéncia das suas murallas. 
Desde hai doce anos os conti
nuos achádegos poñen de mani
festo a riqueza dun Lugo romano 
que durme baixo a cidade actual. 
Pesie a isto segue sen existir un 
Plano de Conservación que arte-

Incautación 
dun albto de coco 
na costa galega. 

lle o coñecimento dese patrimó
nio ~al~afde. Na actualida- V) 

de ~avacions están supedi- ~ 
tadas ás obras de infraestrutura ~L_iB~ii~~L~-tJ~5!~ii 
públicas e privadas. (Páx. 25) < 

AIAGARADA 
O DESENGANO DO PRIOIRO 

Ramón Otero Pedrayo 

Nova edición de dous excelentes 
textos teatrais, fundamentais para 
afiánzar unha tradición dramática na 
que Otero Pedrayo ocupá un lugar 
sobranceiro. Introducción de 
Manuel F. Vieites e edición 
de Henrique Mdnteagudo. 

* ...... 
* * 

Pola libertade de expresi.ón· 
Nen despois do golpe do 23-F se chegara a tanto. Todas as voces 
que pediran o peche do golpista Alcazar non deron dobregado a 
opinión do Govemo Calvo Sotelo; tamén frustraron con resolu
ción os intentos directos e in3irectos de acabar con Egin. A clausu
ra do diário basco, acusado de formar parte do entarimado de ET A 
é un ataque intolerábel á liberdade de expresión que non se produ
cia no Estado español desde a voadura ' do diário Madrid. Aqui o 
que se ¿onculca é unha norma fundamental en democrácia: non.es
tá permitido censurar, mesmo que a opinión ·que se quer silenciar 
reclame a desaparición do sistema de garantías legais. 

Adiscusión arredor desta prerrogativa básica de liberdade é tan 
vella coma a democrácia. Jefferson dixo en 1776 que prefería pe
riódicos sen democrácia antes que democrácia sen periódicos e 
este compromiso por defender a liberdade de expresión como 
alicerce das demais garaniias está vivo en todos os Estados demo
cráticos. Aznar demostra que ven dunha cultura anterior na que 
as leis son máis ·importantes que o obxeétivo para o que foron 
formuladas. O PP prefire unha democrácia sen liberdade de ex
presión, como ven de demostrar en Hemahi~ • 

Cigarreiras 
da Coruña, 
un século de loitas 
A fábrica de tabacos da Coruñ.a, 
fundada hai case dous séculos, 
foi e é cenário dun movemento 
obreiro protagonizado por mulle- · 
res, as cigarreiras. O futuro dq 
factoría está agora ameazado po
la reestruturaciól"! de persoal que 
Tabacalera, recentemente privati
zad a, está realizando a nível 
estatal. A coruñesa praz~ da Pa-. 
lloza está presidida por unha es
cultura que representa a Amparo, 
a cigarreira protagonista da nove
la La Tribuna, de Pardo Bazán .. A 
non moita distáncia, a Rua das 
cigarreiras e a Casa das cigarrei- · 
ras -hoxe sé da UXT- recordan 
ªº colectivo de traballadoras que 
marcaron a história económica e 
social da Coruña. (Páx. 14 e 15) 
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Tras as ·consecuéncias dunha persecución que incrementou o seu e.mprego 

Unha maioria social reclama o.fin da ·proibición 
do' consumo de drogas 

-e>- H. VIXANDE. - G~ LUCA DE TENA 

As manifestacións do fiscal chefe do Tribunal Superior, Ramón Garcia Malvar, a prol da despenalización 
-das drogas daban rango case_ oficial a un debate que desde ~abia tempo s~ producía en voz baixa no seo 
da sociédade. Se o aceno de García. Malvar ten unha significación especial é porque q en se pronúncia 
pola despenalización non é uriha persoa que pertenza aos círculos máis liberais do país. Neste marco, 
ninguén se manifesta a pral da legalización do tráfico de drogas, senón máis ben da despenalización do 
seu consumo e a sua venda através de canles regulados do sistema sanitário, despois do fracaso que su
puxo a persecución do consumo e dos efeitos que causou. entre os sectores máis marxinais .dos consumidores. 

principal argumento empregado 
por Garcia Malvar para defender 
a despenalización ven dado po
lo volume de delicuéncia xerado 
entre os toxicómanos que preci
san recursos para adquirir adro
ga. En realidade xa ninguén dis
cute que unha porcentaxe que 

. ronda o 80% dos delitos que se 
producen ten a sua orixe en pe
qu enos roubos na procura de 
cartos que fináncien o consumo. 

Mália qu~ o delegado do Gover- ~ 
no, Xan Miguel Diz Guedes, ben 
logo emitiu unha opinión contrá- · 
ria á defendida por Malvar, fíxoo 
asegurando que "de momento 
non hai condicións para a des
penalización". Oeste xeito, Mal
var adiantaba o debate · oficial e 
Diz Guedes negaba p,ero dei
xando unha porta aberta. 

1
Quiz_ais 
debésemos 
comezar polas 
drogas· brandas· 
para ver os 
resultados'' 
Olaia Fern~1dez (BNG) 

• 1 ' . 

Se no campo conseníador pre~ 
párase o terreo para a despena
lización, nos sectores progresis
tas o debate .leva tempo en mar
cha e coñece propostas máis 
concretas. Asi e todo, uns e ou
tros manifestan matices, sobre
todo no referente a forma de le-

. var adiante a despenalización e 
aos mecanismos-para a dispen
sación das drogas. 

Para a presidenta da asociación 
·de loita 9ontra as drogodepen
dénci~s Erguete, Carme Avenda
ño, a despenalización do consu
mo das chamadas drogas duras 
só pode vir desde unha estraté
xia internacional para pór freo ao 
contrabando de drogas actual, 
pero matiza que "os narcotrafi
cantes non poderán disfrutar do 
património acumulado ilegalmen
te". Para Avendaño, a corrupción 
tocou os cimentos do sistema en 
países como Colómbia, pero ain
da non noutros como o Estado 
español. A coordenación interna-

Os sectores máis marxinais foron quen padeceron en maior grao as ºconsecuéncias ~a proibición • JORGE SIMÁO 

cional para a despenalización 
evitaria que esa corrupción se 
extendese. "Creo que os estados 
produtores, que son poucos ·e 
están localizados, deberían in
cautar as terras dedicadas ao 
cultivo de drogas para ser os prá:
prios Estados quen explotasen a 
produción", dixo Avendaño. A en
trega aos consumidores teria que 
vir através-de receitas médicas e 
venda. en farmácias. 

Con ·respeito ás d~ogas brandas, 
a presidenta de Erguete consi
dera necesário permitir a sua 
venda en oficinas dispensadoras 

como farmácias ou estancos. "A 
cuestión seria separar o consu
mo de drogas brandas das du
ras, xa que actualmente ? sua 
venda se produce nos mesmos 
ambientes marxinais; ao tempo, 
conviria unha política informativa 
e preventiva", afirma Avendaño: 

, Regulación, 
non legalización 

O médico e deputado socialista 
Pedro Mariño, pola sua banda, 
non quer aparecer como defensor 
da legalización das drogas, senón 
que está "a prol da regulación do 

seu consumo através de receitas 
médicas e dispensación nas far
mácias, como sucede coas medi
ciñas e en xeral cos produtos peri
gosos". Este modelo de adminis
tración de drogas Mariño aplícao 
sobretodo ás duras. No caso das 
brandas, está en contra da sua· 
venda aos menores e ere que a 
canle da subministración podian 
ser estancos ou farmácias. 

Para Pedro Mariño, hai países 
con experiéncia suficiente no 
sistema sanitário como para to
malo_s como modelo. "En Cata-

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

lunya hai tempo que se submi
nistra. metadona aos drogode
pendentes que o necesitan, pero 
aqui non se remata de dar ese 
paso -indica. O problema agrá
vase no caso dos reclusos, por
que en España o sistema peni
tenciário separa 
aos indivíduos 

países· con experiéncia e qtJizais 
debésemos comezar palas dro
gas brandá.s para ver os resulta
dos", indicou. 

Olaia Fernández non ere que 
desapareza totalmente o contra
bando de drogas, por iso está a 

do sistema sani
tário e non tiña 
por que ser asi". 

LA regulación 
das -drogas debe 
facerse através de 

prol de medidas 
policiais que 
acompañen á re-. 
gulación. A maio
res, está en desa
corde con alguns . 
rasgos da política 
de represión que 

A regulación do 
consumo, enten
de Mariño, bene
f í ci a a todos, 
tanto polo as
pecto do control 
sanitário como 
polos problemas 
sociais que 
acompañan á 
existéncia das 

•t 'd" se leva a cabo. recel as me ICaS, "Un exemplo ato-

como sucede pábase en Com

coas mediciñas', 
Pedro Mariño (PSOE) 

postela -indica-, 
ali a Comisión · Ci
dadá Anti Sida re-
collia as xeringas 
usadas, por iso 

drogas, ainda 
que o médico 
non considera que sexa un pro
blema de orde pública "porque 
hai moitos consumidores que 
non son delincuentes". Contado, 
advirte: "as drogas duras crian 
dependéncia, é dicer, hai que 
tomalas sempre, e tamén tole
ráncia, isto é, a cada hai que to
mar máis cantidade para con
querir sentirse ben". 

acudían os toxicó
manos, pero dei
x aron de facelo 

pala presión policial ·que había 
arredor do centro. Non ten senti
do este modelo de persecución 
porque é alonxar aos toxicóma
nos de lugares onde hai maior 
calidade sanitária e porque trae 
como consecuéncia que se pin
chen en lugares non idóneos e 
deixen as xeringas ciscadas po
lo chan".+ 

ANOSATERRA 

·Os beneficios do narcotráfico 
-. . ' aumentan coa repres1on 

( 

Trinta anos despois de ser de
clarada en todo o mundo, a ba-

- talla contra a droga está áinda 
máis lonxe de acádar os seus 
obxectivos que no comezos, A 
produción das drogas principais 
aumenta ano tras · ano e as 
plantas que se utilizan na sua 
elaboración exténdese a zonas 
nas que non había tradición 
particular -de cultivo. 

A cocaína, da que Estados Uni
dos consume máis do 80%, tiña 
un volume de producción de 
500 toneladas hai dez anos e 
agora xa entran 1.500 tonela
das no mercado, a meirande 
parte dela procedente de Co
lómbia e Brasil que están a. re
poñer as extensións de cultivo 
perdidas por Bolívia e Perú nos 
planos de defoliación. O vocei
ro da Organización Interna
cional de Estupefacientes rece-

. ñece qu.e mesmo que teña 
completo éxito a actual política 
de erradicación do mato de co-

ca en Sulamérica, na que está 
empeñado Washington, os no
vas cyltivos de Nixérta, Costa 
do Marfin ou Quénia farían o 
recámbio. Na vella república 
socialista de Xeorxia descobré
ronse de a pouco cultivos expe
rimentais eje coca. 

En 1986 Colómbia, ~olívia _ e 
Perú governaban en solitário 
o comércio da coca, pero Mé
xico salienta a partir de 1996 
como _intermediário comercial 
do inmenso mercado nortea
mericano. A alianza económi
ca entre México, os Estados 
Unidos e Canadá correu peri
go polas sucesivas denuncias 
de corrupción contra sucesi
vos mandos militares que dir.i
xen as forzas contra os nar
cos. Norteamérica tiña que 
escollar entre manter o índice 
de paises narcos (foi sonado 
o castigo para Ernesto Sam
per en Colónbia por deberlle 
a campaña ~leitoral ao grupo 

Máis pros que contras A proibición das drogas criou un aparello represivo no ·que hai mohos intereses. 

No mesmo sentido de pronun
ciarse a pral da despenalización 
ou da regulación faino a deputa
da do BNG Olaia Fernández 
Davila, pero matiza que a título 
persoaJ, xa que na sua organi
zación este debate ainda está 
en curso. Para a nacionalista, a 
legalización ten pros e contras, 
pero en conxunto son máis os 
aspectos positivos que os nega
tivos. A regulación dos prezos, 
da calidade, dos lugares de dis
pensación ou a eliminación da 
adulteración pesarían máis que 
os posfbeis efectos adversos. 

"Estou a prol da regulación pero 
non renúncio a unha vida sen 
drogas de calquer tipo", matiza 
Olaia Fernández, que insiste na 
prudéncia ao abordar esta cues
tión e na necesidade de campa
ñas formativas e informativas. 
"Sobre o modo de administralo 
non o taño claro ainda, pero hai 

A represión extendeu o problema da_ droga 
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de Cali), ou cambiar a política 
de narcóticos pota continuida
de do acordo de libre comér-
cío. 

A meirande parte da heroina de 
Birmánia, Laos e Thailándia vai 
aos Estados Unidos; a do Afga- _ 
nistán, Turquía e as repúblicas 
de Asia Central , á Europa. A 
producción-estaba en 4.000 to
neladas de ópio en · 1994 pero o 
ano pasado fol de case 8.000 
(dez toneladas de ópio dan un 
quilo de heroína). En Colómbia 
xa se cultivan 35.000 hectáreas 
de adutmideira e as plantacións 
exténdense a Nixéria, Benin, 
Togo e o Chad. 

Trinta anos de política de repre
sión produciron un espectacular 
aumento do cultivo e o comér
cio de narcóticos en todo o . 
mundo. O governo de Reagan 
retirou a axuda económica aes 
paises do Sul e ao mesmo tem
po dedarou a guerra ás drogas 
e favoreceu a privatización e a 
retirada de barreiras alfandegá
rias. O prezo e consumo urba
no de cocaína (cloridrato de co
cain-a), crak (sulfato de cocaína) 
e heroiría (diacetil-morfina} dis
parouse nos Estados Unidos. -
Os paises postergados busca
ron un paliativo da mJséria nos 
cultivos tradicionais de narcóti
cos ou no comércio. Axudóu
nos a porta aberta da liberaliza
ción. 

En dous anos (1988-1999), 
Norteamérica meteu na cadea 
a 275-.000 cidadáns xulgados 
por comércio ou consumo de 

- drogas; polos ·mesmos delitos 
foron encerrado en Holanda 
1. 700 persoas. No primeiro ca
so 1 de cada milleiro de habi
tantes recebia cadea mentres 
que no segundo eran só O, 12 
por mil. En 1991 , Estados Uni
dos gastaba 4.500 pesetas por 
cidadán para a represión das 
drogas~ Holanda, 430 pesetas 
por habit_a~te. • 

Co paso dos anos aumenta o comércio da droga. Así 
foi desque os governos da UCD, o PSOE e o PP 
coincidiron en que o mellor era porlle cerco coa 
represión. Desde finais dos 70, medra sen parar a 
produción, a venda, o consumo, os benefícios dos 
intermediários, o número de encausados polo delito de 
consumir, os orzamentos públicos para penalizar os 
narcóticos e a cantidade de cidadáns arruinados pola 
dependéncia, marxinaoos da leí e da sociedade ou 
enfermos pota calidade f nfima do que se vende. 
Tamén engorda o número de funcionários 
perseguidores que se enlean na corrupción. 

Os que agora reclaman desde a maxistratura un 
cámbio na política para as drogas reproducen 
algunhas ideas defendidas de vello nestas páxinas. 
Por exernplo que o alcol é unha toxicomanía de factura 
altísima para a saúde pública e ao mesmo tempo un 
hábito promovido ritualmente desde as institucións; 
que a espiral da represión aumenta o prezo da droga e 
converte consecuentemente aos traficantes en · 
inimigos a penas disimulados da legalización; que o -
aumento da represion policial non só compromete as _ 
liberdades senon que ten demost_rada a sua radical 
inutilidade no espello das cadeas de alta seguridade 
nas que o tráfico ten tanto poder e franquícia coma en 
calquera cidade galega. 

tradicional de defraudación da Facenda Pública que 
buscou deseguida maiores benefícios e menor volume 
a transpor:tar. O curioso é que as campañas militares 
contra as vellas bandas do tabaco de Arousa 
coincidían no tempo coas inauguracións de grandes 
obras urbanas de familia Matta Ballesteros con 
maceiros municipais. Amataron o lume con gasolina e 
·a costa é agora unha sociedade violentada á que o 
poder seduce con máis represión. Xa están 
constituidas estruturas delictivas ·estabais que vai 
custar destruir como demostra a experiéncia de 
Norteamerica coa Leí Seca. 

• 
Exténdese a convicción de que a política represiva 
aumenta as desgrácias que viña remediar. Por fin, 
apoios cualificados da opinión conservadora reclaman 
un cámbio xeral de critério para abordar o tratamento 
das toxicomanias mentres o voluntariado da 
penalización a toda costa, do que é representante 
emblemático o delegado do Governo Central na Galiza, 
oonvive coa opinión do fiscal xefe do TSXG que califica 
de absurdo o estado de sítio contra .o consumo da droga. 

Para non quedar a médio camiño, a revisión da 
política de narcóticos ten q~e renunciar previamente a 
culpabilizar ao cidadán que decide consumilos. A 
definición dun opiáceo· ou un psicotrópico como lícito 
ou ilícito depende, desde o ponto de .vista médico, 
duriha receita e desde o legal, da lista de narcóticos da 
Convención dt? Viena, que o Estado español suscribe -
ao son dos norteamericanos. 

/ 

No plano global, a obsesión dos Estados Unidos 
contra o consumo interior de narcóticos (o máis alto do 
mundo), confunde a droga como pretexto para intervir 
na política dos Estados do Sul. Colómbia padece 
desde hai anos unha guerra da droga que o 
Pentágono dirixe contra a guerrilla e os matos de coca 
indistintament~. Un dos resultados é que xa comeza a 
ser coñeCida en Europa a heroína colombiana, 
cultivada potas aldeas arrasadas por defoliantes. 

A experiéncia de Galiza como campo de probas da 
represion dos correos da·droga non pode ser máis 
escuré.. O Governo socialista considerara unha 
xenialidade política afundir os barcos dos 
contrabandistas menores de ta~aco que pagaban · 
campañas do PP. O que fixeron é romper_ unha rede 

A despenalización producirá menos vítimas contra 
antes se leva adiante. PP e PSOE viven os tempos 
derradeiros da represión entre o temor ás 
consecuéncias de desmontar unha enorme 
estrutura de Estado que come mais de ·30.000 
millons ao ano e a conformidade culpábel cunha 
inércia na que confían non perder tantos votos 
coma nun cambio das normas legais. Refúxianse 
en ·que a despenalización traería problemas 
maiores cando non poden negar os excelentes· 
resultados das experiénciás Suiza e Holandesa nen 
ignorar que no Congreso norteamericano acada -
importáncia critica a opinión dos representantes 
que están pola legalización. España que chega 
tarde á Reforma, á descolonización, ao direito· dos 
pavos á democrácia, non poderia celebrar o 98 
máis consecuentemente.+ 

A NOSA TERRA . 
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GAL IZA· 
O PPdG. enfronta a piar' crise. da suá história 

Romaie Raxoi cuestionan p~b_lica'1]ente a Fraga 
*A. EIRÉ . 

Os ministros Romai Beccaria 
e Raxoi Brei cuestionan aber
tamente a Fraga lribarne por 
vez· primeira. Falan con ver
bas ·ben fermosas do funda'
dor do PP, pero. presíonano 
abertamente para que mude 
as suas decisións e os acor
dos congresuais, reclaman 
máis poder, xuramentan aos 
seus adeptos, explican publi
camente as reunións co pre
sidente á sua manefra e· né
ganse a estar presentes no 
acto político do Monte Faro. 
Nesta serra, no Cruceiro dos 
Coutos, confluen as provín· 
cias de Lugo, Ourense e Pon
tevedra; A Coruña está lqnxe. 

Cando un amigo te convida á 
sua festa e te negas a ir, as re
lacións mudan automáticamente 
entre ambos. A festas na Galiza 
son un vincallo de unión ente 
parentela e amigos. As negati
vas de Romai Beccaria e Maria
no Raxoi a estar presentes no 
Faro de Chantada non son uni
camente a demostración de que 
as relacións andaban mal co pa
trón, senón que non apostan pa
la reconciliación, que se teria 
producido coa sua comparecén
cia, sobre todo despois de que 
Fraga cease a noite anterior co 
ministro de Sanidade. 

Neste contexto é léxico que, por 
vez primeira; Fraga lribarne ta
lase non só de "reconciliación" e 
de "unidade", senón tamén de 
"perdón", nun discurso seme
llante aos que os 15 de Agosto 
e o 8 de Setembro os múltiples 
curas platican nas suas misas 
neste cúmio ao que escapou a 
virxe fu~indo das liortas, segun
do afirma a tradición. Deman
dou Fraga tamén o 'fin dos "mini
fúndios". O discurso de Cuiña 
Crespo foi igualmente significati
vo. "O povo galego pídenos 
unión e respeito mútuo entre 
nós e tamén talante democráti
co", afirmo u o secretário xeral 
do PPdG. • -

Os discursos triunfalistas que se 
escoitaron os seis anteriores 
anos deixaron paso por primeira 
vez a chamamentos internos á 
unidade e· coesión e, para non 

_ falar de crises, Cuina referiuse 
ás ''turbuléncias". No seu discur
so estaba tamén explícita unha 
contestación a Romai e a reafir
mación dunha liña partidária au
tóctona ao por de manifesto que 
·o PP "é un partido popular que 
nada ten que ver cos elitismos", 
indicando ·que este tói o fracaso 
de algunhas forzas políticas. 
Deste xeito, Cuiña realizaba un
ha oposición expresa ao rriani
festadQ por Conde Roa a sema.
n a pasada nunha entrevista 
.nestas mesmas páxinas nas 
que criticaba o populismo da 
"outra liña partidária". 

Non quedou aí o discurso de 
Cuiña, senón, embalado como a 
sua Montesa cara Camba, afir-~ 
mou que o PP era o sucesor "do 
Partido Galeguista e dos seus 
persoeiros". Baltar Pumar, como 

/ 
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Até a presente edición a festa' do PP no monte Faro apresentábase com~ a cenificación dunha grande familia. Esta ano Raxoi e Romai negarónse a estar presentes. 

criticaran o seu discurso "gale
guista" pronunciado no congre
so, aproveitou para rearfirmarse 
na mesma liña· e, afectado poi.o 
mal da altura, pasou mesmo o 
lindeiro da fronteira da autode
terminación fixada por Cuiña. 

Discrepáncias_ públicas 

Non só os feitos que patentizan a 
profunda división talan da sua 
existéncia como batáns, senón 
que os próprios protagonistas asi 
o poñen de manifesto. Significati
vas pala sua dureza son as acu
sación de Cacharro Pardo contra 
Conde Roa despois .das declara
cións cqncedias A Nosa Terra e 
a outros diários. Cacharro non só 
descalificaba as opinións do seu 
compañeiro, senón que, por vez 
primeira, arremetía directamente 
contra o Opus Dei e acusaba ao 
candidato á alcaldiá compostela
na de ter intereses urbanísticos 
espúreos. Baltar tamén empra
zaba aos disidentes a medir as 
forzas nun congreso extaordiná
rio. Mentres tanto, Cuiña semella 
que se ten arroupado coa virtude 
da paciéncia aprendida nas mui
ñad as e deixa pasar o tempo 
mentres a fariña vai caendo na 
artesa. 

Pero Romai tamén ten bastante 
gra na sua moxega· e non está 
disposto a que o moa Cuiña. A 
sua demostración de forza, ao 
dia seguinte do acto do Monte 
Faro, reuniu á case totalidade 
dos cárregos da Coruña (agás 
Lendoiro e Maria Xesus Sainz) 
nun hotel de Compostela. Dei
xaba claro que a crise' non esta-

ba pechada. Hai quen quer fa
cer ver que Romai o que tenta
ba era aplaca.r aos militantes co
ruñeses. Explicaba asi, publica
mente, os acordes aos que che-

gara a antevíspera con Fraga 
na Coruña, asegurándolles que 
ia ter todo o poder para confe
cionar as listas das municipais. 
E, para corroboralo, realizou un-

A. EmÉ 

PSdG--PSOE, letra galega, 
música de Madrid 

O 10 de Outubro o PSdG,PSOE vai dotarse "dunha nova defini, 
ción política'1, en palabras de Xavier Casares presidente da xestora. 

. Cada congreso, cada conferéncia, o PSOE galego ven "redefinindo", 
"adaptando", "instaurando"; "patentizando", "expresando", "propo, 
ñendo'', "evidenciando", unha política "máis autónoma, máis cen, 
trada en Qaliza, máis en conexión co país, máis galeguista". A letra 
política xa a teñen non só aprobada desde hai tempo, senón que é 
sabida por todos os dirixentes, militantes e tamén pola sociedade. O 
que pasa é que deben ser moi poucos os que a creen, comezando Pº' 
la maioria dos seus líderes. 

O PSdG,PSOE perdeu o ritmo,que marca a sociedade. galega desde 
a chegada da autonorriia e os seus dirixentes póñenlle á sua letra po, 
lítica música en pfay,back, ·gravada na rua Ferraz de Madrid. Esta 
distorsión lévaos a unha esquizofrénia partidária na que as definí, 
cións van por un lado e a política prática afirma o contrário. O últi, 
mo episódio protagonizado por Abel Caballero afirmarldo que a co, . 
misión xestora non era válida se non se constituía en Madrid é só 
unha mostra desta ventriloquia. O PSdG, PSOE só pode resolver al, 
guns dos problemas se deixan de elaborar política en base á merca, 
dotécnia e aos inquéritos de opinión e fixan, dunha vez, cales so~ os 
sectores ·socioeconómicos a defender e a representar, que é o que 
marca a dinámica dun partido político, e obran en consecuéncia. 
P~ro I?ªra logral9 teñen que deixar de ser unh~ organización prora, 
gonizada por funcionários e cárregos públicos que o único que de, 
fenden na prática é o seu estatus partidário e, para mantelo, teñen 
que ser submisos a Madrid ou a Vázquez.• 

ha proposta ali mesmo: António 
Couceiro deberia ser o candida
to á alcaldía da Coruña. 

Con este anúncio non só estaba 
enfrontándose directamente a 
Lendoiro que no último congre
so pasou a formar parte da co
misión eleitoral central, senón 
ao próprio Fraga lribarne pasto 
que lle obliga a facer unha crise 
de Governo, que queira ou non. 
Nesa remodelación a mantenta 
da Xunta voltarán os enfronta
mentos internos ainda con máis 
viruléncia. 

Tanto Romai como Raxoi afir
man publicamente que Fraga se 
comprometeu a darlles máis po
der na executiva do PPdG. Pon
se, deste xeito, en cuestión todo 
un congreso e a vontade, unáni
memente expresada, de máis 
de 4.000 militantes. Os seus 
achegados difunden a idea que 
"os erras e as equivocacións" 
non foron de Fraga, senón de 
Cuiña que tentou gañar por go
leada. T entan que non apareza 
o presidente publicamente con 
trasacordos froito das presións, 
pero o certo é que Fraga, nunca 
tivo as mans libres para gover
nar Galiza por moita propagan
da que diga o contrário. O fraca
so do último congreso é ainda 
máis evidente: tentou deixar un 
partido renovado e unido e afon
dou as divisións entre os mes
mos ?Ctores políticos de sem
pre. E unha vítima dunha situa
ción que veu resolver e que o 
está fagocitando tamén a el. Só 
conservan a sua carcaza para ' 
xogar ás quedas tr~s dela.• 
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Asume 'a responsabilidade de re.presentar de forma institudonal ao país' 

O BNG celebrará o Dia da Pátria 
. - -

_baixo o lema 'Para ga~armos o futuro' 
-0- P.C. 

Coa intención de facer chegar 
a todos os galegos a mensaxe 
de que é imprescindíbel, a pi
ques de rematar o milénio, 
que o povo reclame o recoñe
c i mento dos direitos na
cionais de Galiza, celebrarase 
o Dia da Pátria o próximo Sá
bado 25 de Xullo. O BNG asu
me de novo a responsabilida
de de representar, de forma 
institucional ao país, por en
tender que é a única forza po
lítica que mantén a reivindica
ción de conseguer que Galiza 
teña "un futuro ·democrático, 
de dignidade nacional e de 
benestar para a sua povoa
ción". Nesta ocasión, dalle es
pecial importáncia á data, po
la proximidade das eleicións 
municipais e europeas, que 
abren para o nacionalismo a 
posibilidade de chegar ao ano 
2000 con representación nos 
315 concellos e mesmo go
vernando os máis importantes. 

"O Dia da Pátria, para o BNG, 
non é concebido como un cha
mado partidista, senón como un
ha convocatória para toda a ci
dadania para celebrar de forma 
conxunta a reivindicación da na
sa condición nacional. É entendi
do, polo tanto, como un grande 
festexo coleitivo que lle propo
mos ao povo galego", sinalaba 
Mário López Rico na apresenta
ción da campaña que nestes 
momentos se está levando a ca
bo en todo o país para preparar 
os actos que terán lugar, o próxi
mo Sábado 25 de Xullo. 

Con esta campaña trátase de ex
pi icar, segundo Encarna Otero, 
cales son os obxectivos de Gali
za "ha ser governada polos na
cionalistas" e como esta reivindi-

cación dos direitos nacionais "vai 
máis alá da autonomía", xa que 
leva parella unha reformulación 
do Estado, cara á sua conversión 
en Estado plurinacional. 

O caracter reivindicativo da data, 
de cara a que sexan recoñeci
dos os direitos nacionais de Ga
liza e dun estatus no que eses 
direitos se poidan exercer, com
pleméntase co caracter lúdico 
que completa esta celebración. 
A manifestación partirá a "fTiedio
dia da Alameda compostelana 
para rematar coa intervención do 
portavoz nacional do BNG, Xosé 
Manuel Beiras , na praza .da 
Quintana. A festa continuará o 
resto do dia co xantar na carba
lleira de San Lourenzo, no que 
se espera a asisténcia de mili 
tantes, amigos e convida~os. 

Ló¡)ez Rico explica que o lema co 
que se celebra a data, "Para ga
ñarmos o futuro", trata de sinteti
zar as posibilidades de cámbio 
que se van facendo a cada máis 
patentes, tras do apoio da cidada
nia galega ao nacionalismo, nas · 
pasadas eleicións autonómicas e 
a necesidade de que ese apoio se 
manteña e incremente nas mu"ni
cipais e europeas. 

Galeguismo histórico 

No que respeita aos actos pro
gramados por outras forzas polí
ticas, López Rico estabelece un
ha diferéncia entre o que implica 
para uns e outros esta data, sina
lando que "non reivindican o Dia 
da Pátria, senón que fan unha 
celebración ritual dun Dia de Ga
liza desprovisto de contido".• 

EdG, PSOE e IU tamén teñen previsto organizar actos para o 25 de Xullo 

As organizacións independen6stas 
optan por manifestarse por separado · 
Mália terse falado nun primeiro 
momento da posibilidade de reali
zar unha manifestación conxunta 
das organizacións independentis
tas, finalmente a FPG optoLJ por 
celebrar o Dia da Pátria por sepa
rado, mentres que a Asamblea da 
Mocidade Independentista (AMI), 
Estudantes Independentistas (El), 
os Comités Anti-represivos (CAR) 

_e as Juntas Galegas pola Amnis
tia (JJUGGA) teñen actos convo
cados de forma conxunta. Pola 
sua banda, Esquerda de Galicia 
(EdG), anunciou a convocatória 
dunha manifestación e o PSdG 
ten por decidir cal será o contido 
da sua celebración. 

A manifestación da FPG, que se 
celebra baixo o lema "lndepen
déncia e Sociali_?mo", ter:t prevista 

a saida da Alameda ás doce e 
média da mañá, para ~ematar na 
praza do Toural, coas interven
cións de Xosé Luis Méndez Ferrin 
e Mariano Abalo. Entre as organi
zacións convidadas, xa confirma
ron a sua presenza nos actos pre
vistos, as de Timor Leste, o Sinn 
Fein, Nación Andaluza e HB. 

Pola sua banda, AMI, El, CAR e 
JJUGGA sairán da Alameda á 
unha do mediodía e tamén te
ñen previsto rematar a manifes
tación na praza dq Toural, onde 
se lerá un comunicado conxunto 
elaborado pala comisión organi
zadora. O acto pecharase coa 
intervención dos representantes 
de cada unha da·s organiza
cións. AMI ten convocado ade
mais, o Paseo da Bandeira, que 

sairá da Praza de Cervantes ás 
doce da noite do dia 24. 

Esquerda de Galicia (EdG), ·con-
. vaca unha manifestación que 
partirá da praza do Toural baixo 
o lema de "Unha política alterna
tiva para un ha nova maioria", 
para rematar en San Domingos 
de Bonaval coa intervención de 
Anxo Guerreiro. O representante 
desta organización centrará a 
sua intervención na necesidade 
de artellar unha alternativa pro
gresista ao PP que aglutine a to
das as forzas políticas de és
querdas, tanto nacionalistas co
mo non nacionalistas. Pola sua 
banda, o PSdG-PSOE, espera a 
reunión da xestora para definir 
os actos que se programarán 
con motivo do Dia da Pátria. • · 

ANOSATERRA 

O Governo multa. polas tratoradas e 
o fiscal retira os cargos 
Xurxo Áivarez, ex-sindicalista do SLG, recebeu o pasado 
Mércores 15 de Xullo a notificación da_ vicesecrataria xe
ral da Subdelegación do Governo de Lugo da proposta 
de sanción c;le 250.000 pesetas por ter participado na 
tratorada do pasado 20 de Xaneiro. O SLG considera 
que a multa, que ten que ser ainda ratificada polo dele
gado do Governo, é unha sanción que se impón contra 
toda a organización e non cont~a unha persoa en con
creto. Alberto Soto, avogado de Alvarez _xa anunciou que 
apresentará alegacións contra do di.ctame desta institu
ción e que recurrirá á via contencioso-administrativa se 
finalmente se ratifica a sanción. Pola sua banda, o fiscal 
solicitou a libre absolución do responsábel comarcal do 
BNG de Lugo, · Secundirio Fernándei:, por falta de pro-
·bas. Contra Secundino Alvarez habia unha acusación de 
desobediéncia á autoridade que se teria producido ta
mén no decurso da tratorada. Francisco Garcia, membro 
da permanente da forza nacionalista asegura que estes 
xuízos teñen un caracter "político" e· tratan de criminali
zar "a vida social atacando a cárregos internos do BNG".• 

O BNG anúncia que apresentará 
candidatura ás municipais en Oleiros 

5 

O Martes catorce de Xullo o Consello Comarcal do BNG 
da Coruña comunicou oficialmente á organización 
política Alternativa de Viciños de Oleiros a sua decisión 
de concorrer ás vindeiras eleicións municipais con 
candidatura própria. A decisión do Bloque xustifícase 
en base ao acordo da Dirección Nacional desta 
organización de apresenta'r listas en todos os concellos 
do país. Anteriormente o Bloque non concorrira na vila 
de Oleiros pero militantes desta organización 
participat?an na lista de Alternativa de Viciños, que 
lideraba Anxel Garcia Seoane. Mália a xustificación do 
BNG, un representante local indicou que ademais hai 
outras razóns para apresentar candidatura. Segundo 
esta fonte, desde as últimas eleicións a situación 
mudou susbtancialmente, xa que Alternativa de Viciños 
perdeu a maioria absoluta, q~edou igualada co PP, 
houbo de pactar co PSOE e Anxel Garcia Seoane foi 
inabilitado. • 

Comeza o traslado dos independentistas 
a cárceres galegos 
Os presos independentistas galegas Xesus trago Pereira, 
Duarte Abad Loxo e Xosefa Rodríguez Parca foron tras
ladados ao novo cáréere de Paradela, en T eixeiro, Cúrtis, 
procedentes de distintos centros penitenciários do Esta
do. Estes son os primeiros traslados que rematarán coa 
política de dispersión ctos presos independentistas gale
gos, que están. a cumprir condena en cárceres moi lonxa
nos á Galiza, co consecuente prexuízo para eles mes
mos e para os seus familiares e amigos, que para velos 
tiñan que percorrer grandes distáncias. A política de disper- , 
sión de presos contraviña a lexislación vixente tanto no pla
no estatal como internacional, que nambos casos recoñece 
o direito dos presos a ~umprir a condena perto da casa.• 

Agricultura cobra por marcar reses 
Segundo denunciou o Sindicato Labrego Galega, os 
veterinários colaboradores da Consellaria de 
Agricultura cobran unha taxa de 400 pesetas por cada 
res que marcan. A central nacionalista indica que a 
marcaxe obedece ás normas da Unión Europea, pero 
que estas en nengun caso recollen o cobro desta taxa 
nen especifican cantidade algunha. Por estas razóns, o 
Martes 14 de Xullo o SLG apresentou denúncia contra o 
conselleiro Castor Gago e contra o director xeral de 
Produción Agropecuária por un presunto delito de 
prevaricación e de cobro de taxas ilegais relacionadas 
coa marcase de gado bovino.• 

Seis anos despois da catástrofe 
do Mar Exeo a ria de Ares 
non se recuperou totalmente 
Segundo un informe de seguimento de impacto am
biental polo embarrancam~nto . do petroleiro Mar Exeo 
e o vertido de cru na Coruña, a ria de Ares está case 
recuperada dos vertidos. Esta afirmación ten outra lei
tura: seis anos despois da catástrofe -produciuse a fi
nais de 1992- ainda non hai unha recuperación total 
da fauna mariña afectada, o que pon de manifesto a 
magnitude da catástr.ofe. O informe destaca que as me
didas ·adoptadas despois do vertido foron ~s axeitadas. • 

' ~ . :. -
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OPINIÓN 

ENCOROS E TERREMOTOS, 
UNHA: REtACCI ó;KrcENSU-RADA' \ 

, En Yig9, 'Citroen emprega milleiros de tra
balladores de xénero masculino no proce
so de produción; mulleres, só as limpado
ras e as camareiras. Nos centos e centos de 
novos contratos temporais que está a facer 
actualmente só hai homes. O que consti
tue un flagrante caso de discriminación, 
que non ten sido denunciado polas orga
nizacións que defenden a igualdade dos · 
xéneros neses asuntos. A explicación máis 
parsimoniosa é que Citroen manda moito e 
cun poder oceánico ( tamén no sentidq 
freudiano), e o peixe difícilmente se deca
ta de que vive na auga. 

O poder dos mono.pólios hidroeléctricos 
nas institucións de investigación cientí
fica é mais corpóreo e xera acriticismo 
explícito, verbo das _máis evidentes con
secuéncias negativas dos encaros. Eis o 
inmovilismo estólido fronte á posíbel sis
moxenicidade dos encoros cos que foi es
trada Galiza a pesares da abondantísima 
bibliografía científica sobor dos sismos 
inducidos por encoros, e dos numerosos 
indícios circunstanciais que os incrimi
nan. 

Darwin na Viaxe da Beagle reflexiona sobor 
da posibilidade (xa comentada por Hum
boldt) de que as choivas forres teñan rela
cións cos terremotos. En 1992, Roth e ou
tros atopan inClícios de variación inducida 
polas precipitacións na actividade sísmica 
nos Alpes suizos orientais. · 

Aqui, en Galiza, entre a choiva e os terre
motos semella haber un potente transdu
tor: os encaros. A auga da choiva encorada 
transfórmase rtunha enorme cantidade de 
enerxia que se consume e se exporta, canti
dade conmensurábel _coa da enerxia libera
da nos terremotos (calculada segundo a for
mula de Gutemberg) . . 

Hai dous tipos de indícios de que os enco
ros causan sismos en Galiza: 

a) lndícios derivados da distribución espa
cial dos terremotos: 

-As duas zonas de máxima, concentración 
de epicentros son, segundo o. Instituto Ge-' 
ográfico Nacional (IGN), Sárria-Becerreá e 
Viana do aolo. Cada unha delas ten un dos 
dous maiores encoros de Galiza: Belesar, 
129 m. de alto e 640 Hm3; As Portas, 141 
m. de alto e 538 Hm3. 

X. PÉREZ PINTO~ 
.i.. 

-Todas· os encaros eón presas de máis de 
50 rn. de áltura teñen epicentros localiza
dos ne!,_ ou a poucos quilómetros del. 

_:Toda a area que rodea a algúns grandes 
encoros aillados é a5ísmica, agás o encoro e 
a zona inmediata onde 
se localizan os epicen-
tros de 3 ou 4 sismos 

informe caracteriza ps sismos como "típicos 
de unha actividade sísmic¡ intraplaca". 

Poderiase resumir así: Nestes terremotos 
non parés influir a tectónica de borde de 
placa; son superficiais; a abafante maioria 

deles danse onde os 
encoros. 

de magnitude superior 
a 2. Ese é, por exem
plo, o caso de Grandas 
de Salime. · 

'Zonas de ·baixa ~ti 
Poderiase dicer, para 
augar isto, que os en
coros están nos rios, e 
os rios aproveitan as 
fallas para o seu cauce, 
e nesas fallas é onde 
acorren os terremotos. 
Cetto. Mais, algunha 
variación enerxética 
ten que activar a falla. 
Amais, hai ríos sen en-

nula acti vidade sísmica 
-Segundo un docu
mento do ION a série 
sísmica que inclue o 
terremoto de Sárria de 
magnitude 5.1, esco
menzou cun terremoto 
de rnagnitude 3, aco
rrido en T aboada o 10-
4-97; as suas coordena
das -son 7.41.2 N e 
42.41. 6 N. Iso é o en
caro de Belesar. 

texistran terremotos 
logo de encher un 

encoro nela" 

· -Segundo o T erceiro informe do. IGN 
verbo da "Serie sísmica de Sarria-Bece- · 
rreá", a inmensa maioria dos sismos da Ga
liza son moi superficiais (moitos, danse en
tre 2 e 5 quilómetros de profundidade: 
arrente o chán, como quen d_i) . Ese mesmo 

coros que escoan por 
sistemas de fallas como 
as dos encorados, e ne
les non hai terremotos. 
Ou, velaí o caso do rio 
Ulla que non presenta 
epicentros de terremo-

tos ru¡ociados ao seu cauce agás no encoro 
de Portodemouro, de 93 m. e con alomenos 
1 sismo asociado. 

b) lndícios derivados da distribución tem
poral dos terremotos: 

O LEITE Nº 1 EN GALICIA 

'· 

-Desde 1700 até a xeralizada construción 
de encoros a .sismicidade de Galiza foi moi 
baixa. A proliferación de séries sísmicas de 
baixa magnitude ocorre logo da prolifei;a
ción de presas nos ríos. 

-Os meses máis secos de todos os anos son 
os meses de menor sismicidade (o limitado 
da série de dados impede darlle tratamento 
estatístico). 

-Nas zonas de encaros, nos anos máis se
cos (1977; 1978) a sismicidade de aparece. 

-Zonas de baixa ou nula actividade sí -
mica rexistran terremotos logo de encher 
un encoro nela. Eis o caso dos últimos te
rremotos, que teñen epicentro no encaro 
de Undoso, que recentemente rematou de 
encherse. 

Resulta evidente que non son os encaros 
a única causa de terremotos en Galiza, 
mais semella que un bó número <lestes te
ñen sido disparados pola represión de ma
sas de auga. 

O mecanismo local de moitos terremotos 
ocorridos na inmediación de encaros ("as 
fallas que se activaron dan un movemento 
de fallamento inverso ... "; " .. . o esforzo 
comprensivo é o responsábel da fractura
ción producida cos terremotos menciona
dos ... ", di o IGN); a sua pouca profundida
de (o 90% situase entre os 3 e os 16 Quiló
metros); a sua distribución xeografica 
coincidente cos encaros; a sua ocurréncia 
ligada a variacións importantes na auga 
encorada; a inexisténcia de sismicidade 
anterior ao(s) encoro(s) ... son datos que 
invitan a asociar a encaros e terremotos 
que en relación causal teñen sido determi
nados por todo o mundo. 

Dicia Picasso que el non buscaba, que el 
atopaba. E se isto será asi nalgúns artistas, 
non semella selo no achadd da confirma
ción dunha hipotese. Se non se contem
pla corno suposto específico para a sua 
comprobación, a responsabilidade dos en
coros nos sismos non se poderá resolver. 
Manda F enosa. 

A iniciativa teimosa de A Nosa Yerra para 
abolir un tabú interesadamente imposto 
por un gran monopólio capitalista dará 
froito. Di un refrán portugués: "Agua mol 
em pedra dura tanto dá ... até que fura".+ 

•• 
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Aznar e Fraga atacan na víspera da reunión calquer interpretación consti_~ucional que conte_mple direitos históricos 

BNG, ·CiU e PNV reivindicarán na· 
Declaración de Borceloi1a unha ·reformulación do Estado 
eC>- X.C. 

Nas vísperas da reunión de 
máis nível político celebrada 
entre forzas políticas das tres 
n~cionalidades históricas, 
Fraga e Aznar apresúranse a 
marcar lindeiros nas posibili
dades de reforma constitucio
nal. A reunión en Barcelona 
de delegacións de máximo ní
vel de CiU, PNV e BNG mar
can un ponto de inflexión no
vo nas relacións entre as for
zas nacionalistas do Estado. 

Xosé Manuel Beiras ten talado 
de circunval(;lción para expresar 
graficamente a posibilidade de 
abrir un novo marco de rela
cións políticas entre as nacións 
que forman o Estado español. 
Unha posibilidade que se reto
mou con toda a forza despois 
do espectacular afianzamento 
no apoio eleitoral do nacionalis
mo galega o pasado Outubro. 

Desde ese momento as rela
cións do BNG coas outras for
zas nacionalistas téñense multi
plicado tanto con aquelas con 
que habitualmente tiña xa lazos 
(EA e ERC, que forman en Ma
drid co BNG no Grupo Mixto) , 
como co PNV e CiU. Os encon
tros lembran xuntanzas de dé
cadas atrás nas que se chegou 
a sustantivar o Pacto Galeuzka, 
sostído vários anos no exílio. 

A xuntanza de Barcelona, a ce
lebrar na sede da Fundación 
Ramón Trias Fargas, traballará 
durante o dia 16 de Xuño en 
duas ponéncias. Por unha ban-

• da tentarase articular a colabo
ración conxunta das forzas de 
Galiza, Euskadi e Cataluña no 
proceso de reformulación do es
tado e o recoñecemento dos di
reitos nacionais. Haberá deba
tes tamén sobre a posibilidade 
de estabelecer estratéxias con
xuntas diante da UE e sobre as 
posibilidades de colaboración 
ante as próximas eleicións euro
peas de Xuño de 1999. 

Delegacións 
de máximo nivel 

A importáncia da reunión dana 
as persoas que forman parte 
das delegacións galega e basca. 
Por parte do BNG asistirán Xosé 
Manuel Beiras, Encarna Otero, 
Mª Pilar García Negro, Xesus 
Vega, Alfredo Suárez Canal, 
Francisco García, Guillerme 
Vázquez, Domingos Merino, Al
berto X. RodríQuez Feixóo e X. 
Henrique Rodríguez Peña. Por 
parte do Partido Nacionalista 
Basca a delegación encabeza
raa o seu presidente Xabier Ar
zallus que irá acompañado de 
lñaki Anasagasti, Jon Maria 
Ollora, Joseba Zubia, Txabi Bal
za, Josu Jan lmaz, Gorka Agirre, 
Ricardo Ansotegui, Joseba Egi
bar e Jose Antonio Rubalcaba. 

Segundo Anasagasti "serán 
dous días de reflexión sobre un 
Estado autonómico que non fun
ciona porque hai unha grande 
agresividade e desconfianza. 
·car.a os nacionalismos. Non se 
asumen os feitos difereríciais. e · 
todo se olla como unha conce-

Envolverse na Constitución ta
mén foi a estratéxia seguida no 
alegato final de Rafael Vera e 
José Barrionuevo no primeiro 
xuizo dos GAL, cando dixeron 
que "foi a defensa de España e 
da Constitución a que guiou to
da a nasa acción política". Fra
ga, ainda que recoñece que a, 

· integración territorial do Estado 
é o problema 'constitucional 
máis importante, nega a exis
téncia de direitos históricos por 
recoñecer e asegurou que apé-
1 ar a eles "é unha añaga_za 
constitucional que nunca pode . 
xustificar atribucións discrimi
natórias ou dereitos a veto no 
Senado". Abandeirou unha lei
tura-única da história, 'ª súa 
própria, e cr.iticou que "non hai 
autonomía que non esteña re- . 
escribindo a sua história rexio
nal: os critérios v.itimistas e re
vanchistas aparecen con fre
cué n ci a, acompañando non 
poucas veces a distorsións e · 
terxiversacións que entristecen 
o ánimo". 

Beiras e An:allus en 1996 nun ado de homenaxe a Castelao en Euskadi. 

, As declaracións de Fraga e so
bretodo de Aznar foron rapida
m~nte retrucadas. Julio Anguita 
opina que o asunto "non cheira 
nada ben e sana á liña do sécu
lo XIX", Jordi Pujo! foi máls atrás 
e debuxounas como "barrocas, 
moi do século XVII", ao tempo 
que marcaba distáncia non dán
dose por aludido, "en CiU sem
pre ternos ,optado pala estabili
dade porque nós de alicortas e 
caciquís nada. Miraremos de 

sión". O encontro sellarase coa 
recepción de Jordi Pujol, na se
de do Parlament de Catalunya, 
a Xosé Manuel Beiras, Xabier 
Arzallus e Pere Esteve. 

Corsé constitucional 

A dous días deste encontro his
tórico, aproveitando un seminá
rio dirixido por Federico Trillo 
sobre os vinte anos da vixente 
Constitución, Aznar reafirmouse 
nunha liña de endurecimento in
terpretativo da Constitución co
mo corsé unitário, antes que 
noutra liña aberta, por exemplo, 
polo Documento Ardanza, os 
conceptos de soberanía com
partida adiantados por Pujol ou 

mesmo as reformas propostas 
desde o nacionalismo galega. 

Aznar falou de que o aniversário 
do 6 de Decembro "celebrará o 
día da nación española, o día de 
todos" pois a Constitución "suma 
as peculiaridades das distintas 
partes da España". As ideas de 
apertura interpretativa son cega
das por un Aznar que asegura 
"debamos buscar con imaxina- · 
ción camiños cara o futuro, pero 
imaxinación non é fantasía". Áse
gurou que a Constitución "consa
gra a unidade da nación, e nela 
non teñen collida o centralismo 
neurótico, que é a versión alicor
ta do español nen a megaloma
nía caciquil do particular". 

O poder 

movernos dentro da Constitu
ción e se a Constitución nos 
afoga teriamos que volver a ta-
lar". González de Txabarri do 
PNV amén de avogar por unha 
reforma "que consagre o estado 
plurinacionat" asegura que in
cumprimento constitucional é a 
."á retención de competér:1cias fi
xadas no Estatuto de Gernika".+ 

O s guia-carros ads, 
critos ao servizo 
dos conselleiros e 
Presidente non 

pasan de vintecinco. A 
maiores do salário base te, 
ñen recoñecido un Plus de 
Convénio e outro de Dis, 
ponibilidade Horária. Re, 
tribuci6ns as que men, 
sualmente hai que engadir 
as dietas o que situa os 
seus ingresos en cantida, 
des similares ás percibidas 
por un Subdirector Xeral 
da Xunta. Cando non se 
atopan de viaxe pasan as 
horas de espera acuartela, 

dos insignificantes 

para que a ganáncia sexa 
do cen por cen e non co, 
rran riscos de inversión en 
material próprio. A forza 
de aparecer todos os dias 
polo d_epartamento de 
Couceiro, os seus nomes 
sonan para ocupar _unha 
subdirección xeral e te, 
ñen mando sobre os cám, 
bios cle . mamparas e di vi, 
sións dos despachos que se 
producen durante os ve, 
ráns nas instalacións do 
organismo autonómico. 

O alcalde de Vicedo 1 

Prado Villapol, foi du, 
rante un tempo asesor da 
Consellaria de Sanidade. 

dos nunhas dependéncias 
con aire acondicionado, 
televisión con Canal Plus e polo menos un Marca 
por cabeza. A- última reivindicación que lles foi 
concedida é unha mesa de billar americano. 

Xavier Franco e Casilda Rolán son duas asisténdas 
técnic;;i.s da Consellaria de Indústria, con percep, 
cións económicas moi por riba de calquer funcio, 
nário do grupo A . O seu negócio consiste en aseso-' 
rar á administración en temas para os qu~ xa exis, 
ten funcionários capacitados, e como verdaqeiros 
próletários só aportan a sua foria de traballo. ·A 

· parte contratante, isto é o conselleiro amigo, céde, 
lles gostosamente desde os ordenadores até o fax 

Da sua laboura só quedan as cópias das transfe, 
réncias bancárias por impmte de oito millóns de 
pesetas. Ninguén se lembra que fixo para ganarse 
tales honorários o servidor do satff de Romay. O 
asunto non debeu ser cousa despreciábel e está 
clasificado como o primeiro ~xpediente X da ad, 
ministración galega. 

Sirvan estes exemplos de voz de ánimo aos vinte 
mil opos.itores que están matriculados nas oposi, 
cións para funcionários da Xunta con non f!1áis de 
cento trinta e cinco vacantes. Baixo o mandato de 
Den Manuel nada é imposíbel. • 
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Restrición-s _ 
á libre eléición de médico 
en Compostela 

Mália a proclamación da libre 
eleición de médic·os na 
atención primária do Servizo, 

· Galega de Saude, Sergas, 
este direito, que tamén está 
regulado por un Real 
Decreto, estaría a ser limitado 
nalguns centros de 
Compostela, segundo as 
investigacións \dO Valedor do 
Povo, Xosé Cara. . 

A reasignación unilateral de 
médicos de case cinco mil -
cartillas da Seguridade Social 
por parte do Sergas provocou 
numerosas protestas dos 
usuários e a confusión ao ser 
cambiado o médico de 
cabece.ira. Ademais, estes 
cámbios non foron 
xustificados nen houbo unha 
correcta información aos 
cidadáns. O Valedor do Pavo 
solicitou ao Sergas 
información sobre todo o 
proceso para tomar unha 
determinación.+ 

Os Comités Abertos 
a~ren o proceso prévio 
' a sua xv 
Asemblea Nacional 

O Consello Nacional dos 
Comités Abertos de Escola 
e Faculdade (CAEF) 
acordou o p~sado 11 de 
Xullo abrir un novo 
proceso asembleário. Este 
proceso servirá para 
preparar a sua próxima 
asemblea nacional, que 
será a decimoquinta dos 

·· Comités, o que os converte 
na organización estudiantil . 
máis veterana de. todo o 
panorama asociativo 
estatal. 

A asembles celebrarase a 
coniezos do vindeiro curso 
no campus de Santiago de 
Compostela e procurará 
fixar as liñas básicas de 
act"'ación dos CAEF no 
futuro.+ · 

Traslado da 
Faculdade de Filoloxia 

,de Pontevedra a Vigo 
O pasado Domingo 12 de 
Xullo a Universidadde de 
Vigo convocou ~ matrícula de 
Filoloxia Galega, que terá 
que formaliz~rse na 
Faculdade de Humanidades 
do Campus de Vigo tanto no 
caso do.s alunas de segundo 
e terceiro como nos de 
primeiro. 

Esta c.onvocatória supón na 
práctica o traslado a Vigo da 
licenciatura de Filoloxia 
Galega, que s.e impartía no 
Campus de Pontevedra. A 

- decisión produciuse sen . 
contrapartidas e reducirá a 
oferta de matrícula de 7 45 
prazas a 670, colocando a 
este campus en só o 11 % da 
oferta de toda a 
Universidade de Vigo. A esta 
situación súmase a 
paralización das obras do 
edifícios de Ciéncias 
Sociais.• 
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PESCA 

A. IGLESIAS 

·O BNG demanda acordos con Euskadi que permitan pescar á frota galega 

Plano da Xunta para concentrar · 
as conserveiras en cinco grandes grupos 
-0-P.C. 

A falta de capturas, a deficiente comercialización e as importa-. 
cións de sardiña procedente doutros países están a provocar im
portantes prexuízos á frota galega que se adica á sua captura. Ao 
tempo, a frota do cerco que se adica á pesca do bocarte en au
gas xurisdiccionais de Euskadi vese imposibilitada para pescar 
nas mesmas condicións que os pescadores b~scos. O deputado 
nacionalista, Francisco Trigo, ven de reclamar a .sinatura de acor
des entre a Xunta de Galiza e o Governo basca que permit~n aos 
pescadores galegas realizar a sua actividade en condicións pa
rellas e denúncia o intento da Xunta de xustificar un proceso 
de concentración das conserveiras en cinco grandes grupos. 

Das duas últimas costeiras da 
sardiña tírase unha importante 
diminución de capturas que está 
a provocar unha crise na frota 
que pesca en augas exteriores. 
O descenso de alew_ns nos cala
doiros. parece ser unha das ori
xes fundamentais desta redución 
o que impide, ademais, a recu
peración axeitada dQ. pesqueira 
de cara ao futuro. Para solventar 
os problemas derivados deste 
descenso, a UE impuxo unha. re
dución dos topes de capturas e 
desde á Xunta propiciouse un in
cremento dos prezos de venda. , 
Con esta medida, a Administra
ción galega trataba de desmentir 
a falta de sardiña nos caladoiros 
argüindo que se mativera a.reca
dación por venda do peixe. 

Segundo o deputado do BNG, 
Francisco Trigo, desde a Admi
nistración teríanse que adoptar 

· medidas inmediatas que axuden 
a solventar a crise que sofre o 
sector, nomeadamente a decla
ración dun paro biolóxico que 
permita a reprodución de ale
vins nos caladoiros, para asegu
rar o mantenimento da capturas 
en costeiras posteriores. "Uns 
paros biolóxicos pactados co 
sector que fosen por zonas e. 
non de toda ·a frota", sinala Tri-

. da Xunta coa Deputación de Lu
go através do que se levá a ca
bo un paro encuberto de toda a 
frota artesanal da Mariña lugue
$a, a fin de poder estudar a si
tl!ación na que se atopan os ca
ladoiros nos que adoitan pescar 
·os barcos da zona. 

Outro dos problemas cos que se 
enfrenta a fr:ota que opera nas 
augas exteriores ven provocado 
pola precária dotación dos peira
o s e a deficiente comerciali
zación, centrada na venda do 
fresco, que encarece o produto. 
Mália ser a pesca a princip~I acti
vidade das vilas costeiras; as ins
talacións portuárias carecen qe 
redes de trio que permitan con
servar o peixe e de sistemas mo
dernos que faciliten a sua trans
formación e. comercialización no 
próprio peirao. O parlamentário 
nacionalista sinala que é impres
cindíbel, para man_ter a capacida
de c9mpetitiva do sector, acome
ter unha inmediata moderniza
ciór;i, tendo en conta que a pesca 
do cerco "é moi artesanal, cunha 
éstrutura familiar na que os pró
prios armadores son _os patronos 
dos barcos", o que fai necesário 
tamén que se proceda a unha 
modernización parella da xestión, 

go. Seri embargo, qesde o Go~ A Administración xustifica a sua 
verno gal.ego desbótáse esta deixazón na caréncia de orza-
posibi lidade. A sua negativa mentas que permitan proceder a 
xustifícase na caréncia -de orza,. estas mellaras. Sen embargo, 
mentos que posibiliten ma.nter esta falta de presuposto non irn-
os paros. Mália esta afirmación, . pide financiar na sua totalidade 
ven de acordarse un convénio ' o congreso mundial da sardiña 

1 ' ' 

que vai celebrar a Asociación de 
Fabricantes de Conserva (AN
FACO), én Vigo. Desde a Xunta 

~ ainda non se explicou cal será a 
postura que vai defender no 
congreso e Francisco Trigo 

· adianta ~ posibílidade de que se 
aproveite o foro para anunciar 
un plano baseado exclusiva
mente na importación. -Deste 
xeito ase9uraríase o abasteci-_ 
niento c:las indústrias transfor
madoras sen ter que solventar 
os problemas cos que se en
frenta o sector estractivo. Alén 
diso, desde a Xunta xa se ·ten 
adiantadó a necesidade de que 
o sector da conserva encete un 
proceso de concentración que 
derivaria na desaparición da 
prática totalidade das conservei
ras, quedando reducidas a tan 
só cinco grandes grupos. Este 
proceso xustifícase en base a 
un estudo económico encarre
gado desde a Administración e 
do que se tiraría como solución -
para o sector a concentración 
como fórmula para elimi·nar 
competéncia entre elas. 

Augas bascas 

Francisco Trigo denuncia tamén 
as dificultades que ten a frota do _ 
cerco que se despraza a Euska
di para a .pesca do bocarte. Se- . 
gundo o deputado do BNG, má
lia ·manterse unhas boas rela
cíóns entre os pescadores dam
bas comunidades, os barcos ga
legas vense imposibilitados para 
"op·erar plenamente" nas aügas 

.- bascas. Euskadi ten competén
cia en augéls exteriores até as 6 
millas e as condicións que se 
estabelecen para poder pescar 
nelas son distintas para ós bar
cos paseos que para os gale
gos .. Trigo demanda a sinatura. · . 
dun acorde entre os governos 
autonómicos para que se facilite 
a "reciprocidade na pesca de 
determinadas espécies e se ga
ranta unha cobertura institucio
nal aos barcos galegas que se 
desprazan á zona".+ 

o· Foro 
Babel ·contra 
o Catalán 
Emest Udina volve en LA 
VANGUARDIA á proposta da 
Escala de Verán Rosa Sensat: "a 
opción social máis equilibrada 
para o catalán non quedar co, 
mo lñingua das clases médias 
altas e o castelán para os traba, 
lladores, era optar polo catalán 
como lingua principar>. Udina 
declárase sorprendido de que 
con estes antecedentes "o Foro 
Babel se pronuncie polo 
establecemento de duas linguas 
veiculares, pesia a loubanza im, 
plícita que fan do consenso da 
Transición. Non poden ignorar 
que significarla o 
arrinconamento doméstico do 

LA VANGUARDIA 

catalán, exactamente como Pª' 
sa en Holanda, na escola supe, 
rior universitária, con nada in, 
fundados temores do Govemo • 
de que a lingua inglesa poida 
chegar a suprimir na prática o 
Neerlan.dés. Moitos dirixentes 
cataláns do PP coidan que xa 
a~nda co lério de que o cata, 
lán sexa a lingua veicular, como 
votara a .UCD no BJ, mentres a 
aplicación da leí sexa flexibel. 
Identificar a lingua catalana 
coa política de governo de 
CiU, non é precisamente a roe, 
llor,via para xerar as alternati
vas que postulan. Nen alterna
tivas nen clarificación oferecen 
algúns provocadores babfolicos 
coma Félix de Azúa, adicado 
últimamente non-só a 
condenar a quen non coincide 
coa suá ·opinión e a abourar aos 
nacionalistas coma asasinos, en 
plural. Bon debate para a histó
ria, Advirte á ignorante poboa
ción que só cumprindo con 13a, 
bel evitarase que Catalunya re
mate coma o Pais Basco. Non 

I -" 
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sabemos se Azúa ten de súpeto 
vocación de profesor T oni Ne
gri, inspirador das brigadas xus
ticieiras, ou de novelista Tom 
Clancy, que mestura naciona
listas e catalanistas con 
sérbios".• 

A razón ausente 
de Trimble 
Sean Brady escrebe no AN 
PHOBLACHT sobre a situación 
nos Seis Condados: "David 
T rimble sabe coa razón que ten 
que producirse un cámbio do 
que el mesmo ten que ser 
protagonista, pero emocional
mente está no campo do non. 
Asi que a sua razón e o seu co
razón se pofian dacordo, o pro
ceso de paz comezará a funcio
nar. Trimble ficou mudo en re
lacións coas procesións dos 
oranxistas, e non quixo nen se, 
quer dirixirse aos habitantes da 
sua demarcación eleitoral de 
Carvaghy Road. Adams califi
cou as marchas coma a proba 
de lume do govemo británico e 
que David Trimble tamén teria 
que pronunciarse sobre as con
vocatórias dos unionistas. O 
presidente do Sinn Fein decla, 
rouse disposto a ir a calquera 
sitio para entrevistarse con 
quen fose para buscar unha so-
lución ao desafio das 
procesións oranxistas. Para a 
opinión republicana é unha sa
tisfacción comprobar que o 
Sinn Fein é a formación políti, 
ca roáis comprometida cos 
cámbíos nos seis condados e a 
que ten máis ideas anovadoras, 
credibilidade e decisión". • 

Mellar 
que Al Capone 
A revista HISTORISCHES 
ZEITSCHRIF reproduce unha 
escolma das memórias do xene
ral da infanteiria de mariña 
norteamericana S. Darlington 
Butler: "Pasei trinta anos da 
miña vida no corpo dos 
marines, o máis activo e diná
mico que ternos, e coido que 
consagrei o mellor da miña 
existéncia a ervir ao grande 
capital, a Wall Street e aos 
banqueiros. Nunha palabra, fi
xen o papel de mafioso do ca
pitalismo. Así actuei en Méxi, 
co, en 1915, para que Tampico 
fose un lugar seguro para os in
tereses dos petroleiros nortea
mericanos; en Haití e Cuba pa
ra que os homes do National 
City Bank puidesen facer negó
cio; en Nicaragua en 1909 para 
que a banca Brown Brothers 
non tivese problemas; na 
República Dominicana en 
1916 para os azucreiros dos Es
tados Unidos cadrar benefícios; 
en 1913 defendin as empresas 
fruteiras norteamericanas en 
Honduras e en 1927 á 
Standard.Oíl na China. 
Recompensáronme con carros, 
honras e ascensos pero cando 
volvo a vista atrás penso que 
competin con avantaxe con Al 
Capone. El só podia cobrar im, 
postos en tres ou catro bairros 
mentres que os marines actua
bamos en qes cbp.tinentes". • 

. ..: 
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Que análise fai da situación 
económ~ca de Lugo? 

Trátase dunha zona fundamen
talmente rural e esta impronta 
faise notar moito na capital e·en 
urbes principais . como Monforte ~ 
ou Viveiro. Está saindo a duras 
penas dun periodo secular de 
subdesenvolvimento, pero de 
forma limitada ou supeditada por 
actores esencialmente políticos, 
de ámbito · xeral e outros provo
cados pala inércia histórica. Es
famos nunha loita de anos con
tra sécu os e polo tanto a saida é 
lentísima, moi ralentizada. 

Fálase habitualmente do de
senvolvemento económico do 
Eixo Atlático esquecendo o 
resto da Gal iza. 

Estase producindo unha espé
cie de contradición histórica. 
Acentúanse as diferéncias en
trj3 a Galiza máis desenvolvida, 
con estruturas económicas 
máis dinámicas e a outra parte 
de Galiza máis despovoada . 
As sociedades deberían ser 
máis igualitárias , as estruturas 
políticas deberían tender a ami
norar as desigualdades e nem
bargantes cada vez se acen
tuan máis as diferéncias. Como 
din os franceses o décalage ca
da vez é máis intenso. A pro
ví ncia de Pontevedra e a de 
Ourense, por exemplo, parecen 
dous mundos completamente 
dist intos. O primeiro mira xa 
abertamente ao século vinteun 
e o outro parece que non dá 
despegado do dezanove. 

Pero existen potencialidades. 

Os escolásticos distinguían moi 
ben entre actos e poténcias_ As 
potencialidades hai que desen
volvelas. A pro'{íncia de Lugo é 
a máis extensa de Galiza e a 
segunda do Estado pero unha 
parte enorme que se correspon
d eria coa zona do Caurel , do 
Cebreiro , da Fonsagrada, de 
Navia de Suarna, por exemplo, 
estivo sometida historicamente 
a unhas taras enormes que lle 
impiden tirar para diante. 

Como pode darse o salto? 

As transformacións son de ín
dole polít ica. Pero nunha de
mocrácia as transformacións 
non se fan dixitalmente, mira
gosamente, nen se fan incluso 
por feitos consumados . Fanse 
democraticam·ente. Hai un tópi
co que á xente, sedicentemen
te esquerdista, lle molesta mo
tí simo e que ven a dicer que 
Galiza ten os políticos que me-. 
rece. Eu o que digo é que Gali- -
za ten hoxe os políticos que eli
ximos os galegas e que están 
lexitimados desde o ponto de 
vista democrático. 

E o caciquismo é superábel? 

O caciquismo é superábel, pero · 
isa implica que exista· caciquis
mo na província e eu p.oderia 
negar a maior como din os filó
sofos. O exercício do poder pofí..: 
tico sempre conleva certo grao 
de caciquismo entre aspas. Os 
grandes políticos de Galiza, des
de Montero Ríos, e moito antes, 
Xelmírez, exerceron fórmulas di
ferentes, máis ou menos direc
tas, de caciquismo. Exercer o 
poder implica tomar decisións e 
isto implica elexir e polo tanto re
nunciar. Facer unhas causas su
pón non facer outras. A história 

· de España e a' história de·Galiza 
son inexplicábeis sen o caciquis
mo. Non coñezo negl,Jnha etapa 
da história, atreveriame a dicer 

ANOSATERRA 

Xan Soto-
'O.desenvolve-mento do interior de Galiza. 

está limitado por factores pol!ticos' _ -·_ 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

É CRONISTA OFICIAL DE LUGO E ESCREBE A DIÁRIO UNHA COLUNA NO PERIÓDICO DO QUE É SUBDI

RECTOR; EL PROGRESO. XAN. SOTO SINALA O DESEQUILÍBRIO CRECENTE ENTRE A GAUZA COSTEIRA, 

MÁIS DESENVOLVIDA, E A GAUZA ·DO INTERIOR E APONTA A NECESIDADE DUN CAMBIO POLÍTICO NO 

do mundo, sen este fenómeno. 
Estou convencido de que Ticia
no retrataba a Carlos V non por 
concurso aberto. 

Escrebe armado dunha impor
tante bagaxe cultural. Estase 
perdendo esa forma de facer 
xornalismo? · 

O xornalismo adoece de certas 

caréncias culturais. É un xorna
lismo 1 un pouco improvisado. 
Con todas ª? excepcións posí-

. beis, non vexo nos periódicos 
moitos artigas que teñan detrás 
excesiva reflexión. Os xornalis
tas .están moi ben preparados. 
Sabeíl informática, inglés, pero 
descoñecen causas elemen
tais. Non saben se Felipe V 
eran un rei · austria~o. francés 

P. BERGANTIÑOS 

ou alemán. Ñon saben se Cas
telao ... bueno de Castelao sa
ben moito si ~. . pero non saben 
se Rafael Die.ste moáeu hai 
quincé anos, hai doce ou hai 
cincuenta. Hai alguns periódi
cos que se caen das mans. Ta
mén se fa¡ un xornalismo moi 
·paternalista. Quereselle expli~ 
car a xenté o que ten que pen
sar, cando a xente sabe pensar 
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moi ben por si mesma e ten as 
ideas moi claras. O que podes 
·aar s_on referentes, axudar" a 
debater.. Estou. talando dun xor
nalismo dé adoutrinamento qu~ 
a min me p,arece repulsivo. E 
un periodismo de proselitismo e · 
captqción que non me gosta 
nada. Gostábame o· de proseli
tismo e ·captación que se facia 
antes poque coHias un periodi
co e sabias a que partido per
tencia e o que che ia dicer. Ho
~e non-. Agora faise proselitis
mo · en todos os xornais, chá
mense independentes, liberais, . 
apartidistas, co,mo se a -xente 
fose tonta. Os xornalistas ainda 
non descubrimos que un paisa
no do Caurel cunha ant~na pa
rabólica está tan informado co
ma nós. 

Os grupos muJtimédia non me 
gastan nada. E moi importante 
que sobrevivan empresas coas 
características de El Progreso 
e agóirolles un gran futuro. 
Non me gasta nada o pensa
m ento único, eses enormes 
grupos que dominan 1,m feixe 
·de xornais, de rádios, de cade
as de-televisión, unha editorial. 
A empresa cun xornalisrrío moi 
pegado ao leitor fai moita falta 
e especialmente en paises co
mo Galiza. Do que pasa lonxe 
a xente está sobreinformada e 
o que lle interesa é o máis pró
ximo. 

Estivo traballando moi· perto 
de Anxel Fole ·en tempos nos 
que era difícil facer xornalis
mo. 

Fun moi -amigo de Fole e ensi-
.. noume duas causas fundamen

talmente. Despertou en min o 
interese polo próximo. Eu era 
un xornalista novo, un pouco. 
pedante, que coidaba que o 
que pasaba en Lugo non tiña 
maior interese e que o que re
almente interesaba era que se · 

· cocia no Pentágono. Por outra 
banda aprendin del que no xor
nalismo hai que compaxinar a 

- ··urxéncia do traballo coa corre
·ción na escrita. A urxéncia no 
· traballo non pode xustificar 
nunca un mal -xornalismo, pre
cipitado, mal escrito, improvisa'" 

' do. ·A parte diso aprendin moi-
tas causas del como ser· huma-

/· 

no, da sua conduta personal. 
Era unha perso9- ao que a vida - , 
non tratara con especi.al agari
mo, pero sen embargo era ex
traordinariamente cordial, aga
rimoso, sen nengun resent.i
mento, nen capaz de mirar cara 
atrás, -ou cara ninguen con 
ódio. Niso lembrábame a Cun
queiro que pasou anos difíceis, 
traizoado polos _seus próprios 
compañeiros e sometida a sua 
literatura a unha espécie de 
marxinación por razóns extrali
terárias, e sen embargo era un 
home que estaba absolutamen-
te reconciliado coa vida.• 
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Dos seis xenerais fusilados polos golpistas a metade fórono en Galtcia 

Militares contra militares no 18 de Xullo de · 1936 
"':" . , ... 

-* XAN CA.RBALLA .· 

Cúmprese un novo aniversá
rio do golpe militar contra a 
República. Dos seis xenerais 
fusilados polos franquistas 

· tres fórono en Galiza: o con
tralmirante Antonio Azarola, o 
xeneral Enrique Safcedo e o 
xeneral Roxélio Caridad Pita. 
Un trunfador daquel tempo, 
Queipo de Llano, explicaba 
d_esde Sevilla a pedagoxia dos 
insurrectos «verase que nós 
non fusilamos só a un sarxen
to Vázquez ou a algun solda
do. Nós fusilamos ás xentes 
por altas que esteñan, sem
pre que faltaran ao seu deber". 

Azarola foi levado a un Consello 
de Guerra en Ferro! o 3 de Agos-

Militares nos a _rredores de Lugo nos dias do golpe militar. 

. to de 1936. Ao dia seguinte foi 
conducido á traseira do cuartel de 
Dolores, e fusilado. Paradoxica
mente o seu filio chegou a ser un 
alto cargo militar gon Franco. Aza
rola fora ministro de Marina con. 
Portela Valladáres, e cando se lle· 

_apresentan os oficiais golpistas 
intenta· evitar que a insurrección 
vaia adiante, anque tímidamente, 
dicíndolle aos que o conminan 
"non saben vostedes onde se me
ten ao colocarse nesta atitude. 
Coido que a masa popular non 
cometerá desmáns se nós non 
nos movemos e que a declara
ción do estado de guerra pode 
exacerbala e o que se busca co- ' 
mo remédio será causa de suce
sos de sangue". De nada lle valeu 
esa atitude d~ contemporización. 

estiveron de lograr deter o golpe 
en Ferrol. Recólleo Carlos Fer- · 
nández no seu libro "O alzamen
to de 1936 en Galicia", ccseguin
do os procedementos dos mar
xistas abriu en segredo o Arsenal 
ás masas marxistas para que se 
apoderasen del e dos barcos. 
Nos barcos .houbo unha loita te
rríbel entre a oficialidade e outra 
parte dos marjñeíros · pastos aos 
-seu favor e ás clases de tropa e 
outra parte da mariñeiria que os 
axudaba. O trunfo foi da parte da 
oficialidade, da parte noble. Os 
do outro bando sofriron o castigo 

que pas·ado o tempo ascendeu a 
almirante. Moitos vigueses recor
darán que o seu nome era o do 
actual Hospital Xeral até o ano 
1979. 

No mesmo Ferro! continuaron 
os fusílamentos e os Consellos 

· de Guerra a militares. O dia 7 
de Agosto fusilan ao contramas:. 
tre Xoan Manso. O 11 ao capi
tán honorárío Miguel Mendígu
chía ... ·cabos, mariñeiros e un ha 
manchea de militares marren na 
semanas ímediatas en Ferrol. 

' 
Mortos en todas as 
guarnidóns galegas 

Queipo .de Llano, desde as su as 
incendiárias alocucións radiofóni
cas en Sevilla reivindica o suce
dido e distorsiona a actividade de 
Azarola, para tentar explicar a re: 
sisténcia de moitos mariñeiros e 
alguns subofíciais que a pique? 

· merecido. O autor de todo isto, o 
vicealmirante Azarola, foi fusila
do». E engadía despois Queipo 
de Llano «verase que nós non 
fusilamos ·só a un sarxento Váz-

. quez ou a algun soldado. Nós fu
silamos ás xentes por altas que 
esteñan, sempre que faltaran ao 
seu deber". A persoa que detivo 
a Azarola foi Luis Vierna Belado, 

O xeneral Salcedo e o xeneral 
Caridad Rita sofriron igual sorte 
por querer parar golpe na Coru-

. ña. Son detídos no meío de reu
nións con ofíciais nas que trata
ban de parar o inevitábe~. sendo 
especialmente agresiva a depo-

Oficiais depurados e fusilados 
Carlos Fernández teñ realizado o relato polo miudo da depurq.ción, e no seu re
latório sobre o 36 (várías · revisíóns-en Edicíóns do Castro), destaca este parti
cu)ar aspecto da loíta interna no exército, e como se decantou én Galiza a vító
ria golpista, non por unha-predísposicíón específica da socíedade, senón pala 
conxuncíón de factores na ofícíalidade· e porque.para os plans de Mola e Fran
co era fundamental a caida de Galiza, polo que se fixo especial fincapé no uso 
da forza desde · o primeíro momento. A crónica da represión deses anos é a da 
enormidade, ainda que hoxe só reseñamos_ algu.ns dos episódíos da confronta
ción interna no exér'cito -entre leaís á Constitución democrática e os golpistas. 

'--VICEALMIRANTE 
INDALECIO NúÑEZ 
Qu1JANO, Xefe da Base 
Naval de Ferro!. Cesado 

, despois do trunfo do 
golpe e retirado o 9 de 
Febreíro de 1937 

CONTRALMIRANTE 
ANTONIO AZAROLA 
GROSILLÓN, xefe do 
Arsenal do Ferro!. 
Xulgado en Consello qe 
Guerra e fusilado o 4 de 
Agosto de 1936. 

XENERAL . DE DIVISIÓN 
ENRIQUE SALCEDO 
MOLINUEVO, xefe da VIII 
División orgánica con . 
sede na Coruña. 
Xulgado en Con$ello de 
Guerra e fusilado o 9 de 
Novembro de 1936. 

XENERAL DE BRIGADA 

ROXÉLIO CARIDAD PITA, 
· xefe da Brigada de 
Infantería da Coruña. 
Xulgado en Consello de 
Guerra e fusilado o·9 de 
Novembro de 1936. 

XENERAL DE BRIGADA 
- XOSÉ IGLESIAS 

MARTÍNEZ, xefe da 
Brigada de Artillería de 
Pontevedra. _Cesado o 
18 de Xullo de 1936 e 
separado posteriormente 
do Exército. 

XENERAL DE BRIGADA 
RICARDO MORALES 
DíAZ, governador militar 
do Ferro!. Cesado e 
separado posteriormente 
do Exército. 

CORONEL ALBERTO 
CASO AGOERO, xefe do 
reximento de Infantería 

Zaragoza nº 12 de Lugo. 
Creado o 24 de Xullo de 
1936, chamado a Burgos 

_ e reincorporado ao 
Exército. Ao finalizar a 
guerra é xulgado e 
separado do Exércíto. 

CORONEL ADOLFO 
TORRADO ATOCHA', xefe 
ao rexemento de 
Artillería nº 16 da 
Coruña. Detido o 20 de 
Xullo de 1936, xulgado 
en Consello de Guerra e 
condeado a 15 anos de 
prisión . 

TENENTE CORONEL 
MARIO S.ANCHEZ, xefe 
do Rexemento de 
Artillería nº 15, con 
.guarnición en 
Pontevedra Cesado o 18 
de Xullo de 1936 e 
separado do Exércíto. + 

sición de Caridad Pita, ao berro 
de "morran os traidores!". Envia
do ao Castelo de San Felipe de 
Ferrol é xulgado nun sumarísimo 
e fusilado o 9 de Novembro. Se
gundo canta Carlos Fernández 
"deulle cinco pesos de propina 
ao cabo do pelotón de fusilmen
to, dicindo aos soldados que non 
os facia responsábeis da sua 
morte. Morreu berrando, ¡Viva a 
República! e os seus restos es
tán nunha modesta umba do ci -

. mitério civil da Coruña". 

Salcedo, pola sua parte, era un 
militar de longa traxectória afri
cana (particpo na Guerra en 
Marrocos) e a sua indecisión a 
declarar o estado de guerra non 
impediu que fose levado a San 
Feíipe ·e ali fusilado como Cari
dad o 9 de Novembro. Confesa 
e comunga e, en contraste co 
seu compañeirq de armas, ma
rre berrando "Viva Cristo Rey". 

A lista de militares axustícíados 
comprende a todas as armas. Al
gunhas están contadas polo miu
do, como a do capitán Xoán Rico, 
morto na Caeira (pódese ver o 
relato en Inmolados Gallegos de 
Luis Lamela, en Edicións do Cas
tro). Gardas de Asalto, carabinei
ros, soldados e mandos de todos 
os escalafóns foron pasados pa
las armas ou postos en primeira 
liña do frente de guerra como re
presália. Ainda que a investiga
ción sobre a dítadura en Galiza 
canta con importantes fagoas, as 
aportacións paseniñas destes úl
timos vinte anos permiten unha 
reconstrucíón ca6al de como se 
conseguíu dobregar a legalidade 
polos insurrectos· mediante a trai
ción, e como aqueles mandos mi
litares que se negaron a rebelar
s~ foron depurados e mesmo 
executados. + 
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XoséMaria 
Ferreiro, 
deputado do BNG 

'Para cambiar a situación 
actual das farmacias 
hai que introducir prazos e_ 
contar co sector' 

Que modelo ten o BNG para 
as farmácias? 

No BNG traballabamos nunha 
proposición de Lei de Farmá
cía, pero aparcámola ao sa
ber da existéncia dun ante
proxecto da Xunta que pen
samos que é un globo sonda. 
Previamente reuníramonos 
con todo o sector: empresá
rios, farmacéuticos rurais, co
léxios, parados, farmacéuti
cos sen oficina e auxiliares, 
cara os que ternos unha sen
sibilidade especial porque é o 
colectivo máis feble. 

Como é o proxecto da 
Xunta? 

O primeíro estudo do borrador 
non satífaceu a nínguén, má
lia que unha leí ten que har
monizé;).r un sector e debe ter 
en consideración o sentir dos 
colectivos aos que afecta. Aos 
farmacéuticos pareceulles un 
proxecto redactado con noc
turnidade e alevosia, por iso 
apresentaron un feíxe de ale
gacións, das que só aceitaron 
54. O proxecto caracterízase 
pala ambigüídade e porque 
deíxa campo para unha nor
mativización posterior, cando 
o lóxico é definir ben os crité
rios porque hai moitos intere
ses e cómpre ser moí subtíl. 
Ademais, estabelece dous 
modelos de farmácias: as que 
xa existen e as de nova cria
zón, que serán outorgaaas 
mediante concesión admistra
tíva cun critério de transparén
cia, mérito e capacidade e se
gundo uns módulos de povoa
ción e de distáncia, pero non 
de densídade. 

En que están de acordo e 
en desacordo? 

eremos que haí que intervír 
porque as farmácias son esta
belecimentos privados de inte
rese público, introduciriamos o 
critério de concesión de ofici
nas segundo a densidade de 
povoación e coincidimos na fi
losofia de dar concesións por 
crjJérios de transparéncía, mé
rito e capacídade. Pero acorre 
que ternos unha realidade, que 
é que até agora o único xeíto 
real de ter unha farmácia era 
comprala e que houbo moitas 
persoas que se endebedaron 
para facelo, de modo que hai 
que introducir prazos e non 
permitir que· haxa dous tipos 
de farmácias, porqué senón os 
actuais farmacéuticos van re
correr aos tribunaís e van ga
ñar. En todo caso, o naso mo
delo entende que o farmacéuti
co ten que ser un elemento · 
máís do modelo sanitário. + 
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C~MARCAS · 

, A privatización non foi aprobada en pleno como é préceptivo , 

O alcalde de Monforte contrátalle 

I 

o serv.izo de xardineria a un sobriño político 
-0: M.V. 

A empresa de traballo tem
poral Ader é, desde hai pou
ca s semanas, a encargada 
de suministrar os traballado-
res necesários para o servi
zo de xardineria do concello 
de Montarte. O director dele
gado de Ader, António Villa
verde Pereiras, é sobriño po
lítico do alcalde, Nazário Pin. 

A Comisión de Governo cele
brada o pasado 18 de Marzo 
acordou contratar os traballos 
de atención a xardíns e espá
cios públicos "cunha empresa 
de servizos". Na sesión do 15 
de Abril a mesma comisión de
cidia que Ader, empresa de re
cursos humanos e traballo tem
poral, fose a que puxese a dis
posición os empregados. 

A oposición municipal non tivo 
oportunidade de manifestar a 
sua opinión ao respeito porque 
a privatización do servizo non 
foi tratada en nengún pleno, 
como seria preceptivo por lei. 
Xosé Lois Sotelo Soianes, 
portavoz do BNG, sinala que o 
alcalde non deu a coñecer en 
nengun momento as bases 
que debian rexir a contratación 
e que simplesmente "puxo un 
anúncio nun xornal". 

O alcalde de Manforte, NC1%ário Pin (con lentes), a carón do Conselleiro Xosé Cuiña. 

Ader tivo que competir con ou
tra empresa, Comercial Aqrí
cola Si/leda, en cuxa proposta 
se sinalaba un importe men
sual de 92 mil pesetas ao mes 
por cada peón xardineiro, ade-

mais de documentar a si.la ex
periéncia no sector. Ader cus
taralle ao concello 1154 por 
hora e peón, o que representa 
unhas 203 mil pesetas por 
mes e traballador. 

Ader, por outra parte, non de
mostrou contar con traxectória 

algunha ·neste campo, o que 
non lle impediu facerse coa 
concesión. 

Pésie a que os 12 ·xardineiros 
empregados veñen traballando 
desde hai mes e médio, o con
cello non asinou ainda nengun 
contrato. Con anterioridade o 

Nome ..................................... Apelidos ·- ........................ . 

Enderezo .................................................................. : ...... .. 

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

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

Província ................................ Paf s. 

Suscrébome a A Nosa Terra {lnctuldos os Cademos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 
Galiza/Es1ado/Portugal .................................. 9.000 ptaJano .. ..... 4.500 ptaJsemestre 

Europa ..... ..... .............................. 10.920 
América e resto do mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa
ñol · · 

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

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a noma de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 1 • 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforros 

C0nta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 o:::J 
1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 

Titular ..................................................... _ ...................... ............. . 

............ ... ............................ : ......... N!? Sucursal ....... .' ................ . 

Povoación ...... , .......................... ,. Província ......................... :··· 

Sérvanse tomar nota de atender até noyo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexari apresentados por Promocións Culturais · 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) 

servizo era municipal e cada 
traballador cobraba o salário 
mínimo de 68 mil pesetas. Da
do que non existe convénio 
provincial no sector é previsíbel 
que o· soldo dos novas xardinei
ros sega a rexerse polo salário 
mínimo, pero o concello pagará 
tre~ veces máis por eles.• 
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·. Viciños de Santa Lucia 
protestan por ampliar 
unha estrada 
sen habitar un paso . 

O pasado Luns 13 de Xullo, 
un grupo de viciños do bairro 
de Santa Lucia, na parróquia 
compostelán do Eixo, 
protagonizaron uriha protesta 
e un enfrentamento coa 
Garda Civil por mor das 
obras de ampliación da N- . 
525 sen contemplar a 
habitación dun paso baixo 
chan que o Ministério de 
Fomento leva ános ' 
prometendo.1 Como 
consecuéncia da mobilización 
Fomento admitiu ampliar a 
sinalización e instalar 
semáforos, pero non 
apresentou un proxecto para 
consfruir o túnel de andado 
pol9s viciños do lugar. 

A estrada N-525 divide en 
dous o bairro de Santa Lucia 
e cria grandes prexuízos aos 
viciños.• 

O edificio da cadea 
da Coruña será centro 
de acollida para reclusos 

O edifício da que até hai 
pouco foi o cárcere da 
Coruña será utilizado de
agora en diante como 
centro de acollida para 

. reclusos, segundo 
respondeu a Mesa do 
Congreso dos Deputados a 
unha pergunta do 
parlamentário do BNG, 

- franci_sco Rodríguez. O 
inmoble que antes ocupaba 
o centro penitenciário 
acollerá a presos en réxime 
de terceiro grao 
·penitenciário mentres non 
se dispoña dun centro de 
inserción social ria cidade. 
Despois poderia ser 
transferido á Administración . 
autonómica ou l_ocal. 

A constl'ución dun centro de 
inserción deste tipo na 
Coruña foi acordada polo 
Consello de Ministros o 
pasado 30 de Abril.+ 

A· Deputación de Lugo 
paga os gastos persoais 
dos seus funcionários 

O BNG asegura que a 
Deputación de Lugo paga os 

. gastos persoais dos seus 
funcionários "con moita 
frecuéncia", para mantelos 
baixo a tutela de Francisco 

. · Cacharro, presidente da 
Deputación e "grande patrón 
provincial do PP". 

Cosme Eládio Pombo, . 
deputado do BNG en Lugo, 
denunciou que a Deputación 
luguesa pagou a reparación 
dos·turismos particulares de 
dous funcionários por valor de 
25.000 pesetas. Tamén
afirmou que a outro 
empregado da Deputación se 
lle abonou o importe dunha 
prenda de vestir que se lle 

· estragou ao botar un petardo 
para escorrentar estorniños. • 
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COMÉRCIO EXTERIOR E 
DESMANTELAMENTO PRODUTIVO 

MANuELMERA 

Remato de ollar Contabilidad.e Rexional de Galicia, un, 
ha publicación da Xunta de Óalicia que, como indica 
o seu título, fai un balance de 1990 a 1994 sobre a 
contabilidade do noso país. O primeiro que chama a 

· atención é o próprió título onde se recupera o termo 
franquista de "rexión". O segundo aspecto a salientar 
é que se trata de dados vellos, rendo en conta que os 
máis próximos son de 1994¡ polo que non podemos 
coñecer, en-toda a súa extensión, .a resposta económi, 
ca á política realizada por 

gakga, nen como funcionan os sectores económicos. 

Indo ao cerne do problema. Cando a Xunta fala de 
que o comércio exterior vai vento ~n popa, facendo 
unha análise de dados parciais de 1997, compre saber 

· cal foi. o saldo comercial co resto do Estado. Porque, 
se cohtinou a tendéncia de 1990 a 1994, podemos . 
estar ante unha situación económica difícil e per, 
den.do mercad9 frente ao noso principal competidor, 

:>..; enteirándonos mal e tarde. 
Fraga á fronte da Xunta du, 
rante parte do segundo go, 
verno e en todo e terceiro. 
Falta. un coñecemento com, 
pleto, e actualizado ,.do con, 
texto económico e social, 
así resulta difícil planificár 
cara ao futuro e rectificar li, 
ñ~ de actuación. 

,·e . . 
ando s~ analisan 

Algo que po; outra banda 
non é extrano, tendo en 
conta que sectores produti, 
vos básicos para economía 
do país están sendo des, 
mantelados ou limitados na 
súa expansión, e o comér, 
cio exterior depende cada 
vez máis de actividades e de 
empresas moi determinadas 
(automóbil, granito, celulo, 

algunhas .cifras, so~resae 
axiña o medre do déficit 
. c'omercial co resto do. 

Cando se analisan algunhas 
cifras, sobrésae axifia o ·me, 

Estado" 

dre do déficit .comercial co 
resto do Estado. Noinea, 
<lamente, de 1990 a 1994, a 
nosa nación pasou de ter 
unha cobertura do 96%, e 
un déficit de 43.000 millóns de pesetas, a unha co, 
bertura do 90% e un saldo negativo de 144.000 mi, 
llóns. Non s~ trata dun feito casual ou sen importán, 
cia, ante todo, porque o comércio co resto do Estado 
representaba en 1994 un 72,5% do total dos inter, 
cámbeos de bens e servizos de Galiza. Levamos anos 
defendendo ante as institucións, que non se pode 
analisar o comércio exterior do país, se non se ten en 
conta o comércio co resto do Estado. Non se reco, 
lleu a nosa suxeréncia e as institucións, a patronal e 
os sindicatos de ámbeto estatal danlle a €Sta proposta 
un carácter ideolóxico e político. Cando, góstelles 
ou non, o resto do Estado-é ·algo e:xterior, foráneo a 
Galiza como ente territorial, máis ala de se é ciu non 
un Estada' plurinacional, e de cal deba ser a situación 
xurídica administrativa de Galiza. Total, que só se 
reflite como comércio exterior aquel que se realiza 
co resto do mundo. Non se pode saber con dados tan 
parciais cal é o grau de competitividade da economia 

NOVJDADES DE 

sas, alumínio, lousa, conser, 
vas, etc.). 

Non hai dúbida de que é 
positivo que cada vez sexa 
máis m4lguado o intercám, 

beo comercial co resto do Estado {pasamos dun 
78,5% en 1990 a un 72,5% en 1994), xa que isto per, 
mite unha menor dependéncia, pero resulta preocu, 
pante o aumento do saldo negativo. Todo parece fil, 
dicar que Galiza serve para colocar excedentes, men, 
tras cada vez resulta máis difícil vender os nosos pro, 

-tlutos en mercados tradicionais. Esta situación ten 
moito que ver coa marxinación en matéria de infraes, 
truturas, pero tamén que se utilicen os nosos sectores 
máis dinámicos como moeda de cámbeo na Unión 
Europea. O outro aspecto positivo, polo que ternos 
que pular .é o medre significativo do intercámbeo de 
bens e servizos con Portugal, con quen deb~mas · cons, 
tituir unha gran zona económica, que nos permita xe, 

..rar un mercado interno potente, asi como as relacións 
coa América Latina, xa que somos a entrada natural 
cara e desde Europa. • -

MANillL MERA é Presidente da CIG 

A NO SA TE RRA ·. 

As tecedeiras do fume. 
Historia da Fáprica de Tabacos da Coruña 
de Luís Alonso Álvarez 

A historia do maior dos establecementos industriais 
de Galicia ata a Guerra-civil. O autor refunde a 
interpretación clásica do movemento obreiro coas últimas 
tendencias historiográficas. Así, cobran pro4tgonismo non 
só as condicións de traballo e as actitudes sociais e 
. sindicais das cigarreiras, senón tamén as estráiexias · , 

empresariais e a evolución dos espacios industriais, a 
propia historia urbana, as decisións do gobemo central e o 
contexto internacional. 

COUCCIÓN CAMPUS 

~ 
EDICIÓNS 
AIOIADDA 

VIII Asemblea 
doBNG 

MANuELCAO 

Os principais grupos políticos operantes en Galiza acomete, 
ron estes días procesos de reorganización interna e consoli, 
<lamento dos seus posicionamentos políticos cara os vindei~ 
ros retos eleitorais que se apresentan en Concellos e Parla, 
mento Europeo. Con excepción do PSOE, inmerso nunha 
continua liorta interna, os outros grupos sairon afortalados, 
ao menos aparentemente, dos seus congresos respectivos. 
Así, clausurado o congreso do PP, xa ·afloraron con virulén, 
cia inusitada· as diferéncias internas agachadas e dormidas 
polQ apoio mutuo á figura irrepetfbel de Manue~Fraga. 

Analizando a VIII Asemblea do Bloque Nacionalista Ga, 
lego, celebrada en Ourense, compre destacar antes que na, 
da a consolidación e afortalamento interno do liderazgo de 
Xosé Manuel Beiras frente aos febles intentos de diluír ou 
esvaír o peso do principal activo eleitoral do nacionalismo 
en toda a súa história. Superados con facilidade tales mo, 
vementos, o líder do BNG trazou con precisión e nitidez os 
perfis e novas propostas que o nacionalismo ha seguir nesta 
nova xeira. O carácter frentista e esencialmente pluralista 
do proxecto nacional do BNG quedou reafirmado como 
elemento imprescindíbel para a consecución dos obxecti, 
vos políticos e sociais dun nacionalismo progresista na no, 
sa terra. Tales obxectivos delimitados no curto prazo pola 
introdución político,social interna nos concellos galeg s e 
pola proxeción da problemática galega á Unión Europea 
aparecen tamizados por un cámbeo sustancial na relación 
estratéxica cos grupos políticos operantes no resto do Esta, 
do. En efecto, o nacionalismo do BNG con influéncia real 
neste país ten claro que a confluéncia estratéxica cos na, 
cionalismos históricos de Cataluña e Euskadi devén pivote 
basilar de calqueira proxecto de reformulación e reorgani, 
zación política e institucional do Estado español e na pro, 
xeción global de Galiza como ente diferenciado. 

'Compre destacar a proxeción 
do nacionalismo galega, 

visualizada no amplo abano e alto 
nivel das delegacións asistentes á 

Asemblea" 

Compre· destacar, doutra banda, a proxeción mediática do 
nacionalismo galego, visualizada no amplo abano e alto nivel 
das delegacións asistentes á Asemblea e o tratamento amplo 
e matizado dos meios de información xeral máis importantes 
de Galiza. Con seguridade, a VIII Asemblea do BNG ha re, 
presentar un ponto de inilexíón na relación estabelecida en, 
tre a sociedade galega e o nacionalismo organizado de xcito 
que este fluído proceso de diálogo contribuirá a afortalar o 
proxecto de construción da nación galega. A preséncia de 
organizacións políticas próprias nas institucións europeas pa, 
sa a considerarse como elemento clave para o nacionalismo 

· galego avanzándose na distinción entre o principal e o se, 
cundário e ampliando as marxes de manobra e o grao de fle, 
xibilidade decisional dos órganos de direción política. 

O nacionalismo galego reafirma e perf eciona a súa defini, 
ció.n política formal nec~sária para acertar na práctica po, 
lítica dun nacionalismo que cada vez terá máis e maiores 
responsabilidades nas institucións políticas e sociais que 
influén na dinámica da ti.osa sociedade. O achegamento e 
integración de máis persoas e colectivos no nacionalismo 
organiz~do será fundamental para a viabilidade e efectiva 
pos,ta en práctica de proxectos e propostas. • 
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O anúncio do euro non 
reduce o desempregó 

'O acorqo non é un éxito dos traballadores, senón de Fraga' 

A CIG ·considera que o pacto asinado· por_ CCOO e 
UGT 'é un aval á política económica da Xunta' 
-0-M.V. 

"A sinatura dun pacto entre 
a Xunta, a patronal e as cen
tra is sindicais estatais ten 
un significado que vai máis 
alá dun acordo pontoal so
bre a subvención a empre
sas, cursos de formación e 
reordenación do tempo de 
traballo, xa que por prlmeira 
vez dáselle un aval á polftica 
económica da derelta por 
parte de centrals sindlcais 
presuntamente progresistas", 
slnalou Manuel Mera, presl· 
dente da Confederación lnter
sindical Galega ao valorar o 
pacto recentemente aslnado. 

Para a direción da CIG, cen
tral que decidira retirarse hai 
várias semanas da mesa de 
reuníóns por considerar que a 
Xunta non tiña vontade de ne
gociar "nada sustancial", en 
palabras do seu secretário xe
ral Fernando Acuña, o acordo 
asinado "cámbia por completo 
o panorama sindical galega". 
O sindicato nacionalista xulga 
que "non hai razóns convin
centes para que estes sindica
tos asinen un pacto que non 
oferece nada novo a respeito 
das propostas feitas pola Xun
ta no mes de Abril que todas 
as Centrais -incluidas CCOO e 
UGT - co.nsiderabamos negati-

. vas e levounos a -realizar mo
bilizacións unitárias". 

Para Manuel Mera as cifras e o 
número de afectados palas "po
líticas activas de emprego so11 
unha repetición daquela pro
posta de Abril, a cal esquecia 
ur:iha reivindicación fundamen
tal como . é o compromiso con
creto sobre o emprego a criar e 
o investimento real a facer". 

O presidente da _CIG aponta 
que CCOO e UGT sabían que 
un pacto deste tipo "teriano 

que defender contra a oposi
ción da CIG e toda a oposición 
parlamentar, pero as direcións 
de CCOO e UGT decidiron po
ñerse do lado da Xunta, des
pois de nove anos de governo 
da dereita, cun grave recuar 
dos sectores produtivos bási
_cas e a perda de emprego e 
de povoación activa en Gali
za". 

Un acordo 
11vago e inconcreto" 

"Cartas públicos para os em
presários, nengunha medida 
de defensa dos sectores pro
dutivos básicos, nengun com
promiso concreto de criació·n 
de emprego e declaracións va
gas sobre a redución da xorna
da", foi o resumo que realizou 
o Comité Executivo da CIG ao 
coñecerse a sinatura do pacto. 
Continuando o relatório de de
fectos do acorde, a mesma 
central lembra que "nengunha 
das medidas propostas pola 
parte sindical foi ap(obada- ou_ 
negociada. O paupérrimo acor
de final remata sen fixar metas 

concretas de criación de em
prego, non abriga a un investi
mento concreto do PIB galega 
nos sectóres 
produtivo-s, non 

Por outra parte, segundo a cen
tral nacionalista "non é extraño 
que UGT e CCOO apoien as 

· subvencións á 
contratación, xa 

xerarquiza es- 10 -
tratexicamente aéordo 

que todo isto for
ma parte da Re
forma Láboral de 

asinado 
cámbia 

1997, pero non 
deixa de reflectir 

os incentivos por 
sector, non con
creta cando, co
mo e onde se 
producirá a re
dución de xorna-

por completo · 
unha fal1a tota~ 
de dignidade que 
se asinen estes 
acordes déspois 
de que a Xunta 
entregara en so
litário estes pro
xectos no Parla- ·· 
mento, despois 

da". 

Para o Comité 
Executivo da 
CIG, "o sustan
cial da nego
ciación foi es-

o panorama 
sindical galega", 
segundo o Comité 
Executivo da CIG. 

quecido ou apar-
cado abertamen-
te. Desde o sin· 
.dicalismo de ámbeto estatal di
se que nos próximos meses 
debatiráse a redución de xor
nada. Pero a patronal xa avi
sou por boca do señor Ramilo 
que a redución non está a de
bate". Segundo a CIG, a patro
nal "só quere falar de flexibili
dade horária". 

M. V EIGA 

de que os orza
mentos estean 
xa aprobados e 
logo dos resulta-

dos ·negativos destas medidas · 
na história recente". 

A CIG xulga, por último, que as 
bases sindicais de GCOO e 
UGT sofreran, como o resto da 
sociedad.e, estas cesións dis
farzadas "de acordes posíbeis 
e necesários". • 

Redondela nori ten alcalde 
O pasado Mércores 8, á noite, centos de viciños de 
Redondela decidirol} queimar de forma espontánea 
as dúcias de toneladas de lbco que ateigaban as ruas 
despois de 17 días de folga do serviío de recollida. 
O concello acabou rodeado por numerosas bolsas 
de lixo, arroxadas por un grupo numeroso de per
soas, entre as que se encontraban. algunhas afíns ab 
Partido Popular que govema no município. 

Os traballadores da recollida, ademais de solicitar 
unha mellora salarial, reclamaban o cumprimento 
do plego· de condicións suscrito no seu dia entre a 
corporación e a em¡?resa Urbaser. Con esta reivin
dicación éstaba dacordo a plataforma de entidades 
veciñais que agrupa a m~is de vii:te asociacións. 

Chama a atendóri que tivesen que ser os emprega
dos do lixo e os veciños os que exbcisen o cumpri
mento dos compromisos por parte da concesioná
ria. É algo que mostra ás claras unha actitude muni
cipal, por desgrácfa non aillada. O alcalde, Amado 

. Ricón, permaneceu como testigo mudo ante a folga 
e de.u sempre a impresión de estar máis da parte da 
empresa que da do município. Parece lóxico -que . 
acabase sendo vítima das peticións de dimisión rea
lizadas mesmo por simpatizantes do seu ptóprio par
tido. O exemplo de Redondela mostra finalmente 
que a privatización non é unha sqluctón e que a 
idea que teñen cerros partidos da política consiste 
unicamente en favorecerá empresa privada, facen
do deixación a as suas oprigas públicas.'"+ 

Segundo o recente informe 
de conxuntura ·da economia 
galega, editado pola 
Fundación Caixa Galicia, a 
incipiente rec.uperación 
económica que se vive na xa 
coñecida como zona 
euronon se traduciu, de 
momento~ nunha redución 
·das taxas de d"esemprego, 
Se nos últimos meses do 
pasado ano se movía en 
níveis do 11,7%, en Xaneiro 

· de 1998 apenas se reduciu 
unha décima ata porse nun 
11,6%. Este mantemento 
explicariase, segundo o 
informe, polo reducido 
aumento do número de 
ocupados no conxunto da 
área, un 0,2% en 1997. A 
Comisión Europea agarda 
que non sexa moito ·maior 
este ano; en torno ao 0,9%. 

Manifestación contra 
crotalización de becerros 

O vindeiro 17 de Xullo ás 
11.30 horas sairá da 
Estación de Tren de 
Santiago unha 
manifestaicón convocada 
polo Sindicato Labrego 
Galego baixo o lema "Pola 
crotalización dos 
becerros". A manifestación 
reivindica o control· 
sanitário dos becerros 
através das marcas ou da 
crotalización, porque na 
actualidade estas prácticas 
son só levadas a cabo 
polos veterinarios que 
designa a ·xunta de Galicia, · 
que esixen que os labregos 
pagueo o serv(cio. O SLG 
considera que este control 
sanitário obrigatório debe 
ser un servicio público e 
gratuito.• 

· Privatización 
dos servicios de estiba 

O Comité de Empresa de 
Sestico e os representantes 
da CIG-Mar e· UGT 
reuníronse co conselleiro 
Guiña, para reclamar 
soJuciáns á incertidume pela 
qúe están a pasar os 
traballadores, ante a 
intención das Autoridades 
Portuárias de privatizar o 
servizo público de Pesca na 
Sociedade de Estiba e a 
negociación que garante o 
mantemento dos postes de 

_ traballo e a viabilidade de 
SESTICO. O comité 
entregoulle a Guiña un 
informe amplo e explicoulle 
a proposta de abaratamento 
.das descargas de peixe, no _ 
porto da Coruña, nun 40%. • 
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CRISE NA FÁBRICA DE TABACOS 

Luís Alonso Álvarez -
, .. 

'A fábrica de tabacos buscaba traballadoras baratas e 
atopou sindicalistas combatiyas' 

* BELÉN REGUEIRA 

A FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑAVIVIU A INCORPORACIÓN DAS MULLERES GALEGAS AO TRABALLO INDUSTRIAL E AO SINDICALISMO~ O HISTORIADOR 

LUÍS ALONSO ÁLVAREZ, NACIDO NO BARCO DE VALDEORRAS, INVESTIGOU A HISTÓRIA DA FACTORIA DA PALLOZA DESPOIS DE TER PUBLICADO ESTUDOS 

SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN E O COMÉRCIO NA GALIZA DO ANTIGO RÉXIME E SOBRE A INDÚSTRIA DE TABACO EN ESPAÑA. EN AS TECEDEIRAS DE FUME. 

HISTÓRIA DA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA, QUE VEN DE PUBLICAR EDICIÓNS A NOSA TERRA, LUÍS ALONSO REIVINDICA_A FIGURA DAS CIGARREIRAS. 

16 DE XULLO DE 1998 

A busca de formas de protesta 
popular é moi similar en todos 
os lugares. Nos anos 20 deste 
século medrou a consciéncia 
social das cigarreiras, que op
taron pola camiño da reivindi
cación organizada. Neste con
texto xurdiu o primeiro move
·mento propriamente sindical e 
non simplesmente solidário. No 
1916 fundouse a Unión Taba
calera, que tentou establecer 
un proxecto comun para as fac
torías de to.do o Estado. Non o 
conseguiron até o 1918, coa 
Federación Tabaquera Españo
la, que tiña o seu comité na Co
ruña. A fábrica da Palloza foi lí
der do movemento sindical que 
estaba xermolando en todas as 
fábricas de tabaco, aquí estaba 
a sé do miolo da loita sindical. 
De feito, cigarreiras coruñesas 
viaxaron a Madrid para entre
vistarse co ministro de Facen
da, co director xeral de Tabaca
lera e con algún deputado gale
ga que quería facer méritos. No 
1917 existían xa vários grupos 
sindicais na fábrica. A Unión 
Tabacalera, federada á UXT, 
La Laboriosa, un sindicato 
amarelo creado pola patroal e 
Nueva Aurora, vencellado ao 
anarcosindicalismo, de enorme 
tradición na cidade. 

Que papel tivo nesta loita o 
sindicalista Severino Cha
cón? 

Chacón lideraba a Unión Taba
calera. É unha figura controver
tida, moi querida para as ciga
rreiras e que era considerado 
un demagogo por outros. Tráta
se dun personaxe de moito in
terese que precisa un estudo 
específico . Sabia cativar a au
diéncia, cumpria todas as cali 
dades dun líder. Era bastante 

. respectado fóra da Coruña, por 
sindicalistas de todo o Estado. 
Sempre foi un home indepen
diente. Comezou sendo militan
te socialista e nos anos trinta 
entrou na órb ita comunista . 
Despois do levantamento mili
tar do 1936 estivo vários meses 
agachado até que puido embar
car para Franza. 

As tensións entre síndicatos 
chegaron a provocar o peche 

A. PANARO da fábrica ... 

Por que se instalou unha fá
brica de tabacos na Coruña? 

A factoria criouse na primeira dé
cada do séct,Jlo XIX para cubrir a 
demanda de tabaco do Noroeste 
da Península e acabar co contra
bando na zona da Coruña e Be
tanzos. Todo o Norte e o Noroes
te da_Península estaban de$abas
tecidos e a Coroa española preci
saba fornecer este mercado, da
quela en poder do tráfico ilegal. A 
Monarquia necesitaba obter río
vos ingresos e unha das suas es-

. tratéxias foi reorganiz,ar a venda e 
produción de tabaco, que exercia 
en exclusiva e da que obtiña unha 
enorme rendabilidade. Nese con-

. texto aparece unh~ Real orde de 
Carlos IV no 1804 no que lle con
cede á Coruña o priviléxio para 
crear a fábrica, que se instalou no 
terreo que ocuparan os Correos 
marítimos, no lugar da Palloza, 
que naquela altura estaca extra
muros da cidade. 

Cal foi a importáncia econó
mica da factoría? 

A fábrica da Pallqza non se po
de_ incluir dentro·.do que é a o 
proceso de industrialización de 

Galiza, 'non esquezamos que o 
controt da empresa se levaba 
desde Madrid. Durante moito 
tempo constituiu o maior esta
blecemento industrial de todo o 
Norte do Estado. Economica
mente foi un eíemento de vital 
importáncia: para A Coruña, deu 
lugar a un gran movemento por
tuário e produciu un fluxo mone
tário de relevo desde países co
mo Cuba e Filipinas, exportado
res de matéria prima. No ·come
zo do século pasado o futuro da 
Coruña era ben cativo, despois 
de que se p9ralizase o seu co
mércio coas Indias españolas. A 
fábrica deu traballo a moita xen
te da cidade, a moitas mulleres 
das clases populares. Ademais 
a fábrica deu traballo a moita 
xente da cidade, a moitas mulle- . 
res das clases populares. 

A Fábrica de Tabacos foi pio
neira en Galiza na i"ncorpora
ción de mulleres ao traballo 
industrial. .. 

Xa na factoria de Cádiz o traballo 
era realizado por cigarreiras. A 
Facenda española precisaba re
ducir custes e isa conseguíao, en 
parte, empregando mulleres, que 

recebian salários máis baixos. 
Ademais supuñan que ·as ciga
rreiras ian ser máis dóciles e me
nos conflitivas cós seus compa
ñeiros varóns, ainda que despois 
se demostrou que non era así. 
Eles buscaban traballadoras ba
ratas pero as cigarreiras coruñe
sas acabaron por organizar un 
sindicalismo combativo. Os sol
das das traballadoras eran nor
malmente un complemento do 
ingreso familiar, unha actividade 
·suplementária. Por iso. as ciga
rreiras, pésie ao reducido dos 
seus ingresos, tardaron bastante 
en recorrer sístematicamente ás · 
medidas de presión. 

Que repercusión ten a figura 
da cigarreira na história social 
e p~lítica da Coruña? 

É fundamental, como demostra 
o seu achegamento aos princí
pios políficos do republicanismo 
federal no século pasado e, 
posteriormente, ás ideas ·socia-' 
listas. Ai s·e inscrebe a publica
ción de La Tribuna, de Emilia 
Pardo Bazán, que é un estudo 
do que era a fábrica da Palloza, 
das condicións de traballo '. A 
novela está protagonizada por 

unha moza, Amparo, líder das 
traballadoras da Palloza durante 
os anos do Sexénio Revolucio
nário, As cigarreiras foron o pri
meiro colectivo de Galiza en re
alizar unha folga, no ano 1831. 
Aqui houbera experiéncias de 
manifestacións contra a autori
dade, pero non conflitos de tipo 
laboral, porque en ningunha 
parte se dera este desenvolve
mento do proletariado industrial. 
Cando había problemas na fá
brica toda a cidade estaba re
volta, como se demostrou nesa 
folga, na que houbo episódios 
de certa violéncia entre . as tra
balladoras e as forzas da orde. 
Contra 1857 quíxose introducir 
na tecnoloxia que sustituía pas
tos de traballou e as traballa
doras opuxéronse radicalmente 
á presenza de máquinas, usan
do medidas de forza e. pésie a 
que o exército ocupou militar
mente a fábrica: Comezou da
quela a perfilarse un movemen.
to obreiro feminino na Palloza 
que conseguiu adiar trinta anos 
a incorporación de_máquinas. 

Que car.acteriza ao move
mento sindical que xurdiu na 
fábrica? . 

As relacións de Unión Tabaca
lera con La Laboriosa e logo 
con Nueva Aurora' toron moi 
conflitivas. Os plantes que se 
orixinaron na tactoria por pro
blemas entre afiliadas a dife
rentes sociedades mantiveron 
a fábrica pechada durante tres 
meses no 1920. O denominado 
conflito das cigarreiras chegou 
até as Cortes españolas, e so
lucionouse axiña ante o temor 
de que o governo aproveitase 
a situación para facer un axus
te de persoal. O dificultade de 
entendemento entre o sindica
to socialista e o anarquista 
exemplifican, na fábrica da Pa
lloza, un enfrontamento xeral 
en todo o Estado. Asi e todo, 
durante eses anos as traballa
doras _coruñesas lograron, con 
moitas taigas e plantes, que 
parte do seu salário fose fixo e 
rion por traballo feito. Logo par-

, ticiparon nas folgas de 1918 e 
conseguiron no 1919 que se· 
establecese a xornada laboral 
·de oito horas. As suas mobili
zacións coincidiron cos confli
tos que cristalizaron durante o 

· triénio bolxevique, un periodo 
no que A Coruña era un ferve
doiro, como todo· o Estado.• 
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CRISE NA FÁBRICA DE TABACOS 

As cigarreiras da Coruña reivindican a supervivéncia d_a fábrica da Palloza 

A empresa que non de,ixaba ·casar ás mulleres 
-0- B.R.L. 

A fábrica de tabacos da Co
ruña, fundada hai case dous 
séculos, foi e é cenário dun 
movemento obreiro prota
gonizado por mulleres, as 
cigarreiras. O futuro da fac
to ria está agora ameazado 
pola reestructuración de 
persoal que Tabacalera, re
centemente privatizada, es
tá fealizando a nível estatal. 

A coruñesa praza da Palloza está 
presidida por unha escultura que 
representa a Amparo, a cigarreira 
protagon ista da novela La 
Tribuna, de Emília Pardo Bazán. 
A non moita distáncia, a Rua das 
cigarreiras e a Casa das cigarrei
ras -hoxe sé da UXT- recordan a 
un colectivo de traballadoras que 
marcaron a história económica e 
social da Coruña. A fábrica de Ta
bacos da Pallo:za iniciou o camiño 
da incorporación da mulleres ga
legas ao traballo industrial no 
1808. A Coruña de hoxe non se 
explica sen coñecer a relación de 
case dous séculos entre a fábrica 
e a cidade. "Contaban con nós 
para todo, desde as festas até a 
colaboración coa cociña económi
ca", di unha cigarreira veterana. 

As máis das traballadoras que 
continuan na fábrica entraron nas 
grandes quendas de cigarreiras 
contratadas a finais dos anos 50 
e comezos dos 60, todas pratica
mente da mesma idade. Pilar Ri
vera recorda que "daquela habia 
que entrar entre os dezaseis e os 
dezaoito anos, despois empeza
ron a contratar a mulleres máis 
vallas". Naquel tempo as cigarrei
ras non podían casar porque ne
se caso perdian o pasto de traba
llo, "ainda non permitían que as 
mulleres casadas traballasen". 
Esa situación mudou e, de feíto, 
a entrada de cigarreiras rexeuse 
até non hai moito tempo por un 
sistema autenticamente endogá
mico, 'Man preferéncia primeiro 
as filias, logo as netas e despois 
as sobriñas das traballadoras. 
Valorábase a situación persoal 
de cada moza e todas as orfas 
eran contratadas". Elvira Díaz 
lembra cun sorriso que "todo era 
recomendación, e o quemáis re
comendación tiña era Quiroga 
Palácios". 

A situación da fábrica mudou 
moito desde aquela, "cando non 
habia medidas de seguridade nin 
de hixiene no traballo", como re
corda Elvira Díaz. A planta de 
desveado, na que fermentaba o 
tabaco a temperaturas altísimas, 
"semellaba Londres, do cargado 
que estaba o ambiente". Nin se
quera dispuñan de duchas "e saí
amos con todo o carpo cheirando 
a tabaco". Ao remate da xornada 
laboral to9as as cigarreiras e ºta
baq u ei ros eran sometidos a un 
rexistro por parte das mestras e 
porteiros para que os traballado-
res non levasen tabaco. -

Os fárias 

Estas traballadoras viviron tamén 
o. intenso proceso de mecaniza
ción que experimentou a fábrica 
nas últimas décadas. Tere,sa 

O número de traballadores reduciuse no últimos ~nos. 

Mosquera apunta que "cando 
aqui só fabricábamos fárias, as 
mulleres liábamolos a man". Os 
fárias que deron sona á factoria 
galega tomaron o seu nome do 
enxeñeiro Heráclio Fárias, un me
xicano de orixe galega que propu
xo fabricar puros confeccionados 
con picadura de fibra sustituindo 
as follas de tabaco torcidas. Os 
fárias comezaron a fabricarse en 
Bilbao, no 1889 e ao ano seguinte 
xa se elaboraban na Palloza, on
de se instalaba o groso da produ
ción española. Teresa explica cal 
era o proceso de elaboración ma
nual: "A folla de tabaco é como a 
dunha berza. Había que quitarlle 
a vea do médio e quedaban duas 
follas, a dun lado e a do outro, 
que se liaban en sentido distinto". 
Para medir a picadura non usa
ban as pesas das que d:spuñan, 
"colliase unha presa de picadura 
na man, poñíase na folla e liába
se. Despois prensábanse, recor
tábanse cunhas tesouras e liá
banse coa folla grande de fóra. A 

artesania dos . fá
rias estaba en sa
ber facerlles ben 
o recorte da pun
ta". 

1 A folla da planta 
de tabaco é como 

ga, conducindo 
veículos ... Xa- non 
hai traballos de 
homes e traballos 
de mulleres". 

Os fárias, xa ela
borados mecani
camente, deixa
ron de fabricarse 
no 1989. A facto
ría tamén elabo
rou tabaco negro, 
no caso dos Cel
tas , desde o 
1957, pero a es-

a dunha berza~ 
Quitabámoslle a · A guerra civil 

e a ditadura 
vea e liabamos as 
duas partes 

Durante a guerra 
civil moitas traba
lladoras foron ex
pedientadas e de
purad as. As no
vas autoridades 

no sentido 
dos nervos" 

pecialización dos 
últimos tempos 
relegouna á fabricación de mar
cas ·Je pitos loiros. As cigarreiras 
so:..iberon adaptarse á automati
zación da fábrica e á progresiva 
desaparición dos labores ma
nuais. Elvira Díaz foi unha das 
primeiras mulleres en incorporar
se á sección administrativa. "Ago
ra estamos en todos os pastos, 
nas carretas, na carga e desear-

expulsaban as 
traballadoras con
fl itivas baixo acu-

sacións como "agachar bombas 
na casa" ou "simpatizar co Fren
te Popular e posuir unha rádio 
coa que captaba as notícias das 
ondas roxas". Os da ditadura ta
mén foron anos duros pero as 
reivindicacións e a actividade 
sindical non cesaron. As cigarrei
ras lembran que, en protesta po
la demora na sinatura dun con-

Aqui sempre tiveron o control as mulleres · 
Eduardo Louzán, tabaqueiro afi
liado a UXT e membro do comi
té de empresa da fábrica da Pa
lloza recoñece sen pesar a sua 
condición de minoría. "Aquí 
sempre tiveron o control as mu- · 
lleres, que son moi loitadoras". 
Pésie á vontade das cigarreiras 
a factoría enfróntase a un futuro 
incerto. Desde o 1993 sofreu 
dous expedientes de regula
mento, nos que perdeu case 

· douscentos traballadores. Nes
tes momentos estase a negociar 

· o terceiro expedente., co que 
pretenden que marchen, até o 
30 de Xuño, 158 persoas me
diante xubilacións anticipadas e 
baixas incentivadas. O proceso 
de privatización de Tacabalera 
S.A. comezou a finais de Marzo 
é xa está case finalizado por 
completo. "O 3% das accións 
quedaron en man do SEPI e o 
Estado conserva a acción de 
o-uro, que lle dá o control do 
Consello de Administración du
rante oito anos", di Lo~zán. 

As cigarreiras e tabaqueiros 
da Palloza eren que se está 
tratando de despotenciar al
gunhas fábricas, entre elas a . 
da Coruña, para pechalas 
dentro duns anos, "cando xa 
non señan rendíbeis". Eduar-· 

· do Louzán ere que a empresa 
"estaría encantada de quedar 
só cunha das tres fábricas de 
tabaco loiro, a de Logrono, e
pechar a de Tarragona e a da 
Coruña". Os sindicatos admi
ten que Tabacalera a nível 

A. PANARO 

vénio puxeran "lazos verdes e 
calcetins negros as mulleres, e 
garavata negra os homes" e pro
tagonizaron sentadas masivas 
nos banzos das escaleiras. Can.
do se lles proibiu que levasen 
xornais ao comedor, decidiron 
que todos lerian a prensa no co
medor nas hor-as de lecer. 

Nos últimos anos o número de 
traballadores reduciuse drasti
camente pésie a que "nós, a di
feréncia doutras empresas co
mo Santa Bárbara, que segue a 
ser pública, si ternos carga de 
traballo". Teresa teme que na 
Coruña se acelere o proceso de 
terciarización, "vai quedar como 
unha cidade de servícios. Em
presas como Fenosa, Alumí
nios, Elnosa ... perderon moitísi
ma xente nos últimos anos". 
Sen embargo, confia en que "is
t o se amañe, porque eu non 
quero pasar pola Palloza e que 
este edifício xa non sexa a fábri
ca de tabacos da Coruña".+ 

estatal precisa dun axuste de 
plantel pero non están dis
postos a que se despotencien 
algunhas factorias só porque 
o seu persoal está máis preto 
da idade de xubilación que o 
doutras. Teresa Mosquera, 
que leva máis· de trinta anos 
na fábrica, non se resigna a 
pensar no seu posíbel peche, 
"o máis triste é pensar que, 
despois de todo o que ternos 
loitado, isto poida desapare
cer" .+ 
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EU TAMÉN FUN COAS VACAS DE RAPAZ 
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AS TEtEVISlÓNS ESTATAIS ILÚSTRANNOS CON RAPACES GALE, 
GOS QUE VAN COAS VACAS PARA INFORMAR DA "EXPLOTACIÓN 
INFANTIL" QUE SUFREN OS Mi;:NIÑOS. CONFVNDEN EXPLOTA'. 

CIÓN CON AXUDAR NA CASA, SEGUNDO AS CIRCUNST ÁNCIAS, 
AS ABELÉNCIAS E A CAPA~IDADE DE CADA QUEN. EU TAMÉN 
FUN DI;: RAPAZ COAS VACAS E NON ESTOU TRAUMATIZADO. 

Ir coas vacas non era que me apeitase. 
Dependia p¡ira onde rivera que ir con 
elas: se paraban ou non soas ou se había 
que alindeiralas ou azamelalas . Da época 
do ano que fora: non era o mesmo levalas 
para un prado despois de segarlle a herba 
que gardalas na ferraia, no outonizo, leva, 
las para o monte comun ou para a chousa; 
Ou para onde botasen os demáis o gando. 
Se vºiñan trebóns de neve ou se as vacas 
mosqueaban. Se daban en Radio Gaceta de 
los Deportes o Tour ou se todo o mundo 
andaba sachando ou rendando e non que, 
dab~ un alma no lugar. 

Cando a Carmuchiña ia para a chousa, eu 
trataba de que mas deixaran levar para o 
Porto do Nande. Xuntabámorios ao abrí, 

. goda Poza Seca e faciamos coplas. Eu c~n 
seis ou sete anos e ela xa saira da escola. 
Se eu ia para as Cort,icelas, as rapazas dos 
cci.seiros trataban de levalas para o Campo 
T eirón. Alí faciamos outras cousas, explo, 
rancio os nosos corpos e os nosos mundos 
afectivos, metidos na congostra ou deita, 
dos detrás do valado. 

Cando as podía botar para o Prado de 
Baixo ou para o Prado dos Muiños, o Mi, 
lucho levábaas para as Batocas, o Ramón_ 
ia para o Prado do, Lado, o Manoliño para 
o Ameneiral, o Tacatun deixaba as ove, 
llas no ·Escarradal e o Pepiño nos Riales. 
O Suso metía as suas vacas no Prado 
Grande e formabamos unhas xoguetas de 
moito rosmillo. Partidos de catro e cinco 
horas, ou mentres a pelota non se pincha, 
se ou as vacas non cansasen e comezasen 
a escomar no carril ou o tirar cos canee, 
los. Se é que a algunha· non lle daba por 
andar ao boi. 

Tamén construiamós fornos nos valados. 
Mqi ben feitiños, coa sua porta, coa sua , .. 
pateira, coa sua chimenea e todiños rebo, 
zados de bulleiro por dentro para que non 
saise o fume. E muiños de auga nas fer, 
venciñas dos regos, e presas, con bolecos 
nas aspas para que xi, 
rasen máis depresa. E 

De~crebia aos garabellós, aos castellanos, 
aos tratantes de morte e aos de vacas de 
. vivo. "Ensinábame cando o gando está 
. che.o ou comó se lle nota a preñez ou se 
- están penden tes .. Falabame de como se 
amaña un burro vello para vendelo por 
- .. - ' máis novo ou das so, 

pas de Cabalo Canso. 
chapacuñas nos pre, 
seiros. E cacerias de 
tio·pas, botándolles a 
auga para que saisen 
fora e estando horas se 
cadra caladiños coma 
defuntos. 

'O Suso 
Dos pacedeiros cura, 
.dos con viño con sal e 
cebola e da auga de 
cara bañas. Da auga de 
ortigas fervidas para 
que aos animais lles 
luza o pelo e de como 
os mexos son o millor 
para sanar as dedas 
que teñen as unllas 
metidas na carne. 

metia as suas vacas 
no Prado Grande e 

formabamos 
Cando ia co Pancho 
contabame a Batalla .... 
do Ebro por capítulos 
e como os feridos be, 
rraban "camilleiro, ca, 

unhas xoguetas 
de moito rosmillo" 

milleiro .. ! " Histórias 
de ziganos, de apari, 
cións na casa do Al, 
calde, de ruxir de pra, 
tos na tenda de Pena, 
sillas a altas horas. Da 
.Comp'aña paseando 

- polo Cruceiro de Yila, 
nova e como non se 
lle via mirar de frente 
e menos coller a cruz. 
E das aparicións na 
T elle ira e no Regato 
de Bergadiñas, ·unhas veces en forma de 
porco, outr'!S de muller amáis belida. Ta, 
mén me falaba c;le mozas, de parrafeas e de 
fudiai¡.ga. 

O Señ~r Xesus contabame as liortas nas 
feiras e festas cando eran mozos valentes. 

O Tio Xosé faciame 
relatos da manigua 
cubana, de como cor, 
taba cana e transpor, 
taba o tabaco con cin, 
co xugos de bois. E 
can taba: "Me puse a 
lavar un negro, para 
ver que color tenia, 
cuan to más jabón le 
daba, más negro se me 
ponia. :.". Tamén, na 
Primavera, nos facia 
todos os instrumentos 

dunha orquestra, con palleta e todo. Co, 
llia varas de castiñeiro, frotábaas co man, 
go de pau da sua navalla, sacáballes o pau 
e deixaba a casca; alí metia a palleta, o 
resto da vara retomeábaa segundo o ins, 
trumento que quixera facer. Até tivemos 
unha .orquesta: Os Cans, eu era o batería 

e tocaba as latas, un bidón e un caldeiro. 

A Elena tiña zuna por. esplicarme o mal 
da paletilla, como curarlle as maniotas ás 
vacas e herba por herba sempre me "ia 
contando as suas propriedades: tres se che 
pica unha avespa, a árnica para os golpes, 
os couselos .para o sol, cuidado co Pau de 
Sampedro, os es talo tes son veleñosos ... 
Nunca metas na boca unha herba que 
non coman as vacas. 

O Chirián ensinounos a pescar as ras e a 
coller as troitas a man. A facer seca nos 
regatos e a distinguir unha troita dunha 
cobra á apalpada. Explicoume as diferén, 
das entre as cobras de auga e as de monte 
e fíxome recoñecer as víb ra (a única 
veleñosas) e a xogar cos liscánceres e la, 
gartos. 

Co Amador encendíamos o lume ainda 
que chovese e sen mistos nen mecheiro. 
Chegaba un chisqueiro ou un seixo bran, 
co e unha bosta de merda de vaca ben se, 
quiña ou desfiañar o forro da zamarra. 
Como colocar a leña verde e como o ti, 
zón da seca fa¡ máis brasa e non arde tan, 
to. Co Manolo e os garulos rnáis grandes 
iamos aos niños. Souben coñecer aos pa, 
xaros, saber porque o merlo mete o cu na 
silveira, porque o gavilán se queda para, 
do, porque cheira a bubela e a curuxa co, 
lle sapos, como hai que subir ás árbores, 
como o carballo resiste, a ter cuidado cos 
guizos secos dos piñeiros e a non fiarte 
nunca dunha beboreira ou dun sanguiño. 

E o meu abó, o Xastre, tentou, sobre todo, 
que tivese paciéncia (ao pouco de estar 
coas vacas xa me daba o teo e queria vol, 

tar para a casa). Tarnén me fa, 
laba do Piloto e dos escapa, 
dos. Do coche do falanxista 
tocando as latas, · sinal de es, 
conderse todos. De que non 
me fiase da Garda Civil por, 
que "o que ten un amigo garda 
e como o que ten un peso fal, 
so no peto". Relataba con pai, 
xón as festas da Sociedade 
Agrária na campa da telleira: 
o desfile de cada parróquia, 
cada agrupación coa sua ban, 
deira ... Dos logros da repúbli, 
ca. De como conseguiron a 
prirneira estrada con Danielito 
de deputado e como, cando 
era alcalde, fixeron o lavadei, 
ro e a fonte nova e a mina pa, 
ra darlle auga ao gando e a es, 
cola con cartas dos emigrantes 
en Cuba e traballo de todos. 
Teimaba en que habia que ser 
xusto, hon superiores aos de, 
máis ainda que fosen probes 
de pedir ("sempre hai que dar, 
lles algo, se piden non . é por 
gosto"), pero tampouco dei, 
xarse asoballar por ninguén: 
"os homes todos somos 
iguais". Falábame da Rádio p¡, 
renaica e da bomba atómica, 
de Franco e Muñoz Grandes e 
xa aparecía Fraga, Matesa e o 
Opus ... 

Todo iso e moito máis aprendí, 
no indo coas vacas. Qu(! mágo<:i. 
que aos meus fillos non os poi, 
da mandar co gando ! Agora 
nas aldeas xa non queda xente 
que explique nada. Que escala 
tan boa era o andar á parola. + 

/ 
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DEPORTES 

O gañ~dor do Mundial foi quen millar soubo adaptar ó estilo de xogo aos seus futbolistas 

Fráncia unha equipa, Brasil sen arte nen. xeito -
.. PUCHEIRO 

Fráncia xogou para gañar .
Brasil nen xogou para diver
tirse nen para marcar goles. 
Andou a velas vir. Jacquet 
formou un conxunto adaptan
do o xogo ás millores caracte
rísticas dos seus futbolistas 
(as defensivas), Zagalo adap
touse a uns xogadores que 
perderon a sua identidade na 

· diáspora de mercenários cavi
lando que chegaba co nome. 

Brasil xogou o mundial para a 
TV e para Nike, a marca que 
pagaba os anúncios emitidos 
durante os descansos, pero só 
era unha película. Fráncia xo
gou para gañar. 

Jacquet armou unha equipa (moi 
criticada e con evidentes ten
sións) desafiando ao chauvinis
mo francés e facendo un com
péndido dunha nova Fráncia (oito 
nacionalidades distintas nos seus 
xogadores). Mudou o vello senti
do do xogo francés preciosista e 
pouco efectivo , equipando un 
conxunto á medida dos millares 
futbolistas cos que contaba, co · 
Mónaco como exemplo. Foi unha 
decidida aposta defensiva basea
da en Thuram, Desailly e Blanc, 
cun Zidane capaz de distribuir o 
xogo e, ao mesmo tempo, finali
zar as xogadas. Só nas distintas 
expulsións, que non faltaron tam
pouco na final con Desailly, se 
pareceu Fráncia a si mesma. A 
aposta de Jacquet tivo éxito e 
quedou campeón recibindo só 
dous goles en contra, un deles de 
penalti. Jacquet armou un con
xunto coa maioria adaptando o 
estilo ás características duns xo
gadores desperdigados por seis 
ligas extranxeiras. Zagala aban
donou a tradición brasileira cuns 
xogadores en plan meréenário. 

Fráncia demostrou fe nas suas 
posibilidades, decisión, enerxia, 
rigor nas tácticas e un futbol co
lectivo que, ainda asi, deixaba 
lugar a que, cada quen, mostra
se as suas características pró
prias de xogador. Mesmo o por
teiro Barthez, o último afrance
sado, excéntrico, figurin e inca
paz de sacar axeitadamente: 
sempre lle daba o balón aos 
contrários. Na final contra Brasil, 
Fráncia criou ocasións e marcou 
tres goles, non lle pitaron un pe
nalti no primeiro minuto de Ju
nior Baiano a Guivar'h (o marro
quina Said Bleqola non estivo á 
altura dunha final, pero Brasil 
vetou a un árbitro europeu) e 
até bailou no médio do campo a 
Brasil. Non cünha samba, senón 
co baile das sete esquinas. 

Salvados pola xenialidade 

Brasil non foi unha equipa, foi un 
conxunto de individualidad.es ca
vilando que cos seus contratos 
millonários en Europa e a sua 
tradición de catro campionatos, 
xa lles abondaba para gañar o 
partido. Sen correr, sen pelexélr, 
sen arte polo campo agás Cafu 
e Roberto Carlos (c_arrileiro notá
bel, pero defensa fracasado). Un 
Dunga mandón pero sen autori
cfade e os demais agardando xe
nialidades, un intre de inspira
ción que é o que esperan serti-

pre os vagos para porse a traba
llar. Nalguns partidos a inspira
ción chegáballe a Ronaldo e re
solvían cun pase a Bebeto ou 
cun gol próprio. Outras veces 
era o porteiro Tafarell quen os 
salvaba na tanda de penaltis. 

Os franceses tiñan aprendido a 
leición. Na vez de deixarlles o ba
lón aos brasileiros para que se di
vertisen, para que xogasen, que 
é o que saben facer, quedaronse 
eles con el. Cada vez que o collia 
Baiano ou Sampaio ou o mesmo 
Dunga afanábanse en sacarllo. 
Os brasileiros non tiñan criadores 
de xogo, centro do campo. Cafu 
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Pagar 
para figurar 
nas Guias 
telefónicas 
Todas as persoas abonadas ao 
servizo tele.fónico figuran nas 
páxinas brancas da Guia telefó-

, nica, pero se o desexan o seu 
nome pode aparecer cun trata
mento gráfico diferenciado (Fle- . 
griña ou recadrado) ou con- al
gunha liña informativa que 
aclare . cal é a sua profesión mi o 
seu negócio. Quen opte por esta · 
posibilidade, no- seu recibo bi
mensual terá que pagar un su-

corria por unha banda e Roberto 
Carlos pala outra. Cando non, os 
balóns ían desprazados na pro
cura de Ronaldo-ou Bebeto: nun
ca chegaban ao seu destino. Só 
en quince minutos do segundo 
tempo semellaba que querian xo
gar, ser brasileirqs. Foi un anún- · 
cio televisivo. 

Todos. agardaban que aparece
se Ronaldo e lles resolvese a 
papeleta e os. fixese campións. 
Pero Ronaldo non recibía a pe-
1 ota. E Ronaldo sen a pelota 
non é ninguén, nen sequer un 
torcebotas. El agardaba. Ollaba 
con cara de can abandonado 

plemento mentres esté en vigor 
a Guia correspondente. 

Até aquí todo está ben, é poste
riormente cando aparecen os" 
problemas. Telefónica ten un 
sistema telefónko de venda que 
se pode volver contra o usuário. 
Os teleoperadores da compañia 
empregan unhas fichas que sub
ministra a própria empresa para 
contactar con abonados suscep
tíbeis de querer figurar de forma 
diferenciada na Guia. Nese caso 
chámanos por teléfono e acor
dan de palabra como figurará o 
nome do abonado na Guia. 
Posteriormente Telefónica re- . 
mite por correo o contrato. 

• 
O problema é que o contrato é 
leonino é alguns clientes ' re?Cei
tan o seu asinamento. Como ás · 
veces retrásase o correo, péchase 
a correspondente edición da 
Guia e quen telefonicamente 
aceitou figurar nas páxinas bran
cas de forma diferenciada, vai fa
celo mália que Telefónica non 
teña nas suas mans o contrato 
asinado por el. Neste caso, Tele
fónica cobrará bi-mensualmente 
un suplemento na factura da per
soa abonada, ainda que despois 
apareza o contrato sen asinar. 

alá na área de ninguén (non era 
sua) e miraba pasar o balón co
mo se fosen moscas ou. volvore
tas ás que pretendía atrapar na 
sua modorra futbolística. Seica 
está lesionado. Zagala afirmou 
que esa foi a causa da derrota 
de Brasil. Dixo o treinador brasi-
1 e i ro que .non debera xogar. 
Cando un xornalista lle pergun
tou por que xogara lago, consi
derouno un insulto, levantou da 
rolda de prensa e marchou. 

Brasil non lle deu marcado un 
gol a Fráncia nen quedando es
ta con só dez xogadores pola 
expulsión de Desailly. O pior era 
que no campo os franceses pa
recian catorce ou quince e os 
brasileiros un 'futbolin. Brasil da
ba a mesma imaxe que nos par
tidos anteriores, que no prec 
campionato. Unha imaxe nídia 
que ninguén queria crer. 

L 'Equipe esciibiq. o dia antes da 
final : "non organizamos torneos 
para que os vaian gañando os 
demáis". Pero ese foi sempre o 
signo de Fráncia no aspecto de
portivo. Puxo a andar o olimpis
mo, a.Copa de.Europa de clubes, 
estivo no comezo do Mundial de 
futbol, da Eurocopa ... , organizou 
sempre algunhas das primeiras 
competicións que se poñian en 
marcha, pero nunca destacaba 
como selección. Piar é o de Bra
sil_ que peí1san agora que o'utros 
teñen que organizar as competi
cións para gañalas eles. Equivó
canse. Até Uruguai lles gañou a. 
sua copa en Maracaná Máis de 
220.000 afeizoados tiñan un be
rro unánime: Brasil debe gañar. 
Cando Mr. Reader puxo fin ao 
encentro, Maracaná sumiuse nun 
siléncio difícil de soportar. Durou
lles caJro anos. + 

Por outra banda, como a factu
ra de consumo telefónico é a 
mesma que a que inclue o su
plemento por figurar cun trata
mento diferenciado na Guia, 
cando o cliente nnn está de 
acordo rna· Telefónica non po
de deixar de pagar porque se
nón a compañia corta o servi-

czo. Só cabe un escuro procedi
mento de reclamación no que 
non se recollen os direitos da 
ciientela. 

-
Ademais, a situación agrávase nas 
ptovíncias con poucos abonados, 
xa que nas mesmas a Guia non se 
renova anualmente, senón que 
pode estar vixente durante cinco 
anos. E no decurso de todo ese 
tempo, quen figuren de forma di- . 
ferenciada, haberán de pagar un 
suplemento bi-rriensual. 

Por último está a renovacié n 
automática dos contratos. Nas 
Guias posteriores, os usuários 
aparecerán como na anterior a . 
menos que envien unha carta 
á Telefónica antes de pe.char
se a edición. Aqui é onde vol
vén a xurdir problemas, por-

. que ·non é pública a data de 
peche da edición das Guias 
telefónicas.+ 
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As novas cadeas 
'non mellorarán 
a situación dos reclusos 

A asociación de axuda aos · 
·presos e presas PRE S.O.S. 
da Galiza nega que a 
apertura de dous novas 
cárceres en Cúrtis e A lama 
represente un ha· •ípanacea" 
para a povoación reclusa. 

Est? organización denúncia 
que a cadea da Coruña se 
mantivo ~berta até sete anos 
despois de que se aprobase 
o seu peche e que os novas 
centros -penitenciários, 
arreciados do lugar de 
residéncia dos máis dos 
reclusos, só contribuirán a 
illalos máis da sociedade. 

-PRE S.O.S. lembra tamén 
que o 80% da povoación 
reclusa é drogodependente e 
seropositiva e que recebe un· 
trato denigrante nas cadeas. + 

Concerto do grupo 
británico 
The Rolling Stones 

O vindeiro Sábado 18 de 
Xullo celébrase no estádio 
de Balaidos de Vigo o 
único concerto galego da 
xira mundial do grupo 
británico de rock and roll, 
The Rolling Stones. O 
estádio abre as portas ao 
P,úblico ás sete da tarde. 
As nove,e média da tarde 
actuan como teloneiros os 
Sea Horses e a 
continuación tócalle o 
turno aos Rolling. · 

A organización, detrás da 
que esta o Concello de 
Vigo, puxo á venda máis 
de cuarenta mil entradas a 
un prezo de sete mil 
pesetas cada unha. No 
momento de peche da 
edición deste xornal, 
levaban vendidas trinta mil 
entradas.+ 

< 

Sen esclarecer 
a discriminación 
dunha policia 
polo seu embarazo 

O Ministério da Presidéncia · 
do Governo español 
recoñeceu que non se abreu 
nengun procedimento para 
esclarecer a presunta 
discriminación que,sufriu ·a 
axente de policia Maria Xosé 
Pé~ez Pardo, por"causa do 
seu embarazo no pasado 
ano. 

O Ministério da Pr.~sidéncia, 
en resposta a unha pergunta 
do deputqdo do BNG no 
Congreso Guillerme 
Vázquez, alega-que nas 
comprobacións que se 
ralizaron trala denúncia da 
axente non se atopou 
nengun indício de que se· 
producise unha_violación dos 
seus direitos. Asimesmo 
afirma que todas as 
funcíonarias embarazadas 
poden eli~ir quendas e 
servizos e son asignadas a · 
labores que non prexudiquen 
o seu estado.+ -
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O xuíz Garzón embargou duas pezas da rotativa e precintou o periódico 

O peche-de Egin 
1 • . • e a pr1me1ra 

-0- B. LAXE 

Na mañanciña do 15 de Xullo 
200 axentes policiais chega
do~ de Madrid acompañados 
polo xuiz Balta'sar Garzón e 
polo Director Xeral da Policía, 
Juan Cotino, precintaron o 
diário Egin e a sua emisora de 
rádiQ, Egin lrrat~a, detendo a 
12 persoas que en 1993 per- . 
tencian ao consello de Admi-

. nistración de Orain S.A., a em
presa editora destes meios de 
comunicación, á que acusan 
de "estar integrada en ETA". 

Mayor Oreja anunciou hai uns 
días "unha nova dimensión da 
lo ita antiterrorista". A clausura 
de Egin decretada polo xuiz 
Garzón parece obedecer a esta 
dinámica, enfrontada directa
mente coa liña nacionalista bas
ca encamiñada á resolución do 
conflito. O ex ministro do Interior 
do PSOE, Belloch, afirmaba que 
era léxico que esta acción non 
lle gastara nada ao PNV "por-

-que comeza a talar con HB". 

Pero os -intentos de pecharEgin 
xa veñen de lonxe, senda unha 
teima da dereita española. Foi o 
primeiro obxectivo da Lei Antite
rrorista, promulgada despois do 
golpe se Estado do 23-F. En 
1993 entraron xa nas instalacións 
de Egin requisando gran cantida
de de documentación e detendo 
a Xosé Rei, acusado de colabo
rar con ET A, segundo providén
cia do xuiz Carlos Bueren. O xefe 
da equipa de investigaGiÓJl do 
xornal abertzale seria absolto con 
todos os pronunciamentos ao 
seu favor despois de permanecer 
dous anos na cadea. 

Agora, no auto ditado polo xuiz 
Garzón, xa non se acusa a tra
balladores de Egin de "colabo
rar" con ETA, coma daquelas, 
senón á própria empresa de "es
tar integrada en ETA". Segundo 
o xuiz Garzón diversas comuni
cacións producidas en 1993 e 
intervidas durante a detención 
de membros de ETA demostra
rían que esta organización con
sideraba como do seu campo a 
estas empresas editoriais e ra
diofónicas, asi como outros ·mo
vimentos sociais bascos. 

O ministro do Interior, Mayor 
Oreja afirmou que Orain S.A., a 
empresa editora basca, está "in
tegrada Ra estrutura económica 
e no movimento de capital de 
ETA". O ministro, na rolda de 

• prensa, situou sempre ao mes
mo nível a KAS-ETA e a Orain
Egin, afirmando que existía un
ha "subordinación total de Egin 
ao servício de ETA". Outras ve
ces Oreja afirmou nesta compa
recéncia que "Egin está integra
do na banda armada". 

A disculpa para investigar a Orain 
S.A., parte de 1993 cando esta 
empresa pasaba por dificuldades 
económicas con déb.edas á Segu
ridade Social de 550 millóns de 
pesetas. Afirman que esta empre
sa lle pasou todos os seus bens a 
unha terceira (sociedade instru
mental) para que Facenda non 
puidE?se facer efectivo o embargo 

. ". ¡ 

proibición. dun diário na democrácia 
--

Pepe Rei, redactor de Egin, nun dos·xuizos a que foi sometido ña Audiéncia Nacional. 

e pechar a Egin. Esta práctiea de 
inxenieria finariceira, que de ser 
certa constituiria un delito fiscal, 
muda agora de rango porque, se
gundo o ministro Oreja, ''toda esta 
operación se fixo baixo a supervi
sión de ETA que é quen mont0u 
todo o tinglado empresarial". 

Tamén acusa a Orain S.A. de 
ser a empresa que ,fiñáncia a 
ET A. Mudaron asi as acusacións 
pois, até de agora, a acusación 
era precisamente que Egin esta
ba financiado por ET A. Da mes
ma meneira, se eran os mem
bros de HB os acusados de diri
xir a E:TA, agora esta organiza
ci óna armada aparece .como 
omnipresente e detentadora de 
todo o poder e até de capacida
de para deseñar e dirixir compli
cadas estratéxias financeiras 
desde .a clandestinidade. 

Precinto do xornal 

Para impedir a saida do xorné!I , 

como medida cautelar non só ta
ran precintadas as instalacións · 
centrais de ambos meios de co
municación, senón que r}O caso 
-da rádio desmontaron o emisot, e 
no do xornal, lev~ron os ordena
dores da contabilidade e as pe
zas baselares da rotativa. T amén 
farón precintadas as delegacións 
de Silbo, Gasteiz e lruña. 

Asemade foron detidas 12 per
soas que integraban o consello 
de Administración ou ocupaban 
postos directivos en 1993. Entre 
elas están Ramón Uranga, xe
rente daquelas, que agora xa 
non ocupaba postas directivos, 
así como Julen Calzada ou os 
irmáns Murga. Porén, ao que 
máis importáncia lle dan en lnte
ri9r é a Pablo . Gorostiza, mem
bro da Mesa Nacional de HB e a 
Xavier Alegria, voceiro de KAS. 

. Para Oreja a preséncia de Ale
gria no consello _de Orain S.A. 

. seria a constatación da relación 
da empresa con ET A. . 

X. CARRALLA 

Disfarzar a dereita 
O secretário de estado para a comunicación, Miguel Angel Rodrí, 
guez, tivo q raro priviléxio de autollÍ.molarse en público. Foi quet1de 
anunciar que o cesaban, engadindo un retrouso de "a petición pro, 
pia". Mal que lle pese confií-maba o fracaso dunha xestión que, en 
termos de rendabilidade eleitoral supuxo un total fracaso: PP e PSOE 
seguen empatados nos inquérítos, cando non o partido do govemo 
por detrás. A entrada de Josep Piqué e de Martín Marin en •Sustitu, 
ción de Rodríguez, é tamén·unha autJ<lenúncia cando declaran "ago, 
ra no tarase o cámbio en que a mensaXe es tara agora máis centrada". 

No fondo fracasou a entrada a saco nos meios de comunicación que un 
sector do PP considerou imprescindíbel. Cascos e Rodríguez, a cara dura 
de Amar, chocaron de fronte contra o entramado mediático considera, 
do afin ao PSOE. A idea non era só 'faeerse cuns médios p~óprios -coa 
operación T elefOnica, Antena 3 conseguírono- senón destruir ou debili, 
tar grandemente aos que, sistematicamente, contrarian a voz do PP. 

• 1 

A primeira fase de disfraz da dereita guvemamental consum~use, 
pero ainda .falta por ver se Aznar é capaz de entrar a fondo e facer 
crise ministerial,· ou prefire teimar en man ter a mesma equipa até fi, 
hal de lexislatura. A outra hipótese é que ese final se adiante e teña, 
mos eleicions municipais, europeas e xerais por xunta. • 

'·, 

Os traballadores de Egin reali
zaro·n durante á mañá concen
tracións de protesta ante os di
versos centros de traballo, asi 
como unha asemblea polo se
rán. Os directivos estaban en 
negociacións á hora de pechar 
esta edidición para tratar de im
primir o xrotativo nos talleres 
de Deia. 

Diversas reaccións 

Ao pouco de coñecerse a notí
ciat o PNV fixo público un co
municado no que lamenta que 
esta acción poda ser un ataque 
contra a liberdade de expre
sión, afirmando que por moi 
graves que sexan as acusa
cións "sempre defenderemos a 
existéncia de meios de comuni
cación que sexan a expresión 
doutras ideas". O PNV tamén 
afirmaba agardar "que estas 
actuacións xudiciais non sexan 
arbitrárias". O voceiro jelkidi no 
congreso, lñaki Anasagasti, la
mentou tamén este peche e 
avogou porque se podan expre
sar todas as ideas libremente, 
"incluso aquelas coas que non 
estou dacordo". 

Non é este o parecer das forzas 
estatais que, unánimemente, 
apoian esta acción. Así, Julio 
Anguita afirmou que "non hai 
nada que ·obxectar xa que foi 
unha acción xudicial". No mes
mo senso se expresou o socia
lista Josep Borrell que lle deu o 
visto bó "por estar coordenada 
por un xuiz". O novo voceiro do 
Govemo, Josp Piqué, mostrou 
a sua ledícia, como non podia 
ser menos, afirmando que "es
tamos acabando cos mecanis
mos de financiación da banda 
armada". Mayor Oreja fixo un 
chamamerito a todos os parti
dos e outros médios de comuni
cación para que "non se tomen 
posieións que a nada condu
cen: o importante é se se cum
pre ou non a lei". 

'Unha fuxida cara 
adiante', afirma HB 

Para HB o poder xudicial "some
touse, outra vez, aos desígnios 
do executivo español, para em
prender unha nova fuxida cara 
adiante". A organización abert
zale afirma nun comunicado que. 
o que trataría o Governo é de 
"neutralizar a resolución do con
flito'', porque o PP se quedaria 
nos últimos meses "totalmente 
só na sua estratéxia de inmovi-
1 ism o". Seria a configuración 
dunha nova maioria en Euskal 
Herria, apostando por solucións 

' democráticas e desterrando a 
"esgotada via policial propugna
da pólo PP", o que estaria fa
cendo mover ao Governo "con 
golpes de e.tecto que deixan ás 
claras o nulo carácter democrá
tico c:to réxime español". O PP 
pretendería con estas accións 
"neutralizar iniciativas democrá
ticas de consenso nas institu
cións autonómicas" e socavar 
iniciativas de diálogo "como o 

· Foro de Irlanda no que se impli
caron axentes sociais, políticos 
e sindicais", afirma Herri Bata
suna no seu comunicado.• 

16 DE XULLO DE 1998 

O Governo español 
tramita a solicitude 
de asilo dun militar 
alxeriano 

O Governo español ·admitiu a 
trámite a solicitude de asilo 
dun. militar alxeriano que 
fuxiu co seu avión ás lllas 
Baleares, segundo contesta o 
Ministério da Presidéncia a 
unha pergunt~ do deputado 
do BNG Francisco 
Rodríguez.' 

O Gover.no considera as 
peticións de asilo dos 
desertores se se negaron a 
participar en accións militares 
contrárias ás suas 
conviccións e condenadas 
pola comunidade 
internacional. Tamén avalia o 
castigo que se lle impoñeria 
ao solicitante se o devolven 
ao seu país. Asi e todo, o 
Governo considera que o 
Governo de Alxer merece o 
respecto máis absoluto á sua 
soberanía nacional.+ 

Novo ataque 
á nonnalización 
do catalán no ensino 

A normalización do catalán 
no ensino volveu a sofrir un 
novo ataque procedente do 
Governo central. Destas 
encargouse a ministra 
Esperanza Agulrre de 
asegurar que en Catalunya 
o ensino da língua e 
literatura castellana 
impártese en catalán, en 
lugar de facelo en español. 
Mália que a Generalitat 
desmentiu esta afirmación, 
non pudo evitar a polémica. 
A resultas das afirmacións 
de Aguirre, o candidato 
socialista ao Governo 
central, Josep Borrell, dixo 
ao PP que non invente un 
problema que non hai co 
catalán.+ 

A metade dos mozos 
bascos a favor 
daindependéncia 

O 49% dos mozos bascas 
están a favor da 
independéncia, segundo un 
inquérito publicado o Martes 
14 de Xullo polo Governo 

· basco. Dos menores de 30 
anos, só o 11 % está 
abertamente en contra desta 
posibilidade. As porcentaxes 
a prol da indepehdéncia 
rebáixanse conforme avanza 
a idade, pero en todo caso 
mantéñense moi altas. 

Neutros aspectos 
consultados, tamén se pon 
de manitesto o sentimento 

· nacional. Por exemplo, un 
58% dos mozos síntense só 
bascos ou máis bascos que 
españois. Esta proporción é 
mais baixa nos maiores de 
trinta anos, xa que 
representa ao 45% da 
povoación desa idade. Os 
.resultados hoxe son máis 
tavorábeis ás teses 
.independentistas que en 
1996, sobretodo porque 
daquelas o 21 % dos mozos 
estaban en contra da 
independéncia. t 
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Os unionistas fracasan no seu intento de. volver á militariz,ación 

O triple asasinato de Ballymoney 
. divide e desmobiliza as bandas oranxistas 

-0- G.L. 

Os republicanos dos seis 
condados viven o asasinato 
dos tres nenos da vila de· 
Ballymoney entre o espanto 
e a esperanza: o atentado 
terrorista rompe as costas 
dos seus autores, os na
cionalistas británicos, no 
seu intento de provocar a to
da costa o estado de guerra. 

Entre a poboación nacionalista 
exténdese o convencimento de 
que o terribel holocausto dos ir
máns Quinn, de 1 O, 9 e 8 anos, 
queimados vivos a bomba de 
gasolina unionista, move, na 
chapa de ferro da opinión, o lu
gar tradicionalmente acuñado 
para os irlandeses dos seis con
dados. O terrorismo e o fanatis
mo son dos unionistas. 

Despois de asinar o .tratado de 
paz o pas_ado Venres de Pás
cua, o Sinn Fein resposta con 
argumentos políticos e chama
mentos á calma a todas as pro
vocación s dos partidários de 
manter a lei colonial sobre os 
condados do Norte intervidos 
desde o século XVI 1 pela coroa. 
Brendan Curran, alcalde do con
cello de Newry-Mourne contes
taba a un recente atentado con 
bomba en Armagh que os repu
blicanos non podían caer na 
provocación, "claramente dirixi
da a rebentar a oportunidade da 
paz". A resolución de Curran é 
compartida pola maioria dos mi-
1 itantes do Sinn Fein: "ainda 
quedan militaristas republica
nos, lealistas, segurócratas con 
poder dentro do exército británi
co e da Policia especial para o 
Ulster (RUC) que están dispos-

tos a definir, por riba da opinion 
da mai.oria, a política dos seis 
condados''. 

As manifestacións oranxistas de 
Xullo submeterian aes bairros 
católicos á proba, como leva 
anunciando hai dous meses 
Gerry Adams. Son . procesións 
nacionalistas para proclamar a 
propriedade colonial británica do 
território e producir humillación 
na poboación irlandesa. Durante 
sécuJos fixeronse só grácias ao 
apoio armado británico e ao es
tablecimento dun sistema censi
tário que sobrevaloraba inexorá
belmente o voto de unionistas e 
lealistas. Na véspera do 2000 o 
Governo de Londres non pode 
seguir pagando a ocupación e 
unha parte da burguesía de ori
xe británica e escocesa admite 
que o futuro pacífico pasa por 

Flamencos e valóns cantan con representación directa na UE 

O modelo federal belga 

admitir un governo irlandés. 

Os dirixentes do unionismo sa
ben nunha situación democráti
ca, coma a que se pode desen
volver seguindo a letra dos 
acordos de paz, o .seu poder irá 
en debalo e que a súa opórtuni
dade é provocar un novo estado 
de sítio na que podan desenvol
ver a vella cultura de interven
ción armada á que están afei
tes. Pero contra os demesntidos 
oranxistas, as simpatías da opi
nión unionista están conxeladas 
pola barbaridade de Ballymo
ney. Entre os manifestantes 
acampados en Dumcree hai 
moitos que xa renunciaron á tei
ma ·de: atravesar o bairro católi
-co a golpe de bombo,, tambor e 
trombón. O esército británico 
(Blair, Trimble) dinque non po
den pasar:+ 

poderia inspirar a reforma que propugnan CiU, PNV e BNG 
-0- M.V. 

Cando se cumpre o 
primeiro lustro da fede
ración belga , o seu 
modelo poderia inspi 
rar a reforma constitu
cional que forzas na
cionalistas galegas , 
bascas e catalanas pi
den para o Estado es
paño 1. Un dos as_pec
tos dos que tomar nota 
é a participación direc
ta de flamencos e va
lóns na UE. 

Desde o 5 de Maio de 
1993 Bélxica é un es
tado federal . O proce
so de asunción de 
competéncias por par
te das distintas comu
nidad es agrupadas 
baixo a monarquía bel
ga foi con todo gra
dual. Desde a sua 
constitución en 1830 
como Estado unitário, 
a sua constitución so
f reu sucesivas refor
mas até chegar ao Es-

. tado actual. Basica
mente existe na actua-
1 idade unha comunidade fla
menca que fala o neerlandés, 
unha valona de fala francesa e 
a capital Bruxelas de carácter 
bilingüe. O governo de cada co
m unidade ten poder para pro-. 
mulgar decretos co mesmo ran
go que as leis parlamentárias da 
Federación. 

Cada comunidade posue com
peténcias próprias en cultura, 
ensino, sanidade, relacións in
ternacionais, ordéación do terri
tório, médio ambiente, política 
hidráulica, política agrícola, eco
n om i a, enerxia, emprego e 
transporte, entre outras maté-

• lf 

. . 
rías. A maioria dos organismos 
de coordenación cu de carácter 
federal están compostos de for
ma paritária por representantes 
das diferentes comunid~des. 

Pres~ncia internacional 
das entidades federadas · · 

Unha das diferéncias máis mar-· 
cadas da federación belga co 
Estado das autonomias español 
radica na asunción de compe
téncias no ámbito internacional. 
O texto constitucional establece 
que -as Comunidades son as 
competentes para a elaboración 
e-sinatura de tratados en maté-

rias que pertencen á sua com
peténcia. As comunidades fla
menca e valona participan ade- . 
mais na elaboración de "trata
dos mixtos" nos que tamén to
ma parté o Estado federal. Nes
tes casos, se a comunidade en 
cuestión non firma o texto, os 
negoCiadores belgas deben in
formar á parte extranxeira da re
serva desta comunidade. No ca
so dos acordos internacionais 
mixtos, realizados pota federa
ción e as comunidades cun país 
exterior, é fundamental o con
senso. 

Ainda que a Unión Europea re-

coñece só aos Estados, cada 
un deles é libre para dividir ou 
estruturar a sua soberanLa .. No 
caso belga, as distintas comu
nidades participan na UE atra
vés da sua intervención no pro
ceso directo de adopción da 
posición común que o repre
sentante belga defenderá no 
Consello da Unón, como a tra
vés da sua preséncia directa 
ante as institucións comunitá
rias. O Tratado de Maastricht 
recoñeceu ademais explicita
mente a posibilidade de que as 
entidades federadas represen
tasen ao Estado no seo do 
Consello da UE.t 
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Simon Peres. 

· Simon Peres recoñece 
que Israel conta 
con armas nucleares 

O que fora primeiro ministro 
israelí, Simon Peres afirmou 
que Israel posue armas nucle
ares, feito que até o momento 
sempre foi negado polos altos 
dirixentes daquel Estado. 
Nunha roda de prensa 
celebrada en Amman, Peres 
declarou que tiñan desenvolvi-

-do "esa opción para ir a Hiros-· 
hima pero non a Oslo". Enga
diu o ex-mandatário israelí 
que as cinco guerras que os -

# enfrentaron ces árabes debé
ronse a que os seus viciños 
chegaban a considerar a posi
bilidade de vencer. Por isa ar
tellaron a opción nuclear coa 
que tentaban "estar seguros 
de que iso non acontecería. 
Sen ela non se teria estableci
do o acorde de Oslo", rematou 
Peres.~ 

Comezan as negociacións 
entre o governo 
colombiano e a guerrilla 

/ 

O presidente colombiano, 
-Andrés Pastrana, e o 
com~ndante das FARC, Ma
nuel Marulanda, reuníronse 
o pasado 9 de Xullo para co
mezar un proceso de nego
ciación que remate con 40 
anos de conflito armado en 
Colómbia. No encontro 
falouse do retiro do exército 
federal dunha área de 
47.000 quilómetros 
cadrados, condición 
indispensábel para as 
FARC, a guerrilla c·on mais 
combatentes. Sert embargo, 

_ a guerra en Colómbia non. 
se suspendeu e entre 20 e 
25 guerrilleiros morreron 
durante a semana pasada 
,en ataques sorpresa do 
,exército aos seus 
campamentos.• 

Prisión preventiva 
para Videla 
por ·roubar catro nenos 

Un xuiz federal arxentino dictou 
prisión preventina para o ex 
dictador Jorge Videla. O maxis
trado considera que-hai probas 
dabondo como para procesalo 
como "autor mediato" dos deli
tos de sustración e ocultamente 
. de menores de idade e de falsi-
ficación ideolóxica de 
·documento público nq caso de 
catre dos cinco nenes investi
gados, entre 1976 e 1977. O 
proceso poderia rematar cunha . 
condena mínima de 20 anos, 
que poderia chegar até a reclu-

- sión perpétua,·á que xa tora a . 
condenado Videla entre 1984 
e1985, e da que foi liberado po
lo indulto do presidente Carlos · 

. Menem en 1990. • 
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"Es portorriqueño?". "Son". "E le
vas moito tempo en Nova lor
que?" "Nacin aquí". Os portorri
queños de hoxe non son os dos 
cincuenta, os que protagoniza
ron o célebre filme musical West 
Side Story. Xa non viven en 
guettos, nen hai locais cun le:
treiro na porta que poña: Proibi
da a entrada a negros e portorri
queños, coma daquelas. Come
zaron por copar unha parte de. 
Harlem, até conseguir que se 
chamase o Harlem latino. Agora 
estanse a d~sprazar a outros 
bairros e xa son visíbeis por to
da a cidade: Chinatown , Que
ens .. . A iso axuda o número, a 
sua elevada natalidade. 

14 de Xuño celebraron a 

1 grande parada · que .reco
rre a Quinta Avenida. Mi
lleiros de persoas acugu
ladas no desfile , todas 

con bandeiras de Porto Rico, 
con camisetas de Porto Rico , 

coa cara pintada coas cores na
cionais. Desde unha camioneta 
que participa na marcha un gru
po de salsa corea, con deixe ca
ribeño : "Garda os teus aforros 
no Banco Popular que é de Por-
to Rico". · 

Xa hai portorriqueños na policía 
(antes ateigada de irlandeses), na 
garda nacional, entre o funciona
riado, traballando no metro, des
pachando nas tendas. Tamén hai 
asociacións portorriqueñas de ex
combatentes no Vietnam, guerra 
á que foron mobilizados moito 
máis que os· anglos, én relación 
ao seu número. 

P
. olo seu aspecto rn.estizo , 

caribeño, cruce de espa-
. ñois e africanos, son do-

ados de distinguir. O me
xicano é máis índio e bar

bilampiño, de pelo lácio. O pór
torriqueño abunda en pelo Í'izo , 
é máis corpulento, gasta da peri-
1 la e móvese con máis soltura 
pala cidade. Non rexeitan a cul
tura ·anglosaxona, senon que 
construiron un refri to co seu to
que latino. Poderia dicerse que 
Nova lorque xa non se ide.ritifica 
pola música italo-americana de 

21 
NQ 839 - ANO XXI 

Sinatra, sel'.lón pota salsa P.Orto- . 
rriqueña. Tamén fah. rapen es
pang/is. Asimilan e adaptan. 

Os problemas contado non desa
par'eceron. No -próprio desfile do 
14 de Xuño puxeron de manifesto 
as suas reivindicacións, entre 
elas a protesta pola queima de 
bandeiras de Porto Rico a cargo 

. · dH grupos racistas wasp (branca, 
anglosaxón e protestante). A dife
réncia é que agora non disimulan 
a sua identidade, ao contrário exí
ben a, ainda que moitos deles -

- nunca viviron en Porto Rico (esta
do asociado dos EEUU , pero sen 
direito a voto). 

H 
ai máis portorriqueños 
en Nova lorque que na 

· capital do país orixinário 
dos seus antepasados . 
Pero son os que viven 

nos Estados ·unidos os que 
máis exaltan a sua cultura, so
bre todo os mozos entre quince 
e vinte anos que teoricamente 
só coñeceron o mundo anglo. 
Eles son os que mostran máis 
fervor e os que aproveitan cal
quer conversa ou excusa para · 
soltar unha arenga a favor de 
Porto Rico._+ 
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7-A A~ . Puntualización de 
X.L. Franco Grande 

1 
1 Seguro que os 
1 músi'cos dos Rolling 
: son señores sérios, a 
1 médias entre . 
1 executivos e persoas 
t maduras que xa deben 
1 mirar pola sua saude. 
1 Pero iso é o de menos. 
1 Os Rolling Stones, 
-: corno as estrelas da 

músic~ e o cine en 
: xeral, constituen ~n 
1 símbolo necesário. 
1 Pode que en privado 
1 escoiten a Mozart, ben 
1 asentados nun sofá de 
1 orellas ou que xoguen 
: cos netos, pero o que 

declaran á prensa é -
diferente. Queren no 
hotel unha máquina de 
marcianos, un pin-pon _ 
e unha mesa de billar. 
Ademais de vários 
Merc~des azuis, 300 
toallas brancas de 
algod.ón cun lavado 
especial para que non 
salten peluxe, etc. Os 
seus gostos populares, 
misturados con 
excentricidades de 

1 
. luxo, .confo~man a 
mensaxe as 

: multitudes. Coma se 
l. dixe·sen: "Somos coma 
t vos, pero somos tamén 

. 1 o que a vos vos 
1 gostaria ser", Un 
1 símbolo do 
1 capitalismo, máis 
: relevante que a bolsa 

1 de Nova lorque. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

· 1 
1 

Cando o PP celebra a 
festa no mon~e do Faro 
hai un helicóptero da 
TVG sobrevoando, 
facendo tomas 
panorámicas da$· 
moreas de asistentes, 
para emitir no 
.telexornal. Cando o 
BNG celebra en 
Santiago o Dia da 
Pátria hai un 
helicóptero da policia 
vixiando. 

O BNG criticou que a 
feira da cigala de Marin 
estivese surtida con 
gambas de Huelva. 
Recebeu unha dura 

Pode que por non me ter expli
cado ben, faise constar na en-
trevista que se me fixo e publi
cou no número 838 de A Nasa 
,Terra que "A Academia non po
de estar manexada polo PP", 
cunha alusión tamén a unha su
posta desnaturalización da insti
tución po!o mesmo partido. 

O que eu penso non é só aplicá- . 
· bel ao P, senón tamén a calque

ra outro pqrtido político, sexa o 
que fose: E dicer, que na miña 
opinión e na de moitos (e supo
ño que na da· maioria de acadé- " 
micos), a Academia Galega é, 
por riba de todo, a máxima re
presentación da cultura galega .. 
E, como tal, é, ou debe ser, allea 
a todo partidismo poiítico. • 

X. L.. FRANCO· GRANDE 
(.YIGO) -

A 'surpresq bilingue' 
do e-xame escolar 
de Calif ómia 
A respeito da reportagem de Car
me Vjdal "Adolfo Carbón: 'O pro-

. blema do español en California é 
similar. ao do galega"' (ANT, 9-
Julho-98), cabe acrescentar µma 
nova virag~m irónica ao trágico 
voto dos californianos para elimi
nar, no próximo Setembro, o en
sino bilingue nas aylas. Resulta 
que acabam de ser publicadas 
urnas amplas estatísticas oficiais 
que apoiam ..:..ainda que de forma 
inesperada- os argumentos em 
favor, da educagao bilingue de-

- fendi os polo protagonista do dito 
artigo. -Retiro-me aos resultados 
dum novo exa-
me estatal de 
rendimento es-
colar (feíto ex- A loita sobre 
clusivamente 
em inglés) que qual deve ser o 
revela todo o . r , f 
contrário do . meto mgu1s ICO 
que argumen- de aprendizado 
tam os detrae- Cal'f ' · 
tares do erisi- em 1 orma, 

-no bilingue. Na pode 
primeira pági- pronorcionar 
na· do jornal ,., 
principal do perspectiva 
norte de Cali- sobre o contexto 
fórnia, o San 
Francisco Ch- SOCiOlinguístiCO 
ronicle do 7 de da nrópria 
Julho, e sob o t' 

titular "Surpre- Galiza. 
. sa bilingue no 

exame estatal: 
muitos talantes 
nativos [de 
inglés] sao superados em San 
Francisco e San José" (dous dos 
distritos escolares mais grandes 
e diversos culturalmente do esta
do), revelam-se cifras comparati
vas de rendimento de trés grupos 
de alunado: (1) talantes .nativos 
de ingles; (2) talantes bilingues; e 
(3) talantes bilingues que comple
taram um program? de ensino bi-
1 i ngu e. Qs dados demonstram 
que os alunas do grupo 3 conse
g u em níveis de rendimento 
maioritariamente superiores aos 
dos talantes monolinguesr tanto 
em Leitura quanto em Linguagem 
e mesmo em Matemáticas. 

Em consequéncia, os dados 
deste exame -a pesar da sua 
funqáo primária como instru-
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mento dos poderes hegemóni
cos- confirmam de novo o que 
já se leva verificando desde hai . 
tempo, e desde diversas ópticas 
ideológicas e fontes empíricas: 
que o ensino bilingue (sobretu
do a imersád ria língua margina
da) é o mais justo e beneficioso 
para todo o alunado linguistica
m ente heterog~neo da edu-

. caga.o pública. E certo que as 
condigóes sociolinguísticas de 
Califórnia divergem das de Gali
za no feito de que alá as línguas 
marginadas provém de comuni
dades principalmente imigran
tes, enquanto aqui o galego 
éautóctone. Mas, tal como mati
za Carbón na entrevista do arti
go, a marginagao (sociolinguísti
ca e educativa) representa o te
rreno comum que conecta os 
dous casos. 

Nap é de surprender, portanto, 
que em 'Califórnia se abrirao 
proximamente vários juízos 
contra a nova Lei para pór a 
prava a legalidade dos seus 

INTERESÁMONOS 
PoL..o DEPORTE POR GWE 

NOG A6uRRIA A ECONOMIA 
E AGORA OS CL..u6ES SON 

SoCIEDADEG ANÓNIMAS GuE 
GÓ F' AL..AN DE PRIMAG, 

ColJ.TRAToS E 
f'u6.L..ICIDADE 

fundamentos. Depois de tudo, 
o que está em jogo é o acesso 
equitativo ao próprio aprendiza
do, o qual nao se pode negar a 
ninguém. Neutras palavras, 
enquanto os benefícios do en
sino bilingue podan surpreen
der ao público em geral, náo 
sáo surpresa nenguma para 
as/os profissionais edicados a 
urna educagao mais justa. Da
do isso, o modo em que se vaia 
desenvolvendo a loita sobre 
qual deve ser o meio linguístico 
de aprendizado numa socieda
de tao diversa linguisticamente 
como Califórnia, pode propor
cionar perspectiva sobre o con
texto sociolinguístico da própria 
Galiza, e as prioridades linguís
ticas que regem na sua política, 
e lago nas suas escalas.• 

CATHRYN TEASLEY 
PROFESSORA BILINGUE 

DO EsTAOO DE CALIFÓRNlA, E 
' ALUNA OOUTORAL DE 

PEDAGOGIA DA ÜNIVERSIDADE 
DA CORUÑA 

A cuestión 
nazonalista . 

Se nos poñemos a reflexionar un 
pouco sabor da cuestión do que 
é, e o que significa o nazonaUs
mo, debemos considerar nun 
princípio o que pode ser unha de
finición aproximada 'tratar de re
cuperar a entidade como povo da 
que tomos privada por meio da 
represión, e a partires deste 
enunciado podemos entrar a va
lorar con máis detenemento o 
que atinxe a Galiza, e podemos 
dicer que os nazonalistas non 
nos estamos a inventar nada, 
partimos da base de que no pa
sado tomos un reino independen
te e que se nos privou desta con
dición por meio da forza, e tendo 
desde aquelas que acatar unhas 
imposicións de tora. E por moito 
que se trate de afastar a xente 
desta realidade, hai un dato moi 
clarividente, e é o feíto de que po
las nosas veas corre o sangue 
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1 presidente da 
1 asociación de 

Cando pensa que rematarán as au~ov~as? 
1 comerciantes da 
1 província de 
: Pontevedra, Reguera 
1 Repiso quen, 

Miguel 

A~do 

Francamente non lle po, 
do contestar porque non 
teño a menor idea. Din 
que no 99, no 2000 ... 
Deus sabe. Se fora enxe, 
ñeiro poderia explicar as 
cau as do retraso. Levan 
anos prometendo rema, 
talas. Polo que sei, algun 
problema técnico hai, 
pero pode que sexa unha 
cuestión técnica e ao 
mesmo tempo política. 
Pero teño tan pouca in, 
formación como a maio, 
ria da xente. + 

Ama de casa 

Deus sabe, non teño nen 
idea. Supoño que o re, 
traso débese fundamen, 
talmente a que non hai 
diñeiro para rematalas. 
Para outras partes si 
houbo diñeiro; pero na 
Galiza estamos relegados 
e sempre somos os últi, 
mos. Entón hai que es, 
perar a que se decidan 
para que a autovia esté 
completada. A que vai a 
Ourense leva aberta 
máis de un ano pero só 
unha part~.• 

Alberte 

Asesor fiscal 

Non teño nen idea can, 
do estarán rematadas as 
autovias para a Meseta, 
pero dá a impresión de 
que para a Xunta canto 
roáis tarde estén remata~ 
das mellor, senon non se 
explica. Ademais sempre 
andan a retardar as cou, 
sas. T amén hai razóns de 
incompeténcia pura dos. 
que nos goveman. Posi, 
belmente tamén hai ra, 
zóns polític3S', se fixera, 

· mos como os cataláns e 
os bascos ... • 

Lóli 

Profesora 

As autovías non sei can, 
do rematarán, non teño 
nen idea. Tarde, moi tar, 
de, pero non sei cando 
exactamente. Explica, 
cián_ non lle atopo, pero 
non o entendo. Ademais 
non só éstá o problema 
de que. non as den rema, 
tado, senón a cuestión de 
cerras entradas e saidas 
que están moi mal dese, 
ñadas, asi como os pasos. 
Tamén pode haber ra, 
zóns políticas frente a 
Madrid.+ 

Maria 

Estudante 

Pois non sei cando esta, 
· rán rematadas e a ver, 

dade é que non lle vexo 
futuro. Non sei a razón 
de t~nto retraso que le, 
van, será cousa da Xun, 
ta ou do Governo cen, 
tral. Hai cartós para fa, 
cer obras nou.tros sítios 
pero para nós nunca hai 
diñeiro. Creo que os ga, 
legos e galegas ternos 
menos peso político no 
conxunto do Estado, 
creo que non se nos ten 
en conta.+ 

1 escandalizado, pediu 
1 perdón por rádio ao~ . 

andaluces. "En Marín 
non todo o mundo é 
asi", comentou, 
avergoñado da_ 
actitude dos 

- nacionalistas. Tamén 
-engadiu que .'.!o que se 
trata é de potenciar o 
turismo de toda 
España. Ademais, en 
Huelva tamén van 

1
1 

potenciar a ·cigala de 

1 Marín". 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

dos nosos antepasados indepen
dentes, herdamos os seus xens, 
a súa cultura, as tradicións, a lín
gua, etc.; e ao contrário do que 
sucede cos seres queridos que 
marren e non 
os esquece-

mos que facer nela e llo conseri
ti m os. E non vale recorrer á 
Constitución e repetir até a far
tura a indisolúbel unidade do te
rritório español; pois cabe suli
ñar que ese território ao que 
alude a Constitución foi cons
truido ocupando outros pavos 
que é o caso que sucedeu con 
Galiza, e isto non quer dicer que 
estexa en contra da Constitu
ción, pero entendo que se ela
borou nun período de transición 
moi delicado .e complicado, pero 
que ten que evolucionar co paso 
do tempo e coa vontade das 
xentes, pois podemos correr o 
risco de que se quede anticua
d a, e estaríamos defendendo 
unha norma contaminada". 

xeografia máxica, modernos 
complexos de lecer, exóticas 
bailarinas árabes, exquisita gas
tronomía, bazares das mil e un
ha no.ites, cidades fascinantes, 
variadísima música e foJclore ... 

que é conducido por rotas espe
cialmente construidas para el 
das que se fixeron desapárecer. 
todas as lacras que iTianteñen ao · 
povo turco sumido na miséria, a 
emigración e a falta das mínimas 
liberdades democráticas. 

O éontrato para 
suscreberse a -
Retevisión dá para 
escoller entre galego, 
castelán, catalán, 
inglés, etc. O que pasa 
é que a maioria dos 
cuestionários que se 
reparten en Galiza xa 
tran riscada a resposta 
de "castelán". Hai 
outras perguntas que 
tarpén veñen 
respondidas. Din que é 
para aforrar tempo. Un 
usuário dubidoso mos, a história 

podemola olvi
dar, pero nun
ca morrerá, é 
algo que vai 
perdurar no 
paso do tem
po, e sempre 
haberá quen 
esteamos dis

A Constitución, 
para algúns é 
sagrada cando 
interesa, e 
cando non 
interesa sáltase 

postos a loitar 8 toureira. 
por ala. 

Polo tanto, 
partimos da 
base de que ternos o elemento 
principal, un pais, Galiza, e a 
partires de aquí os subconxun
tos de elementos que configu
ran esta definición, e que ternos 
que tratar de defender para que 
poida funcionar como ente con 
persoalidade própria, e conside
rar o feito de que os galegos es
tamos o suficentemente capaci
tados para rexer os nosos desti
nos e marcar as directrices de 
funcionamento con autonomía e 
independéncia, pasto que nin
guén mellar que un mesmo para 
governar a súa casa; entón é 
dubidosa a condición de galega 
(con todo o que significa e con
leva) a dunha persoa que de
fenda as ideas dun partido cen
tralista que non entande Galiza 
como nación, senón como unha 
parte de España, e isto nos po
deria levar a intentar ser gale
gas sen pátria, é dicer, apátri
das, o cal non acabo de enten
der moi ben, pois poderiase in
terpretar como que se está a 
consentir un colonialismo e o 
as~ballamento do qy,e é noso, 

, po1s de pouco nos vale ser da
nos da nosa casa se logo. nos 
veñen o.utros a dicer o que te-

.... 1 '":(" , - " .. -

En resumo, dicer que contra o 
nazonalismo non vale o feito de 
apelar á Constitución como nor
ma suprema do noso ordea
mento, posto que existe unha 
realidade histórica e debemos 
restablecer o orde preexisten
te, e deixarnos de cortiñas de 
fume, posto que a Constitu
ción, para algúns é sagrada 
cando interesa, e cando non 
interesa sáltase a toureira co
mo sucede en Galiza coas li
berdades públicas, con respei
to ao meio ambente que se es
tá a defenestrar así como 
apoiar un plan de humanidades 
que non faria senón que fundir 
o idioma galega.• 

G. MONTILLA FERNÁNDEZ 
(MERZA) 

T urquia non é 
un destino turístico 
inocente 

A propaganda turística turca 
preséntanos un fermoso país de 
sol gp.rantido, de praias idílicas, . 

Por detrás de todo iso escónda-
se un país radicalmente distinto O turista nada verá da ínfima ca
ao que non ten acceso o turista . lidade da sanidade pública, do pediu o galeg1J e 
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dixéronlle que non 
estaba dispoñfüel, que 
en línguas vernáculas 
só habia o catalán. 

: Informan os diários 
1 da folga de Corea do 
1 Sul, pero non da que 
1- houbo en Madrid a pral 
1 das 35 horas · 
: convocada por IU. Dan 

canta dos problemas 
: laborais en Puerto 
1 Rico, pero non aa folga 
1- ·-do metro (moi seguida, 
1 pero convocada por · 
1 CGT e non pór CC00-
1 UGT). Compriria ler a 
1 prensa de Puerto Rico 
1 e Corea. Non seria 
: raro que informásen da 

1 existéncia de. fortes 
1 protestaS- laborais en 
1 Madrid. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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11É amigo meu. Eu 
nunca lle fallei". Non 
está entresacado do 
diálogo dunha película 
sobre a máfia. Trátase 
da resposta de Guiña a 
Romai. Se a facultada 
de Ciéncias Políticas 
estivese en Lalín 
poñerian como texto 
recomendado a 
biografia de Dillinger, 
en lugar de Max 
Weber. 

O avogadode 
Barrionuevo e Vera 
énfatiza que Marey era 
de ETA. Menos 'mal 
que non lles deu por 
secuestrar a Monseñor 
Sétién. 

Pensa Ceferíno de 
Bias, alto cargo de 
Faro de Vigo, que o 
que falta nos _ 
periódicos é unha 
xeneración de 
xornalistas que _ 
inventen algo novo. 

· Ten máis raz(>n que un 
santo, o que pasa é 
que as invencións non 
poden parecer mal en 
Citroen, n~n en 
Alcampo, nen en .. 
Fenosa, nen no 
bispado, nen na Xunta, 
nen na comandáncia, -
nen molestar a Ramilo, 
nen a Durán, nen ás 
famílias de sempre, 
etc. Ou seña que como 
non lle i·nventen unha 
elexia ao restaurador 
do Cristo da Vitória!+ 
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deixa no país o governo turco 
comprará armas para conti
n·uar o xeno-
cídio contra o 
povo kurdo. 
De-sde 1984 o· , · pode 

pre con 30.000 soldados. cada ano decer.ias de presos 
políticos desaparecen. 

Sen sabela o turista estará con-
tribuindo a manter unhas forzas O único poder real en Turquia é 
. de seguridade que teñen como o exército. Un, exército que nos 
prática diária a tortura, as desa- últimos trinta anos deu tres gol-

a guerra no umco - r 
. Kurdistán -do~ ~'en Turquia é 
.. miná'do ·pe~ , ·¡¡ U 

traballo infantil, das terríbeis con
dicións nas que se vive nos bai
rros periféricos das grandes cida- • 
des, na situación de explotación 
total nas fábricas e nos milleiros 
de talleres- ilegais. O turista· vol
verá ao seu pa(s moreno, carga
do de alfombras e perfumes, ,ma
rabillado ·palas ruinas da antiga 
Grécia, 'polo luxo asiático dos pa
lácios e mezquitas otomanas. 
Pero nada verá das comisarias, 
das cadeas inhumanas, dos xor.
.nais pechados, da cens1,Jra con
tra toda manifestación cultural, 
da ilegalización dos partidos,-sin-

paricións de presos políticos e a pes de estado co beneplácito 
represión dos dem6,cratas e a dos EEUU. Garante do lema de -
cultur.a.- - " Kemal Ataturk "nen comunismo, 

- dicatos e organizacións de todo 
tipo. Nada saberá das condicións 
nas que viven as mulleres, .nen 
do xenocídio que, mentras el vi
sita a Capadócia ou Estambul, o 
exército comete nese Kurdistan 
que oficialmente non existe. 

Coas divisas que o turismo 

Turquía pro- OeXercnO. n 
. vocou xa máis ' exérclto que nos 
de 4 o. o o o 'lt' t. ta 
mortos, 3.ooo U Hnos nn 
a 1 d e a s anosdeutres 
arrasadas e I d 
uns ·gastos de go pes e 
máis de 12 bi- estado co · · 
llóns de dóla- be , . d 
res. As divi- neplacito OS< 
sas que deixa EEUU. 
o turismo· ta- -
mén axuda-
rán a pagar 
os gastos que supón a ocupa
ción militar do Norte de 9hi-

Ainda estando na OTAN e de
clarándose unha democrácia 
parlamentar, Turquia non man
tén as máis mínimas garantías 
dun estado de direito. A viola
ción dos Direitos Humanos é 
sistemática. Os partidos e orga
nización s de esquerda están 
ilegalizados. Ao pavo kurdo né
gaselle o direito a utilizar o seu _ 
idioma a bandeira e demais 
manifestación da sua cultura. 
llegalízañselle os seus partidos, 
deteñen aos seus parlamentá
rios, péchanlle os periódicos e 
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Sabeliña e o xigante. 
O casamento da pulga e o piol~. 

CollcaoN CoNTos POlwRE5 

O Reino de Galiza. 

Xabier P. Docampo. 
ColEcaoN Miro E lmDAS 

nen integrismo" propón e derri- . 
-ba governbs, lexisla e reprime. 

Para non volvernos cómplices, 
·inda que sexa indirectos, de se
mellante réxime pedimos que 
non se viaxe a Turquia e se 
apoien todos os xeitos de de
núncia contra a violación dos di
reitos humanos no país, asi co
ma toda mostra de solidariedade 
co povo turco e o povo kurdo.• 

XOSE FREIXEIRO GONZÁLEZ 
(MEMBRO DA ASOCIACIÓN DE 

SOLIDARIEDADE CO KURDlST ÁN) 
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O Lugo que durme baixo a cidade 
Os achádegos da urbe romana sucédense sen que exista 
un Plano de Conservación que implique á Xunta e ao Ccincello 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Até hai ben pouco a importán, 
cia arqueolóxica de Lugo remi, 
tiase case que con exclusividade 
á evidéncia das suas murallas. 
Desde hai doce anos os conti, 
nuos achádegos poñen de mani, 
festo a riqueza dun Lugo roma, 
no que durme bruxo a cidade ac, 
tual. Pesie a isto segue sen exis, 
tir un Plano de Conservación 
que artelle o coñecimento dese 
património e o salvagarde. Na 
actualidade as excavacións están 
supeditadas ás obras de infra, 
estrutura públicas e privadas. 

É a partir de 1986 cando empeza 
a tomar forma a actividade ar, 
queolóxica na cidade. Nese ano a 
construción de dous polémicos 
aparcamentos subterráneos en 
Santo Domingo e na Praza de 
Ferrol, sacaba á luz a existéncia 
de importantes resto arqueolóxi, 
c s. En 1988 empezaba a funció
nar o departamento arqueolóxico 
municipal n que agora traballan 
dous arqueólogos e tres becários. 

Como era? 

As excavacións xa feitas permi, 
ten afondar no coñecimento do 
mapa urbano do Lugo romano e 
nas diferéncias entre a planta e o 
perf metro da cidade campamen, 
tal, da que apenas se conservan 
vestfxios, da cidade altoimperial 

da do Baixo Imperio. O arque, 
ólogo Enrique González Femán, 
dez, implicado nos estúdios, ex, 
plica que a estas variacións da 
forma da urbe chégase a través 
da cronoloxia dos distintos achá, 
degos cerámicos e numismáticos, 
pero sobretodo mediante a ob, 
servación das necrópole. Cerní, 
térios de incineración do Alto 
Império, como o da Praza do fe, 
rrol ou o do Carril das Ortigas, 
nas aforas da cidade nesta época, 
son convertidos en área urbana 
tras a construción da muralla. 
Por outra banda zonas habitadas 

- no Alto Imperio como a Praza 
da Constitución ou o bairro de 
Recatelo son convertidas par, 
cialmente en necrópole de inu, .. 
rp.ación en época tardfa. · 

Asi mesmo, das intervencións 
en diferentes ruas tírase a con, 
clusión de que as construcións 
estaban ordeadas ao longo dun, 
ha cuadrícula casi perfecta que 
non ten nada que ver cos burgos 
medievais actuais. Este trazado 
tense constatado en diferentes 
pontos da cidade. O mapa e os 
documentos medievais indican 
que o foro poderla estar situado 
na actual Praza Maior ou nas 
suas inmediacións, sen embargo 
até hoxe segue sen localizarse. 

"T ampouco se descobriron tem, 
plos, basílicas ou o anfiteatro 
-explica Covadonga Carreña, 
arqueóloga municipal. Sen em, 
bargo recentes achádegos atopa, 
dos ao facer as obras de infraes, 
truturas do casco histórico apon, 
tan a existéncia dun enorme edi, 
fício que ocuparla unha mazá e 
que a groso modo poderia quedar 
enmarcado entre a rua Xan 
Montes, a da Raiña, a do Progre, 
so e a de San Pedro. Iso reforza a 
hipótese de que o foro estexa si
tuado por esa zona". 

A existéncia de máis edifícios 
públicos apóntase tamén pola 
aparición dun fuste de gran diá
metro na Praza de Santo Domigo 
e capiteis de notábeis dimensións 
neutras áreas da cidade. Un 
exemplo destas edificacións que 
se presume existiron no entrama, 
do urbano, son os restos do que 
debeu ser no seu dia un impar, 
tante edifício termal xunto ao 
Miño. "Un dos achádegos máis 
recentes é o edificio termal da 
rua da Catedral -explica a arque, 
óloga. Pertenceria ao século III e 
é o de maior monumentalidade 
do atopado até ·o mo:f1ento". 

"De edificacións do tipo do que 
deberían ser as mansións ricas 
da cidade ternos tres exemplos: 
un edifício na Praza de Santo 
Domingo, outro na rua Arman, 
yá e un terceiro na dos Cregos", 
sinala o arqueólogo António 
Rodríguez Colmenero implicado 
tamén nas primeiras excava, 
cións. O segundo, na maior das 
estáncias, mostraba como pavi, 
mento un gran mosaico de 38 

. metros cadrados, o máis- comple
to e complexo dos descobertos 
até o momento na cidade. O de 
Santo . Domingo tiña termas e 
pon de mafesto, ao igual que os 
restos atopados noutras ruas, que 
en Lugo empezan a ser frecuen, 
tes os baños de carácter privado 
dotados de instalación termal. 

Outra das características consta, 
radas na cidade é a existencia 
dunha rede de esgotos perten, 
centes á época do Alto lmpério. 
O mesmo acontece cQ acueducto 
e a rede complementária de ca, 
nalización e distribución dentro 
da cidade que, sufrindo várias re, 
modelacións ao longo da s~a his- . 
tória, alimentou de auga corren, 
te á cidade até finais do século 
XIX e permaneceu ergueito nal, 
guns pontos do seu percorrido 
até ben entrado o século XX. 
Coñeciase que existía este acue, 
dueto moderno pero prospec, 
cións efectuadas a 600 metros da 
cidade constatar~n que este esta, 
ba superposto aos restos de outro 
de factura romana. 

Por outra banda segundo se sina, 
la desde o Departamento de Ar, 
queoloxia do Concello os restos 
do acueducto romano atopados 
fóra do recinto amurallado e os 
restos dos esgotos na zona do ve
llo matadoiro, entre. outros achá, 
<legos, parecen indicar a existén
cia de asentamentos fóra das mu, 
rallas até mediados do século IV. 

Dous proxectos 
de conservación in situ 
"Non se pode tirar a actual cicla, 
de para sacar á luz o Lugo roma~ 
no -sinala Branca Rodríguez Pa
zos, portavoz do grupo munici, 
pal do BNG- Pero existen zonas 
nas que é posíbel que os restos se 
conserven e se musealicen in si.
tu. Outra urxéncia é a criación 
dur:i. Museu Arqueolóxico na ci, 
dade". A representante do BNG 
lembra as diferentes lexislacións 
que abrigan aos proprietários a 
obter unha licéncia municipal 
antes de construir, pero fai fin, 
capé na urxéncia dun Plano de 
Conservación que implique ao 

Concello e a Xunta na salvagar, 
da do património. 

Ao facer a remodelación da Pra
za da Milagrosa apareceron os 
restos do acueducto. A iniciativa 
da formación nacionalista o go, 
vemo' municipal acordou deixa, 
los á vista cunha lenda.que expli, 
cara a sua importáncia histórica. 
Sen embargo os acordes tomados 
daquela ainda non se cumpriron 
e estes Testas están tapados por 
mor da inauguración da praza. 

Asi me_smo no ano 1989 apare, 
cían os restos arqueolóxicos na 
zona de San Roque, próxima ao 
xardín e a capela do mesmo no
me. Nas excavacións de 1991 e 
do 1992 confirmábase a impor, 
táncia destes achádegos e un 
ano despois comezaban as obras 
por parte da Consellaria de Cul
tura para facer un pequeno mu, 
seu no que conservar os restos in 
situ. Trátase dun estanque cul, 
tual que se enmarca nun con, 
xunto arqueolóxico máis amplo 
que inclue unha necrópole mix, 
ta de incineración e inumación. 

. Sen embargo por diferentes mo, 
tivos, entre eles orzamentais e 
de falta de entendimento entre 
a própriá Consellaria e o Canee, 
llo, estas obras ainda non se re
mataron. Cando parecía que o , 
proceso estaba acelerándose po
los médios de comunicación sae 
a .luz que o govemo m'unicipal 
quere modificar o pr()xecto. 

A muralla que non é 
Património da Humanidade 
"O BNG propuxo no seu mp, 
mento o início de expedientes 
para que a muralla de Lugo fose 
declarada Património da Huma< 
nidade -explica Branca Rodrí, 
guez- Desde 1992 apresentou 
iniciativas neste senso no conce, 
llo de Lugo, no Parlamento Ga, 
lego e no Congeso, conseguindo 
en Setembro de 1997 unha a<;, 
ción in~ti~ucional avalada por 
todos os partidos polítcos". Na 
actualidade ainda está pendente 
a solicitude á UNESCQ por par
te do Govemo central. • 

. , 

Pilar 

~ Lo1s DIÉGUEZ 

/ 

Ás ve~es é necesário mirar o 
espello para ver as sombras góticas 
que producim9s. E non pintar con 
elas os rostas que-non as producen. 
Ciumentos da luz dos outros, dela, 
unha mínima xustiza obriga,nos a 
cantar esa luz feminina sen a cal 
este País ainda seguirla no negror da 
desesperanza. Que sigas, miña 
amiga, sábia e criadora, facendo, 
como ninguén -como ninguén-. 
País, muller e futuro azul. Por iso a 
coluna, desta vez prega,se ao poema 
merecido. -

A Pilar 

. Como enche o orgullo as tuas veas, 

tal o sangue. 

Ser muller, esa é a cuestión. 

Ou non ser nada: apenas un esquiu 

moneando no alto pino, 

ou formiga incansábel e monótona. 

Un século fo¡ preciso para dicer: 

"penso", "tamén son", "voto". 

E que significan uri., dez anos, 

na corrente dun ria que, 

inexorábel, vai ao mar? 

Chegarás ao mar, muller, 

para sentir plena a sua imensidad~, 

Pilar, .esteo, coluna vertebral 

deste Cantábrico escuro e ruxidor 

como o murmúrio de cen cans. 

Brisa de altos montes 

purificando o Val de néboa, 

transformando _incansábel tantos séculos 

·-

escuros 

en ouro de miradas. 

Rachará-se o teu vestido 

en farrapos de ira e de rancor, 

xa o sabes, sempre o soubeche. 

Pero ... muller; muller por iso, 

mar imenso, pleamar, praia de pousonas 

gueivotas insolentes. 

Pilar, muller, lua de Abril, 

AZUL. 
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o deporte e • Tobio deposita na Penzol cartas de Rosalia de Castro 

. 

O presidente do Seminário 
de Estudos Galegos, Lois 
Tobío, vai facer entrega o 
vindeiro dia 21 ás 11 da mañá, 
na sede da Fundación Penzol 
en Vigo de vários doc~mentos 
familiares, entre eles 
unha carta de Rosalia de 

• Castro e tres da filla daquela, 
:· Alexandra Murguia Castro, ao 
• seu pai. 

·Os documentos serán recibidos 
nunha reII,J.oz~da _Casa da • 
Culturá_ Galega, que alberga µo 
seu seo as Bibliotecas Penzol e 
Femánd~z del Riego, asi como 
unha sá de exposicións e un 
salón de actos, nos que o 
dirixente galeguista Lo is T obío 
fará a sua intervención 
explicando o contexto daquela 
correspondéncia. • 

a aventura na 
Costa da Marte 

. •.•.••••••••••••.••....•..•.••......•.•.........•...•.......•.•.......... 

Deporte e aventura na Costa da 
Marte é o título do libro que, 
recén publicado por Edic~óns 
Lea, se apresenta como guia 
para todas aquelas persoas que 
desexen coñecer as 
posibilidades deportivas e de 
lecer que oferece esta comarca . 
Ademais de poñernos ao tanto 
da oferta de deportes como 
senderismo, cicloturismo, rutas 
a cabalo, do surf, remo, pesca 

• Concertos 
dos compositores . 
Gaos, Montes, 
Quiroga ou Veiga 
en Galicia e a sua 

,,, . 
muszca 
A Fundación Pedro Barrié de la 

· Maza ven de anunciar que está a 
preparar un ciclo de concertos 
no que se percorrerá a música 
composta por autores galegos 
durante o século XIX e primeira 
metade do XX. Adalid, Gaos, 
Montes, Veiga, Baudot, Berea 
ou Quiroga son alguns dos 
músicos dos que se escoitarán as 
suas composicións. A Fundación 
pretende tamén publicar a obra 
<lestes autores t a grabación e 
edición dos diversos concertos. 
De Octubre a Marzo do 1999 
ten programado o ciclo "Sonata 
clásica e romántica", a ~elebrar 
na Coruña.+ 

llli XI Fes ti val de 
Pardiñas, 
o 1 e 2 de Agosto. 
O dia 1 e 2 de Agosto celébrase 
na parróquia de Pardiñas 
(Guitiriz) a IX Edición da Feira e 
Festa da Música e da .Arte , 
organizada pala asociación 
cultural Xermolos, que dará 
comezo coa inauguración _?s 4 
horas da Mostra de arte,sania de 
música tradicional que se organiza 
anualmente en colaboración coa 
Asociación de Gaiteiros Galegas. 
T amén no primeiro día ás 19:00 
horas. terá lugar o. XIX Maratón 
de Guitiriz para comezar á 
noitiña o festival coa actuación 
de Xermolos ( Guitiriz), 
Fendetestas (Lugo), Xistral 
( Coruxo) e Quadrilha 
(Portugal) . Xa o Domingo, a 
xomada abrirase coa XIX 
Mostra de Artesanía e unha -
exposición de pintura, escu_ltura 
e fotografia na escala que este _ 
ano inclue unha mostra sobre 
nacións c~ltas. As seis da tarde o 

. escritor Manuel Anxo Laxe lerá 
o pregón anticipando unha 
nova xomada do Festival que 
terá, nesta ocasión, como . 
protagonistas a Airiños de Fene, 
á cantautora Paloma Suances de 
Ferrol, aos Carunchos de Vigo, 
ao grupo Británia ( Galiza, 
Navarra) e Solas de Irlanda. 

Lois Tobio 

Como todos os anos haberá 
espácios para a acampada e as , 
merendas.+ 

•Uxió 
Novoneyra no 
JorTial de Letras,
Artes e Ideias · 
O] ornal de Letras, Artes e ldeias 
editado eñ Portugal cunha 
periodicidade quincenal recolle 
no seu último número un artigo 
no que Yara Frateschi reatrata a 
poesía de Uxio Novoneyra
baixo o título A voz e o gesto da · 
poesia. No texto recóllese a 
imaxe do poeta como decidor e · 
da sua obra como necesária 
comunicación coa audiéncia, 
nunha composición que a 
autora entende que "ten a marca 
da performance, supoe a 
presen\:a do corpo, seja através 
da voz seja através do gesto 
incorporado na palabra 
manuscrita". Na composición da 
páxina acompáñase o texto 

cunha fotografiado autor, un 
dos seus poemas caligráficos e 
unha cita do libro, Os soños 
teiinosos, a entrevista sostida co 
filósofo e escritor Emílio 
Arauxo. Baixo o epígrafe 
"Literatura da Galiza", o artigo 
adicado a Novoneyra é dos 
poucos que no xomal portugués 
se adica ás nosas letras. Nos 
últimos tempos s.ó ~ste e unha 
entrevista con Xosé Álvarez 
Cácamo mudou esta situación.+ 

Uxio Novoneyra • . 

Berrogüetto durante a gravación do últim~ disco n~s illas Cies. 

. ou vela inclue suxeréncias para 
comer e durmir nesa zona. 
Cada un dos capítulos foi 
escrito por persoas que 
divulgan os seus coñecimentos 
co propósito de que o lector, 
ademais de se aproximar á 
zona, se familiarice coa 
práctica de modalidades 
deportivas que até hai ben 
pouco estaban ao alcance de 
pouca xente. • 

• A festa galega 
do comic, nas 
X Xorruúlas de 
Banda Deseñada 
de Ourense 
Máis un ano a Casa de 
Xuventude de Ourense e o 
Colectivo Phanzynex organizan 
para os dias 2 a 10 de Octubre 
as X Xomadas de Banda 
Deseñada na capital das Burgas. 
A obra de Rio Veneno, amáis 
recente do estadounidense 
Beto Hemández centrará unha 

A IGLESIAS 

•XIV Festival Internacional do.Mundo Celta 
Desde. o dia 11 pode visitarse en Espasante (Ortigueira) unha exposición antolóxica do Festival do" 
mundo celta . Foi a actividade coa que §e inuguraba o programa do IV edición do festival de Orti, 
gueira que tamén inclue na fin .de semana do 17 de Xullo ao 19 unha feira de artesanía, a proxección 
audiovisual Vinte anos de mundo celta· e cursos de danzas de Bretaña, Escócia, Irlanda e Galiza gratui, 
tos. Dentro xa do programa de concertos o Venres 1 7 a partir das nove estarán Baga~ Landi e Skeduz 
de Bretaña, -Berrogüeto e Dominé Cabra do país e1Mac Umba de Escócia O Sábado 18 virá o turno de 
Neilston & District Pipe Band de Escócia, a Escala de G.aitas de Ortigueira,, Ronsel e Bágoa da Raiña, 

· Danu· de Irlanda e Fe~peyú de Astúries. O festival rematará o Domingol9 co cocerto de bandas no 
que participarán a partir das doce da mañá Neilston & District Pipe Band; Bagad Landi, e as bandas de 
gaitas galegas de Candás,O Barqueiro, Cacharela Cavas, O Son do Sor e Airiños do carrís de Cerdido. + 

ANOSA TERRA 

das exposicións das xomadas 
que tamén incluirá obras da 
autora madrileña Maria 
Colino. Na mostra de orixinais 

_ da revista de cómics Buenas 
Noches Rose. El Tebeo poderase 
ver unha manchea de exemplos 
de novas autores como José 
Luis Ágreda, Sergio Bleda ou 
Pau Rodríguez. · 

En canto á producción galega, 
os gañadores e accésit do XIV 
Concurso Galego de Banda 
Deseñada comporán unha 
mostra xunto coa de Orixinais 
da revista Elipse -publicación 
dirixida pqr Miguelanxo Prado 
que pronto sairá á venda- que 
incluirá traballos de artistas 
como Dudi, Kiko da Silva, 
Bueno Capeáns, C. Portela ou 
F. Iglesias. Na festa atoparanse 
centos de publicacións amater 
en Expofanzines ademáis de se 
publicar o púmero 5 da revista 
O Fanzine das Xornadas. • 

•Un mar de 
músicas de Ares 
O 31 e 1 de Xullo o Concello 
de Ares e a Comisión de 
Festas do Mar or.ganiza o a III 
edición de Un mar de músicas. 
O primeiro dia a partir das dez 
da noite actuarán o grupo 
locais Arela, a pandereiteira 
A Nosa Ria, Roncarela e os 
Cempés. 

Na segunda xomada estarán 
Berrogü..eto e o cantautor 
portugués Joao Afonso. Desta 
volta o festival desenvolverase 
baixo unha carpa con 
capacidade para máis de 2000 
persoas .e na que tamén haberá 
exposición e venda de discos e 
artesanía. Para o dia 1 tamén 
está programada unha xomada 
adicada aos roáis novos cun 
taller de circo con malabares. 
O prezo de abono para asistir 
as duas xornadas é de 1500. • 

• f?errogüeto 
actua o 18 de 
Xullo no cenário 
do Conde Duque 
de Madrid 
Con data do 18 de Xullo, 
Berrogüeto será o único grupo 
galego presente na 
programaición musical de Los 
veranos de La Vill.a que se 
celebra no Conde Duque de 
Madrid. Neste cenário, un dos 
máis prestixiosos do Estado, o 
grupo vigués estreará algun dos 
temas que formarán parte da 
música gravada para o 
documental Renovart. Baixo o 
lema Nación Celta, compartirá 
cartel esa noite con outra das 
máis imp"ürtantes formacións 
da denominada música celta, 
os escoceses Shooglenif ty'. 
Berrogüeto apresenta tamén 
unha apretada axenda de 
actuacións durante o verán no 
país e vários pontos do Estado. 
Seguiralle unha xira europea, 
na que visitará entre outros 
paises Bélxica, Alemaña, 
FráJ:\cia e Suiza e a gravación 
do seu segundo CD.• 
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--1~11 ~Leit~uras~lllt------, ------'---
Paredón 
censurado 

Título: Fiesta. 

Intérprete: Jean Louis Trincignanc. 
Director: Pierre Boutron. Fráncia 1994. 

Cando o moc;:iño José Luís de 
Vilallonga foi sacado dun colé; 
xio francés e levado a unha pe; 
quena vila de Euskadi en 193 7, 
tiña na cabeza a épica dunha 
guerra que lle soaba lonxana. 
Seu pai, militar en Barcelona, 
con ideraba que debia pas·ar por 
aquel interrnédio de retagarda, 
para se curtir antes de marchar á 
fronte bélica. O resultado claque; 
la "educación viril", consistiu en 
integrarse corno adolescente nun 
pelotón de 
fu ilamento. 
Ese tránsito 
da aula ao Nunca o 
pared 'n, de 
estudar a ma; 
tar, foi o cer; 
ne dunha no; 
vela na que 
Vilallonga 
exorcizou e a 
experiéncia e 
qu e hai uns 

ia pa ou 
velozmente , 
en facer ruf; 

cine nascido 
daquela 
traxédia 
espantosa de 
1936 foi tan 
preciso na 
descripción. 

do, por algunhas carteleiras ga; 
legas co título de "Fiesta". 

A película xa ten vários anos, e 
supón a última visión do Antó; 
nio -Flores, no papel dun xitano 
republicano, que se gaña un pe; 
os cantando copla andaluzas 

nos hotei do ur de Francia e 
facendo bandeira da sua digni
dade usando Letrás de Federico 
García Lotea. El é a excepción 
interpretativa e pañola dunha 
p lícula íntegramente francesa, 

cun Jean Louis Trintignánt ma; 
xistral no papel de xeneral amo; 
ral, quizais na rnellor interpreta; 
ción da súa vida, que transcorre 
no microcosmos da vila basca na 
que se habilitou o pátio dun pa; 
zo convertido en cuartel, para 
facer as matanzas de oito en oí; 
to. Nunca o cine nascido claque; 
la traxédia espantosa foi tan pre; 
ciso na descripción nen foi ca; 
paz de salvar a estúpida timidez 
da equidistáncia que rnalbaratou . 
tantas películas sobre o teJlfla. 

Nos límites de facerse teatral, pola 
escaseza de escenários, Fiesta, elé; 
vase grácias á enormidade dos seus 
diálogos no que está a man do 
próprio Vilalonga, que coñecia o 
mónstruo por dentro. Esa facilida; 
de aparente para diseccionar o mi; 
litarisrno e o fascismo, e a moral 
valeira coa que actua, converte a 
esta película en visión imprescin; 
díbel. Unha necesidade que terá 
que recorrer ao vídeo, toda vez 
que Fiesta só foi estrenada vários 
anos despois de ser realizada. Aca; 
so alguén debería explicar porque 
razón se deu esa tardanza. Quizais 
porque a matanza relatada era en 
Euskadi e estaba no seu apoxeo a 
investigación do GAL?• 

XAN CARBALLA 

NARRATIVA 

Manuel Rivas 

Literatura 
sensotial 

Título: O lapis dÓ carpinteiro. 

~utor: Manuel Rivas. 

Edita: Xerais-Narrativa. 

Moi difícil de clasificar resulta, 
polo menos para min, a última 
novela de Manuel Rivas. Cerro 
que ten elementos fantásticos, 
rnais tamén hai referéncias histó; 
ricas e biográficas ben reais e 
mesmo algún pequeno toque de 
realismo suxo. Coido que non é 
tampouco moita a preocupación 
do autor polos xéneros e subxé; 
neros literarios ao uso, non é na; 
rrador de corset estilístico, nin 
tan siquera anda moi preocupado 
pola experi; 
mentación e a 
ruptura, mais 
noustante 
conquíreas e 
de xeiro ben 
notábel. A 
min venme á 
idea o nome 
de lrvine 
Welsh, o es; 
critor británi; 
co autor de 
T rainspotting e 

. que sería boa 
cousa que al; 
guén o ver; 
quise ao gale; 
go aprovei; 
tando o éxito 
da versión ci; 
nematográfi; 
ca, sen que 
tampouco me 
convenza de 

A represión 
na Galiza 
tras do golpe 
de estado do 
36 xa se ten, 
tratado 
coma tema 
de novela, 
_mais na 
miña 
opinión vai 
ser moi 
difícil 
superar a que 
nos ocupa. 

todo a comparanz~ có nóso autor. 

O primeiro que chama a aten; 
ción na obra é a súa plasticidade; 
goiescos fusilamentos, invemos 

O lapis do carpinteiro 

Galicia, 1936: 
cando todo se derrubaba1 

protexeunos o amor. 

••••••• 

O lapis do carpinteiro, 
unha grande historia 
de amor, melancolía" 

. e liberdade. 

Manuel Rivas. 

de Van de Meer, cinematográfi; 
cas hipnoses colectivas, etc.:. O 
seguµdo, a súa musicalidade; pa; 
xaros, acordeóns, cantantes de 
boletos con orquestra .de vento e 
de seguido ch~iros e arrecendos, 
sabores e tactos. En resume: esti; 
mulación dos sentidos do lector. 
Eis, para min, o grande acerto de 
Rivas. Conquerir excitar os sen; 
tidos físicos do lector para facelo 
copartícipe da historia. Feito is; 
to, non deixar que se distancie e 
arrastralo ata a última liña da 
páxina 148. Desta apreciación 

· tirei o título desra reseña. 

A pesares da súa fácil lectura e re; 
lativa brevidade, de tamaño, a 

·novela é densa, mesmamente moi 
densa en canto a contido se refire . 
Só con moita precisión na lingua; 
xe se acada un resultado final tan 
brilante e de tan doada leitura. 

A represión na Galiza tras do 
golpe de estado1a.scista do 36 xa 
se ten, tratado por outros escri; 
rores (por exemplo Carlos Casa:
res) coma tema de novela, mais 
na miña opinióñ vai ser moi di; 
fícil superar a que nos ocupa. 

A traxedia está presente, mais ta; 
mén o están a solidaridade, a trou; 
la, o soño, a dignidade, a liberdade 

e o amor coma fonte de enerxia 
que permita a supervivencia no 
medio do odio e a irracionalidade~ 

Outro achádego extraordinario de 
Manuel Rivas nesta , obra é o tra; 
tamento das persoaxes. O m:agne; 
tismo que emana o protagonista 
principal non impide que toda 
Unha chea de secundarios estexan 
perfectamente perfilados e defini; 
dos desde a boina ata a ialma. 

Es.ta exacta definición dos mes; 
mos faino perfectamente crl.bles 
e atractivos pór si mesmos; e de 
seguro que ~lgún se ha populari; 
zar mesmo máis que o propio 

· doutor Da Barca. 

Eu non sei, si como dixera To; 
rrente, Manolo Rivas vai escriber 
o Quixote galego, pero clou por 
~erto que nestes momentos é un 
firrnísimo candidato para parir esa 
novela referencial que todos os 
críticos literarios botan en falla. 

. Eu loubara nestas mesmas páxi; ' 
nas o conto da "lingua das volvo; 
retas" coma criación excepcional, 
non sabía que o Rivas íahos sol; 
prender con ista preciosidade, se; 
nón tería b~ixado o ton, pois esta 
.entrega deixa a un sen adxetivos 
que non fosen xa empregados. 

Unha suxerencia, si se me per; 
rnite; despois de mercar o libro, 
pare vostede no primeiro semá; 
foro que atope e pídalle ao para; 
do de tumo un paquete de pa; 
nos de papel. A -non ser que te; 
ña o corazón de seixo vanlle fa; 
cer falla cando lea a novela.+ 

X.M. DE CASTRO ERROTETA 

/ 

Africa, no 
albor poético 
de José -Luís 
·Mendon~a 
Áfuca, como medida de todas as 
cousas interiorizadas nos ·sentí; 
mentos do poeta angolano, José 
Luís Mendonya, resplandece no 
~eu novo poemario: "Quero acor; 
dar a al va". Aquí podemos atopar 

· varias frecuencias e dimensións 
onde a palabra é a guía para intro; 
nizarnos nos seus universos anees~ 
trais e míticos. Na pureza da súa 
palabra innóvanse· imaxes, ritmos 
e metáforas que definen o precur; 
so por onde o poeta é capaz de 
transitar. Na súa palabra poética 
defínense as cousas máis humildes 
e rudimentarias, aptas para trans; 
mitir a tensión das mesmas, nou; 
tra retrospectiva que non estamos 
acostumados a experimentar. 

Mendon\'.a busca autorefuxiarse 
na palabra lum}nosa para que as 
raíces de esa Africa incesante, 
oculta e soberana resplandezan 
para poder entender parte dese 
misterio das cousas que o circun; 
dan. E do lúcido esplendor apro; 
piarse delas para que lle sirvan de 
guía ou para venerala;; cqmo un 
totem particular seu. · -

O interés constante do poeta en 
(Pasa á páxina seguinte) 

...... 
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deix-arse-adormecer nas esencias 
máis rotundas da aJricanidade, 
codifica diversos formas que en, 
grandece ·e vitaliza un fresco ar 
qtte--percorre a poesía" an_,golana, 
partindo da súa poética. E verda, 
de que· a poesía angolana, nestes. 
últimos anos, estaba bastante an, 
quilosada en realidades e eventos 
históricos moi concretos, onde se · 
apreciaba un amplo espacio esti, 
lístico desprotexido frente a te, 
máticas rríoi marcadas por sucesos 
sócio,políticos que produciron 
certo estaticismo a nivel creativo. 

Dendes hai anos vimos obser, 
vando, nas diversas entregas poé, 
ticas de Mendons:·q, a súa acción 
eficaz que emprendeu no desen, 
volvemento. dullha poética máis 
intimista, existencial e humanis, 
ta que pode que esquencer~ 
aquel estaticismo retórico que se 
observaba no contexto poético 
angolano. Perder os complexos 
que tanto ataron e confundiron á 
literatura añgolana e contemplar 
outras recurrencias -como 'as de 
"Quero acordar a alva"- confir, 
man ese fatídico camiño qu~ hai 
que percorrer para resolver unha 
necesidade vital: beber das esen, ' 
dais raíces e deixar de contem, 
piar tanto as enramalladas dese 
tronco que tantás veces. se divisa 
innecesariamente. 

Por iso, Mendon\:a, comprende e 
eloxia o misterio das cousas e, en 
vez de modificar o percurso, tra, 
ta de penetrar no entramado 
hermético dese labirinto africa, 
no. Ese hermetismo non limita o 
discurso poéticÓ, onde se obser, 
va que o poeta clasifica as cousas · 
que máis 11~ impactan e procura 
certos acentos individuais dunha 
poética heteroxénea para expre'. 
sar varias das continxencias on, 
de a palabra se liberta e ilumina. 

Aínda nesa individualidade mar, 
can~e pode que nos atopemos con 
certo fatalismo existencial que é. 
un dos atnbutos onde se refuxia a 
poesía africaria. · Na poesía afuca, 
na_ de t:f3:dición oral contémplase 
a metáfora que nos fai entrar nesa 
ritualidade e, aínda, nos predis, 
pón a sacralizar as cousas, tal co, 
mo ~contece ria p0esía de Men, 

José Luís Mendon~a. 

don\:ª· Por iso, se11; intención de 
querer ser tradidortalista, en ter, 
mos estéticos, fainos 'participar. 
dos acentos roáis contempÜranei, 
_zantes e sen ter a intericion de le·, 
var a súa poesía a unha connota, 
ción expresamente van gardista 
faino.s entrar na ancestralidade. 

Outra das particularidades máis 
atenuantes deste libro de Men, 

. don~a é a afectividade emocional 
que se concentra no seu proxecto 
existencial cando relata ese dra, 
ma humano que se da nun país 
con perto de corenta anos de gue, 
rra. Neste sentido, trata de trans, 
gredir, tímidamente, o fatalismo e 
a recurrencia sempre é esa· Ango,. 
la inmol ada nas cousas que dela 
contemplai;nos. Esa Angola é a 
medida xusta do pensar e do sen, 
t.ir deste poeta. Estes dous com, 
plementos son 'in separabeis e é 
onde se toma a máis alta repre, 
ser:i-tación da súa querencia .. 

Esa Angola profunda, esencial e 
crepuscular, na categoría máis 
íntima do poeta, anula calquer 

· panfletismo e calquer poema 
iII).perfeito e, incluso, desbota 
terinos poéticos que nos confun, 
dan con ese lirismo drástico e 
lapidario qúe moitas veces os 
poetas angolanes incurren. 

José Luís Mendon\:a a ninguén 
debe agradecer o seu salario de 
poeta; ·a ninguen debe a súa per, 
fección e a súa harmonía integral; 
a ninguén debe a súa búsqueda de 
modelar a palabra, o ritmo e, 50' 

bi:e todo, a un idade ha cal se fo, 
menta ese universo oculto que 
nos descodifica seus segredos. 

"Quera acordar a alva", supón 
un gran respaldo á poesía ango, 
lana que nos seus diversos esque, 
mas, expresións e camiños sen 
fm parece estabilizarse e conferir 
un novo corpo expresivo e pai, 

NOVIDADES DE A N _O S'A TE RRA 

. O que fixeron en ·Galicia. 
1936 
A grande asignatura pendente da nosa historia contemporánea 
é sen lugar a dúbidas o -estudo. da represión desatada en Galicia 
desde Xullo de 1936. Unlia eiva que obriga á recuperación das 
primeirizas crónicas do terror publicadas colectiva e 
anonimamente desde_o exilio arxentino por un solvente e 
activo grupo de intelectuais antifascítas galegos -Luís 
Seoane, Arturo Cuadrado, Maruxa Mallo, Fed~rico Ribas, 
Eduardo Blanco Amor, Xosé Suárez, Emilio Pita ... - baixo o 
título de O que fixeron en Galícia. 

COLECCIÓN 

O FARDEL DA MEM~RIA 

A 
EDICIONS 
.HOIHIBBA 

xonal polo que s€ pode ollar e 
polo que un sente cando se apro, 
pia desa autenticidade africana.-

O suxerente prefacio do crítico 
e amigo, Luis Kandjimbo, é un, 
ha boa mostra .de introducimos 
neste fascinante e su~estivo po, 
emario de Mendon~a. Varias 
son as súas apreciacións onde 
nos dimensiona a celebración 
máis erara e altiva da palabra. 

Kandjimbo, 
alértanos do 
gran miragre Pode que a 
da poesía de súa poesía 
Mendon<;a, 
que xurde abra canles e 
nun espacio sexa pun~ual 
onde os poe, na 
tas ignoran confirmacio' 
bastante a 
poesía que se n dun novo 
escrebe en evento para 
África e fora a máis 
dela. A falta 
de libros poé, 
ticos, de pu; 
blicacións es, 
pecializadas e 
dunha crítica 
puntual, re, 
trasan bas, 
tante o pro, 

recente 
creatividade 
poética 
angolana 

ceso de modernidade en cerros· 
poetas angolanos. 

Hai que admitir que este prob1e, 
ma de falta de contactos con ou, 
tras literaturas abriu uñ proceso 
especial de voltar a redescubrir 
Angola e atinxir, puntualmente, 
naquelas cousas esquencidas e 
transgredidas por tantas contradi, 
cións que se deron neste país. 
Moitas veces, o poeta tivo que 
exercer de antropólogo, etnólogo, 
sacerdote de rituais para eri.Xir esa 
angolanidade no portentoso altar 
da súa poética. Así se revelaron 
qs segredos da africanidade -a se, 
gunda gran revolución da negri, 
tude- por esa, cada vez menos 
nova xeneración dos oitenta, 
cuias voces máis representativas 
son as de José Luís Menciona, 
Joao Mello, Ana Paula Tavares, 
Joao Maimona e Lopito Feijóo. 

Nestes momentos, o libro de 
Mendon~a chega puntual e nun, 
hos extremos onde todo se con, 
funde e transgrede baixo as pala, 
bras enigmáticas do tradicional e 
do vangardismo. Hai novas poe, 
tas que queren abrir o novo mi, 
lenio esquencendo a outras xe, 
neracións. Para reencontrarse 
coa auténtica angolanidade, coa 
africanidade e coa n egritude é 
preciso ir ao manando ancestral 
daquela poética de tradición oral 
e pasar palas diversas xenera, 
cións sen ter que "matar ao pai'', 
como dicía Femando Pessea . 

José Luís M-endon~a está no cami, 
ño certo, ou no menos violento e 
agresivo, e pode que a súa poesía 
abra canles e sexa puntual na 
confirmación dun novo evento 
para a máis recente creatividade 
poética angolana. Neste sentido, 
haberá qúe contar con este poeta 
para calquer ~eremonial da pala, 
bra reencontrada e sacralizada. + · 

XOSÉ LOIS GARCIA 

Xose Lois García ·e membro de honra da 
. Uniao dos Escritores Angolanos e 

especiali~ta das literaturas de África e Ásia 
de expresión portuguesa. 

ANOSA TERRA 

conta de 1ibros 

o exílio criativo 
de Macchiavelli 
No 1518 Niccolo Macchiavelli padece 

· un penoso ex(lio en San Casciano. Ali 
escrebe A Mandrágora, unha das roáis 
relevantes comédias do teatro italiano 
que agora ve a luz en galego traducida 
por Francisco Pilla- __ _,_ 
do e Lufsa Vi
llalta e editado 
por Laiovento. 
A análise social 
do autor de 1l 
Prfricipe aparece 
aqui reflectida na 
sua face máis có
mica sen nengun, 
ha sorte de merma 
da crítica que im
primiu na sua pro
duq:ión literária e 
que lle valeu o posta 
relevante que ten na história do pensa
mento occidental.+ 

Unha poeta da terra 
Maria Baña naceu en Vilarifio (Caba
na de Bergantiños) a comezos d sécu
lo, filla e neta de labregos a loita pola 
supervivéncia vai marcar a sua vida es, 
tá marcada. Mercar peixe e levalo pe
las casas, traballar de xomaleira, 
ou buscar froi
ta nas horras 
para vendelo 
nos partos de 
mar foron 
alguns dos tta, 
ballos da vida 
desta muller que 
gosraba tanto de 
facer versos. Ma
ria Baña morreu 
hai ttes anos e é 
agora que o Con
cello de Cabana edita 
Falaba de ser poeta, un libro que reme
mora a vida e a obra desta vicifia e 
apresenta unha boa mostrada sua poe
sia. + 

A condición humana 
de Rabuñal 
O escritor Henrique Rabuñal ofrécenos 
A fariña das horas (Espiral Maior-Narra
tiva), un feixe de relatos que pican n 
grandes temas de 
todos os tempos 
para literaruriza
los e reflectir 
arredor da condi
ción humana co
mo fondo. Narra
tiva breve que re
trata o pais e fita 
tanto nos acomece
mentos da volta dos 
restoo de Castelao 
como nos máis per
sonais sentimentos 
dun cativo. Ensaista, po, 
eta, dramaturgo e narrador cunha ampla 
obra publicada, Rabufial mostra a sua 
proposta para afondar no canto, un dos 
xéneros de maior predicamento na nosa 
tradición literaria. + 

Manuel Alegre, nova · 
tempestade lírica 
O escritor Manuel AÍegre volve máis 
unha vez á poesía con Senhora das T em, 
pestades (Dom 
Quixote) des
pois de ter pu
blicado no 1995 
a antoloxia 30 
Anos de Poesia. 
Ol:rra Poética 
Completa que 
moitos entende
ron como recento 
final da suá traxec
tória poética. ]?ara 
Vfror Aguiar e Sil
va -que fai o prefácio- este libro contén 
"alguns dos seus mais belos, densos, co
movidos e dramáticos textos".+ 
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Xan-Blanco-· Valdés 
'Lembro ouvir falar na família de Roberto 

Blanco Torres cunha rrl.estura de dor, 
rrielancolia e medo'-

-e>- CARM E VI DAL 

A memória de Roberto Blanco Torres permaneceu na sua família durante todos estes anos. Sa
bían que algun día se restaurada a figura do xornalista e _ escritor. Agardaban polo -momento no 
que un dos máís prestixiosos intelectuais daquel tempo teria que ser recoñecido. o seu sobriño
neto, Xan Blanco Valdés, leva xa tempo preparando a biografia de Blanco Torres que sairá publí
cada en Edicións do Castro co título Hipertensión cívica. De cativo ouvia falar de Robert'o cunha 
"mestura de dor, mel~ncolia e certo medo, eran os bordes dunha ferida aberta que ainda sangab~"· 
Blanco Valdés pescudou nas lembranzas da familia, algunhas silenciadas pola dor, e reconstrue agora a 
sua vida diante do ano no que a Académia Galega decidíu homen~ealo adicándolle o Dia das Letras. 

Como se recibiu na família a 
decisión da Académia? 

Cunha enorme satisfacción e a 
tremenda sensación da xustiza 
recuperada. Para nós a figura 
de Roberto foi sempre a do sig
nificado da toleráncia, a cultu
ra, a forza da razón. Durante a 
rniña nenez lembro ouvir falar 
de tio Roberto cunha rnestura 
de dor, de melancolía e de cer
ro medo; eran os bordes dunha 
ferida aberra que ainda sanga
ba. Ti vemos sempre a idea de -
que o esquecemento da figura 
de Roberto era simplesmente 
inxusto, como tamén o é que 
continuen no siléncio tantas 
persoas como Lustres Ribas, 
Arturo Nogueral ou Víctor Ca
sas, ainda que xa se leven feíto 
alguns intentos por recupera
las. Non valoro con especial 
carraxe que fara esquecide>, era 
normal. Tamén ten que ser 
normal agora que se recupere a 
sua memória. 

É o primeiro imolado que se 
comemora · no Dia das Letras. 

Durante ano debeu haber reti
cén cia á hora de admitir un 
ím lado d 36 co mo figura a 
quen e lle p dia adicar o Dia 
d L tras Galegas, ero e tra
ta de com m rar a crit r. A 
m rt prematura de Rob rto 
Blanc ím diulle prolongar a 
sua bra pero el é un autor en 
galega. Cando edita no ano 30, 
De esco y de lo otro no reverso 
da cub rta e crébe e "obras do 
aut r en preparación" e anún
ciase unha novela, La estrella le
jana, e unha obra en galego 
Tres discursos á mocidade galega. 
Tiña unha proxeción obre o 
quefacer literário ·destruida vio
lentamente. 

A data pode servir tamén para 
darlle consideración literária á 
obra xornalística. 

No labor xornalístico de Rober
to hai unha pr~ocupación por 
envolver· o que di cunha vonta
de estética. A pesares de que 
Orballo de media noite é a única 
obra literária como tal, en toda 
a sua escrita apréciase un coida
do sintáctico e unha riqueza lé
xica incomparábel. O seu pai 
estaba a 'piques de cantar misa 
cando aforcou a sotana para ca
sar, sabia por iso latin e apren- · 
deullo a todos os fillos. Na casa 
non era extrano que se ' discuti-
se mesmo na mesa sobre os ca
sos do latin e isto ten unha 

consecuéncia directa na escolla 
ortográfica de Roberto que é 
etirnoloxista contra a norma 
imperante. En De esto y de lo 
otro ten un artigo sobre a unifi
cación ortográfica do idioma 
galego que pode ser obxecto de 
debate pola sua vixéncia. 

Como xornalista, cal foi o seu 
papel? 

Vai tirar dun modo defiriiti~o 
polo estudo e afondamento no 
xomalismo galego e a proxec
ción fóra porque Roberto escre
be en toda a prensa republicana 
do seu tempo. Foi director de El 
Pais de Pontevedra, La República 
de Ourense, redactor xefe de El 
Pueblo Gallego, colaborou en El 
Heral.do de Madrid, en Et Sol, en 
Ser, en Nueva España, ademáis 
de moitos máis meios e todo o 
seu traballo en Cuba en distintos 
proxectos xomalísticos. Francis
co Luis Bemárdez no Galieia de 
1924 di, "xamais coñecin a un 
xomalista de ritmo tan conti
nuo, de hipertensión cívica tan 
alta e tan constante". Foi de ai 
que eu tírei o título do meu libro 
porque concordo con que Rober
to "padecia" unha grande "hiper
tensión cívica" que o levou á 
morte. No seus artigos de pren-
a identificase co agrarismo e coa 

transición plena do rexionalismo 
ao nacionalismo das Irrnandades. 
Era un republicano a ultranza e 
agnóstico a pesar da amizade.fra
temal que tiña co seu irrnán 
Xerrnán, párroco en Lores. Can
do lle presenta a dimisión como 
redactor xefe a Portela Vallada
res, por exemplo, escrébelle un
ha carta ao seu irmán crego. 

Deixa El Pueblo Gallego des
poís da disputa con Portela Va,. 
lladares, a que se ·debeu ese en .. 
frontamento? 

Portela faise co xomal e insta a 
Roberto a poñelo "ás ordes do 
govemo civil". El dimite imedia
tamente enviando unha carta 
moi dura na que di: "non sei que 
concepto terá de min para pro-
' poñerme semellante indignidade. 
Esperei carta sua para cerciorar
me do que significaria unha des
lealdade á opinión liberal galega 
pero comó non chegou puiden . 
comprobar que tal determina
ción sua é verídica. Coa miña di
misión vai a máis encendida .re
pulsa a esa ofensa que se preten
deu inferir". Despois disto Rober
to parece abandonar durante un · 
par de anos o xomalismo mili
tante e vai para a Peroxa, onde 

estaba a casa familiar da muller. 

Vivia na Peroxa cando o mataron? 

Vivia. En Febreiro do 36 a Frente 
Popular gaña as eleccións e ché
galle o nomeamento de xefe de 
prensa da presidéncia da Repúb~
ca, xefe do gabinete de Azaña. Es
tá a piques de partir para Madrid a 
facerse cargo do pasto cando esta
la o golpe e probabelmente lle in
dicarían que se retirase discreta
mente na Peroxa. Ao comezo pa
recia que o golpe non tiña dema
siada ímportáncia. Segundo lem
branzas de meu pai, sobre meiados 
de Setembro, encadeano en Ou
rense e no cárcere pasará todo o 
mes de Setembro. O seu irmá cre
go móvese, dille que non hai pro
blema, que non tef\a medo: .. A 
comezos de Outubro é cando o 
5oltan e o collen os falanXistas. A 
sorte está botada. Lévano para o 
cárcere de Celanova onde pasa a 
última noite. O dia 4 de Outubro 
aparece paseado no concello de 
Entrimo. lsto desbota a tese de 
que o colleron ftµcindo. Era un 

home bo, xusto e xeneroso que 
nunca creu que a maldade poidese 
chegar tan ~onxe. 

O asasinato quedou na memó
ria da familia? 

Quedou. ·O meu avó era de. Es
querda Republicana e tamén foi 
represal!ado. Naquela altura era 
secretário do xulgado da Estrada 
con Bouza Brey. foi Don Fermin 
quen o obrigou a asinar o docu
mento de adesión ao movimento 
como facian todos os funcioná
rios. Non facelo seria aceptar a 
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pena de morte. Un tío meu, so
briña de Roberto, era das Moci
dades Galeg~ístas e déspois do 
golpe un día chegou a casa, tirou 
a· pucha e estaba rapado ao cero. 
Era a práctica que os fascistas es
pañois copiaran dos 'alemáns. Ra
paron aos galeguistas, aos rnxos ... 
Cando a notícia do asasinato de 
Roberto chegou á Estrada meu 
pai foi a Lores dicirllo a Xerrnán, 
o crego, e nada máis enrrar o 
abade perguntou cal dos doús fó-

. ra, se Roberto ou meu avó. A fa
mília era republicana e os dous 
estaban no ponto de mira. • 

i 
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Rexouba e mestizaxe 
para gabarse de ser de aldea 
O concello decide evitar o derrube do Mercado de Gando de Salgueiriños 
ante a·posibilidade de que serva de cenário a outros espectáculos 

A tradicional f eira dos cabal os do día da Ascensión era o de maior re .. 
búmbio de Salgueiriños. Durante o ano, cada ~ércores subían para o 
mercado cabalos, as vacas ou ovellas conducidas obedentemente polos 
tratantes. Desde que a feira se transladou, sobre a enorme nave pesaba a 

amenaza de derrube. A Feira das Mentiras mudou os plans. Pegaron co 
ristas cartaces ao pé dos anúncios de Terneira Galega que perduraba 
nas instalacións e comezou a troula. O edifício do antigo mercado es 
polo-de agora indultado. Foi talmente como unha nova festa da Ascensió 

-0- CARM E VI DAL 

Moitos dos que asistiron eran así, 
duos de Salgueiriños, a grande fe¡, 
ra comarcal que facia de Campos, 
tela a aldea máis grande de Galiza, · 
como dixera Otero Pedraio·. Os 
angares que funcionaban á manei, 
ra de camiños no ar para divisar 
aós animais daban unha vista ben 
distinta. A cor predominaba nas 
paredes e nos cartaces pend_µra, 
dos. O enorme polvo, os pemeri, 
tos de Herbón saindo danzarines 
da terra ou a sorrinte ·vaca non 
eran senón figuracións do que en 
Salgueiriños levaba acontecendo 
durante anos: a grande feira. Un 
grande tabeirón percorre os carrei, 
ros da nave de cando en vez. Ao 

diseñadores de tatuaxes ou toda 1 maior, como se podia comprobar 
unha sorte de _- artistas,maquilado, nada máis entrar no recinto. E 
res que p'intaban caras ao por música. Moita música cunha espe, 

cial queréncia pala perc,usión, eses 
sons que irmanan con Africa e fa, 
lan da resisténcia cultural de Lati, 
noamérica. 

seu grupo os Diplomáticos de Mon 
Alto, un dos moitos que deixaron 
sua música en Compostela. 

. pé sumánse malabaristas por -toda 
a parte, colocadores de piercings, 

Tonxorino cenificou unha obra basada nun texto de Umberto Eco. 

"A idea fundamen, A · · 
tal foi º encontró Manu Chao 

dixéronlle que 
aqui, cando 
remata a festa, 
os viciños 
amañan entre 
eles a. ref esta. 

En cada nome q 
pasaba pola Fei 
habia unha hist 
ria, un canto pro 
to para ser narrad 
Os Mau, M 
traian os sons 
Piamonte, cun 
sensibilidade q 
pegou ben cos g 
legos. Os da Tral 
de Malpica s 
martne1ros q 
despois da xoma 
xúntanse para f 
cer concerto 

entre Galúa e Áfr¡, 
ca, con América xa 
é máis normal. E 
non era nun festi, 
val, estabase a in, 
ventar algo. Unha 
forte dose de gru, 
pos galegas enxe; 
bres e bravu, fóra 
dos circuitos co, 
merciais encheron 
durante cinco días 
Salgueiriños" sina, 
la Xurxo Souto, un· dos promotores 
do encentro que tamén actuou co 

.Canda o seu no 
dan o do barco no que pescan. 
Rúsia teñen tocado cis Jarban 
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.Neghro. Cun compromiso libertá, 
rio na sua casa okupada en Frank, 
furt deron en tocar unha sorte de 
música galego,balcánica, curiha 
peza que cotneza cos primeiros 
sons da alborada de Veiga: 

Era bravu o encentro? "Era, porque 
primaba a emoción e o protagonis, 
mo da festa. Levamos setenta anos 
de ventaxa na mestizaxe, somos 
cosmopolitas con orgullo e por iso 
e deu tan ben aquí a Feira das 

Mentiras, ese combinado altemati, 
vo de xente de toda5 as .partes que 
se encontran con alegria,, afirma 
rotundo un fachendoso Xurxo 
Souto. Como mostra, regueifeiros e 
gaitas con repentistas e tambores. 

A Feira aséntase sobre unha lenda 
pencirada de elementos do imaxi, 
nário galego,africano. Manu Chao 
quedou abraiado despois de parti, 
cipar en Herbón nunha fe ta na 
que Pinto cantaba ao pé dun trae, 
tor. ldeou a história do cancodrilo 
o fillo dunha índia e dun galega 
que se enfronta ao futbolin con 
uper Changó. De pois dunha en, 

tr ncada di ea terase qu enfron, 
tar a un grande polbo, acaparador 
con t do o eu tentáculos. Nas 
in talacións a Aldea T erremota 
era o espazo de participación, a 
grande troula. A carpa do Pulpo 
Fiction, o lugar dos espectadores, 
o que miraban atentos ao palco. 
No fin da festa a Aldea T erremota 
acababa invadindo ao Pulpo. 

a Aldea estaban o Diplomáticos 
do Acordeón da T erra de Montes, os 
herdeiros directo dos Gaiteiros de 

outelo. Maduro, Bautista, Mon, 
cho, Joaquín e Avelino agardan 
diante dun anaco de empanada a 
que comece a sua actuación. T eñen 
entre 72 e 50 ano e poñen a andar 
J acordeóns, gaita, bateria e duas 
voces. Para a ocasión teñen prepa, 
rado ' música galega, pasodoble e 
boleros e tamén folk". A Feira paré
celles unha "cou a ben feita, mara, 
bill ' e dio quen ten pateado ben 
as no as fe tas tradicionais, perco, 
rrend o pais de nta a nta. 

Son as n ve da n ite e p la p rta 
entran · 25 membro da Banda 
de Cortegada v tidos para a oca, 
ión e e eus in trumen na 

man. Á frente e tá o director, Plá
cido Méndez O minguez ,"a nada 
me quedo de Plácido Domingo", 
comenta sorrindo-, afeit a ame
nizar as fe ta do país e contento 
por ter sido convidado a esta feira 
ao grande. "É bo para as banda . 
Claro que coñecia os Salgueiriñós 
pero nunca p iden imaxinar asi" 
aponta. Van tocar por volta dun, 
ha hora "música da de sempre". 

Son os galegas da feira. A maioria 
dos que participaron e que teima, 
ron defender que non habia ningun 
paracaidista entre os convidados. 
Xurxo Souto díxoo: "non habia lu, 
gar para o papanatismo, para pensar 
que todo o que ven de fóra é bo. Js, 
to era noso. Foi un intercámbio 
desde abaixo que é cando dá pro, 
dueto". As queimadas feitas cada 
noite por Pinto d'Herbón á manei, 
ra de sortiléxios serviron para ex, 
conxurar calquera intento de que o 
Polvo fose quen invadira a aldea. 

Pequenos antimilitaristas 

Os máis cativos bateron palmas en 
especial nas carpas á maneira do 
máis )\enuino circo instaladas no 
recinto. Nunha delas a compañia 

'· 

Os Diplomáticos do Acordeón. 

de Redondela Tanxarina puña en 
escea unha obra baseada no canto 

A bomba e o xeneral de Umberto 
Eco. Actores e marionetas comhí
nanse· nesta representación de da, 
ro ~arácter antimilitarista, "moi 
acorde .co sentir da Feira". Miguel· 
Botines, membro _da compañia, é 
un máis dos que devece palas bon
dades de Manu Chao. O outro dia 
viuno colocando cadeiras para un 
espectáculo e comparouno con ou
tros actos nos que ten participado 
nos que govema a verticalidade 
dos postas. Non hai que cavar moi, 
to para dar coa admiración que 
desperta Manu Chao, o grande en
cantador da festa que poucas veces 
subiu ao palco. Ao ver, de Berines 
isto é distinto, "hai unha forte von
tade para montar todo isto e moi 
boa relación entre todos. Estar aqui 
é xa un agasallo. Todo acontece 
como se tal causa, das unha volta e 
xurde unha nova sorpresa .. É im, · 

Xosefa de Bastavales 

previsíbel, impera a filosofía do ·
permanente encanto". En Setem
bto os Tanxarina estarán en Lisboa 
e despois volverán máis unha ;ez a 
Latinoamérica, onde recuncan en 
canto poden levando os seus espec-: 
táculos producidos na vila da Coca. 

A Manu Chao dixéronlle que aquí, 
na Galiza, cando rematan as festas 
grandes da aldea, os viciños ama, 
ñan entre- eles a refesta . Quedou 
sorprendido porque na Franza hai 
vinte anos que as festas desaparece~ 
ron e por iso, vai continuar a tradi, 
ción e despois de Compostela irán 
esta fin de semana a Lalin. Mari
nan volver o ano que ven e para o, 
próximo subir todos nun barco e 
percorrer Latinoamérica. O fin pú
xoo Alexandre Finisterre cando, 
despois de bailar unha ·muiñeira, 
dixo: "O remat~ é que continue".• 

'Despois de moita tristura, un dia rebentei a cantar forte' 

Cando o Venres entrou no recinto 
de Salgueiriños encontrouse de sú, 
peto con todo o seu "ambiente'>. 
"Todas os grupos que estan aqui 
son os meus amigos. Ven xente de 
tantos sítios e todos nos saudamos, 
é unha causa bon.ita" comentaba 
xusto antes -de estoupar en alegria 
ao toparse con Pinto d 'Herbón. 

Todo comezou un dia no que o 
xornalista Ramón Chao ,pai de 
Manu- a convídou a cear cos seus 
amigos na casa viciña de Bastava, 
les. "Morrera naquel tempo moita · 
família xunta e eu estaba completa
mente agobiada, despois da cea fu, 
mos ás regueifas co Pinto, cantan, 
do cancións picantes e antiguas. 
Levaba moitos anos sen cantar e 
non tiña a voz preparada -pero re~ 
bentei a cantar forte" lembra Xose
fa sorrinte asegurando que nunca o 
paso u "tan ben como agora". 

Despois foi a Franza e Barcelona 
con Manu Chao· e unha manchea 
de músicos galegos. Nunca saira do 
pais, só fixera pequenas excursión 
e fota até León onde vive un vici, 

ño. "De León a Lyon pouco ia" e 
animouse. "Todas tiñan unha ilu
sión moi grande comigo, fixemos 
moita festa. Foi bonito" di. Na pri~ 
meira viaxe levou ao fillo e a nora, 
non se atrevía a ir soa. Agora via~ 
xaria a calquer lugar onde lle dixe, 
ra, por exemplo, Xurxo Souto. 
"Comigo son do bo o mellar. Al, 
guns pergúntanse que fai a Xosefa 
cos melenudos pero dá igual, eu 
non lle debo nada a ninguen". 

Cando ~oza ia ás festas e copiaba 
ás músicas, tentaba grávalas na ca, 
beza. Agora as suas duas netas de 

- 14 e 12 anos estanse a preparar en 
baile e pandereta. "Eu nunca me 
preparei, er;m outros tempos. Co, 
mo vou grabar un disco sen me pre, 
parar, que seria, unha causa sen ton 
nen son?" di Xosefa, desconfiada da 
sua arte ·a pesares do aprécio que , lle 
veneran os novos músicos . Xurxo 
Souto di q~e persoas corito Xosefa 
de Bastavales son os verdadeiros ar
tistas do país, e só un.ha miopía in, 
comprensíbel fainos pasar unica
mente como "informantes" do re, 
p~rtório folclórico. 

Son as duas da mañá e Xosefa Pª' 
sea polo meio dunha grande batu~ 
cada que retumba na Aldea Te, 
rremota. Leva unha toca de lá e o 
pelo· amarrado. "As mulleres da 
miña idade, hainas que visten 
mais modernas pero tamén máis 
antigas do que visto eu. _A min 
nunca me cortou cantar con me
le.nudos". Hai uns dias, despois 
dun Luar, estivo Casa das Crechas 
cantando cos Mau Mau e indo ás 
regueifas con Mercedes Peón . 
"Foi moi bonito, cando me din 
canta eran as catro da mañá. To, 
dos eles son moi boa xente, se 
non fose asi xa non me teria en
rollado con eles". 

Na sua casa recóllense as mensa
xes para Manu Chao cando vai 
por Bastavales. · No seu últiqio pe
.riplo tardou tanto en chegar que 
os recados se amoreaban coma 
nunca. Ao entrar pola porta, a f¡, 
lla de Xosefa dixo "aqui está o de
saparecido". E "Desaparecido" é 
un dos temas do novo traballo de 
Man:u-Chao, evocandq o momen
to do encentro.• 
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A FEIRA DAS MENTIRAS 

Alexandre Finistetre 
'Invent~i o futbolin pensando. no~ nenas 

mutilados na guerra' 

-0- PAULA CASTRO 

Un dia de 1936, logo de ser ferido na guerra, Alexandre Finisterre 'ideaba un xogo de mesa 
que de contado se· popularizaria . en todo o mundo: o futbolin. Transcorridos máis de 60 
anos desde aquela data, o pasado Domingo 12 de . Xullo, asistia á entrega de prémios do 1 
Encontro Internacional de Futbolín, celebrado en Compostela, no seo da Feira das Menti
ras. Antón Capelá~ foi o primeiro que deu notícia en A Nosa T erra da apaixoante história · 
des te gal ego filio do exílio, coñecido poio seu invento e de gran relevánda pola sua obra de editor. 

Pésie aos seus anos, o inventor 
deste xogo de mesa bailaba no ce
nário, xunto a Xurxo Souto, unha 
muiñeita. ·A .sua presenza deu lu
gar a unha homenaxe at(pica pero 
emotiva na que Finisterre pecha- _ 
ba os actos da feira cun "remato 
para continuar". O recoñecimen
to do público thega logo dunha 
vida de experiéndas acumuladas 
nun abrigado. exílio provocado 
polo golpe militar e o longo perio
do de ditadura que lle seguiu. 

Como xurdiu a idea de converter 
o futbol nun deporte de mesa? 

Durante a guerra, a fio.ais do 
1936, en Madrid, feríronme. Caiu 
unha bomba ao meu carón e pro
~ocoume feridas e contusións gra
ves, pero o pior foi que por estar 
debaixo dos cascallos quedáron
me afectadas as vías respiratórias. 
Para curarme, enviáronme a un 
hospital especializado, o de Mon-

. serrat, do lado de Barcelona, on
de permanecín por vários meses. 
Frente ao hospital estaba o hotel 
Marset, hoxe un convento de re
lixiosas, que estaba habilitado pa
la Generalitat para receber aos 
refuxiados das zonas de guerra. Xa 

a finais do 36 chegaban rnoitos 
. feridos dos frentes do Norte. En

tre eles había moitos anciáns, ne
nas e viuvas e, sobre todo, moitos 
mutilados.Desde as fiestras via 
como os nenas xogaban ao futbol 
na rua cando facia bo tempo e no 
vestíbulo do hotel cando estaba 
mao. Os nenas mutilados, palas 
suas circunstáncias físicas, non 
podían xogar e limitábanse a ollar 
como o facian os outros.· Como 
eu era afeizoado ao tenis de mesa, 
pensei que xa que había tenis de 

. mesa, por que non habia existir
tamén un futbol de mesa. Dise 
xeito, cunhas barras, · uns xogado
res ... e empregando as rnatérias 
primas que estaban ao-meu alean- · 
ce -as rnatérias primas que máis 
abondan en Catalunya son arna
deira de buxo e a cortiza- come
cei a fabricar o prirneiro futbolín. 
Coa cortiza aglomerada fixeq a · 
pelota e co ·buxo os paus é os xo
gadores. 

Unha vez feito o futbolín, calé 
o recebimento que ten por par
te dos rapaces, como se popula
rizou? 

Fo'i sensacional, de contado co-

Amigos sempre 
de. ALFONSO EIRÉ 

Unha novela escrita baixo 
o prisma da realidade viva 
e palpitante da m~moria. 
A vida nun Seminario da 
Galiza dos anos 60. 
Iniciación e experiencia. 
Aventura interior e 
retrato crítico dun 
mundo que realmente 
existiu. Humor acedo e 
ljnguaxe labrada na 
mellar tradición 
narrativa galega. 

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR 
Rúa A. Martínez Salazar, 3 - 15011 A Coruña - Galiza. 

mezaron a xogar, porque é un xo
go moi doado. Os mutilados, que 
eramos os que nos entregabarnos 
con máis entusiasmo, ·eramos 
sempre os carnpións. O éxito foi 
tal que cando cheguei a franza 
exilado xa tiñan coñecimento do 
xogo. Foi concebido corno un xo
go popular, pero non só é impor
tan te porque o xogue todo o 
mundo, senón tamén polos efeitos 
positivos que ten, polo' exercício 
que se practica. Este xogo potén
cia as aptitudes mentais e físicas, 
exercita. a rapidez de reflexos, de 
decisión, coordéna os movimen
tos dos ollas coas mans, dunha 
man coa outra, do xogador co seu 
compañeiro e fomenta o compa
ñeirismo e as actividades coleiti
vas. Bastante distinto ao que hoxe 
son os video-xogos, que estebele
cen unha· relación entre o xoga
dor e o xogo nunha soia direción, 
propiciando o illamento e mesmo 
ás veces o autismo. Non digo que 
non sexan importantes os video
xogos, se non se utilizan mal, por
que tamén teñen cousas negati; 
vas, ainda que teñamos que asu
mir que son imprescindíbeis. Cos 
video-xogos estimúlase ·a criativi- : 
dade, a imaxinación, o achega
mento dos rapaces á informática, 
que hoxe parece ser fundamentaL 
Sen embargo, o futbolín é máis 
socializador e se se abusa del; o 
máximo que pode supór é que se 
acabe con maniotas, pero se se 
abusa dos video-xogos, xa pode 
ter consecuéncias máis graves. 

Logo de estar en Franza, viviu 
en América Latina, seguiu fa
bricando alí futbolins? 

Cheguei a Guatemala no ano 
1948 co reconecimento de asila
do político. Os primeiros anos 
adiquéime a fabricar futbolíns 
para os nenas de ali. Até ese mo
mento, Guatemala recoñecia ao 
govemo da Repúbhca no exílio, 
pero no 54, prodúcese ·un golpe 
de estado e Castillo Armas asu
me o poder. L9go, no ano 1956, 
a consecuéncia dos cámbios polí
~ticos que se produciron no país e 
tras do recoñecimento do gover
no de Franco, o próprio embaixa
dor víu.me buscar. Secuestráron
rne durante un tempo. Daquela 
só quedaban dous paises que re
coñeceran ao · govemo da Repú
blica no exílio, México e lugoslá
via, asi que cando me liberaron 
decidin transladarme a México. 
Alí centrei a ·miña actividade no 
que · realmente era a mifí.a voca
ción: escreber ·e editar. Busquei 
unha nave que atopei casual
mente nunha rua chamada Gali-

cia e alí foi onde fundei Gráficas 
Menhir. Chegáronse a publicar 
máis de 800 títulos. Todas obras 
de exilados. Asi que o do futbo
lín limitouse ao tempo de Mon
serrat e aos anos 

XANMURAS 

abrigan a pagar peri dicamente 
unha série de taxas e e n n e 
fai, os direitos de propriedade in
dustrial pérdense, quedan anula, 
do . Eu non paguei taxa e 

por i agora e á 
de Guatemala, 
porque logo deci- 'Cando fixeron 
dín esquecer os 

así a c u a. En to
do cas , para facer 
o futbolín n n se 
require ser enxe
ñeiro. Pa ar n xa 
60 ano desde qu 
se inventou o xo
go e outro o te
rian feito, se non 
se me rivera ocu
rrido a min a idea. 
Soou a flauta por 
casualidade. Supu
xo moito . para 
moitas xeracións. 
Houbo un· tempo 

xoguetes e cen
trarme nas outras 
actividades. 

: aparición . 
: as máquinas 
~de xogos, o De feito, durante 

anos non se tivo 
coñecimento de 
que fora vostede o 
inventor do xogo. 

· futbolin pareceu 
esmorecer, 

Patenteino en Xa
ne i ro de 1937, 
cando só tiña 1 7 
anos. O que pasa é 
que · cando o 
patentei estaba-

pero agora 
recupérase 
de novo" aí atrás, cando fi

xeron aparición as 
máquinas de xo
gos, no que pare-mos en plena gue~ 

rra e despois continuou a guerra 
mundial co que non foi posíbel 
facer a patente en todas partes. 
Se se patenta un invento no esta
do español e non se fai en Franza, 
·por exemplo, antes dun ano, lago 
!lese país e nos outros queda de 
domínio público. Poden fabricalo 
.sen necesidade de pedir os permi
sos pertinentes ou pagar os direí- · 
tos de autor. Alén cliso, cando se 

-patenta calquera invento, as leis 

ceu esmorecer, p~ro agora recu
pérase de novo. E o mesmo que 
cando apareceu a televisión, que 
moitos crimos que ia desaparecer 
o cine e a rádio, e ,sen embargo 
todo ~ necesário. E un proceso 
inconsciente, porque o home .de; 
cátase de que necesita algo, can; 
do ten sede . bebe auga ou viño de 
Ribeiro, pero cando necesita libe-
1'J,r, busca un xogo entretido e o 
futbolín é un deles.• 
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Unha goleta 
/ / . sera o escenario 

do seu espectáculo 
'navegábel, 
ultramariño e 
anfíbio' 

Valle Inclán Pirata, o motincdos Chévere 
-0- e.ARME VIDAL 

O barco chamábase Valle fo .. 
clán. A eles- apetecialles facer 
unha de piratas. E o proxecto 
VIP (Valle Inclán Pirata) saiu 
de contado. Os Chévere xunto 
coa compañia portuguesa Tri
go Limpo bótanse á mar no 
seu novo espectáculo, unha 
montaxe "navegábel, ultrama
riña, anfíbia e ibérica". Os 
personaxes do teatro de Valle 
formarán parte da tripulación. 

Do Algarve á Coruña, o Valle ln
clán atracará en m itos porto . A 
preciosa goleta reconstruida -para 
mái inai nun asteleiro arou án
con verterase nun pavillón pirata 
que, á maneira dun novo Benito 
S to animará a costa atlántica. 
Partirá de Portimao nada máis 
comezar Agosto para despois le
var o espectáculo á mariñeira Ex
po de Lisboa entre os días 7 e.14. 
Até a Coruña, pasando polo Mo
rrazo, Vilagarcia ou Muros, pro
duciranse unha manchea de mo
tins e ningun concello costeiro 
está ainda a salvo de participar na: 
rebelión pirata. 

Mentras, a Xesus de Ron vanlle 
medrando as barbas -estilo chivo
e o ~abelo. Sentado diante do or
denador semella -un novo Valle 
informatizado. Será Tirano Ban
deras <liante dunha tripulación na 
que se irán peneirando os nomes 
ideados polo escritor arousán. Ca.:. 
da vez que a goleta se achegue a 
porto producirase un estrondoso 
motin. Os piratas tomarán o bar
co e farán partícipe á povoación 
dunha das aventuras máis recrea
das na funtasia dos libros e o cine. 

Xurar sobre Bradomin 

Cando o barco atraque no porto 

ao mando dos m(ti
cos invasores, os 
viciños da localida
de poderán pasar á 
cuberta. Como 
condición terán 
que facer un xura
mento de lealdade 
sobre a obra de Va
lle e acatar un de
cálogo de compor
tamento para pasar 
a unha zona autó
noma, fóra de nin
gunha inxeréncia 
externa. Dentro es
pera s a posibilida, 
de de vivir a histó
ria mil veces con
tada con todas as 
suas marcas, desde 
os cañóns prepara
dos para a aborda, 
xe até unha cum
prida mostra de 
bandeiras blasona
das coa calivera e 
os coitelos en cruz, 
pasando polas pa
tas de pau e os par
ches nos ollas. O 
barco convértese entón nunha 
barraca de feira ancorada sobre o 
mar no que os visitantes poden 
deixar as suas mensaxes nunha 
grande botella de cristal que tal 
vez sulque novas mares. · ' 

Os piratas baixarán logo á terra 
na busca de novas tesauros. Será 
á terceira acción dun longo dia 
no que da mañá á noite o teatro 
entrará nas vilas mariñas sen pe
dir ningunha sorte de permiso. 
Á mellar maneita dos vellos 
corsários. 

Aos Chévere non se lles escapa 
que esta travesia ten tamén moi
to de "trasnada". Non mentan-ao 
demo pero aseguran que lle van 

dar todo o uso posíbel ás perso
naxes de Valle, á fin, se non po
de ser en escena ben poden pasar 
a cuberta. "Xa que non deixan 
interpretar o que din, pirateamos 
as personaxes. Os piraras teñen 
moito de esperpento, crean zonas 
que non dependen dos Estados, 
autónomas, pavillóns corsários, e 
dan moito de ilusión, como a boa 
literatura de aventuras", sinalan 
desde o centro de operacións na 
Nasa, en Compostela, cidade da 
que se despegan nesta ocasión 
"porque a ·goleta non pode entrar 
polo Sar". 

É teatro de rua pero vai máis alá, 
sae da inar. Queren "abordar ao 
éspectador, levar o teatro <liante 

deles mesmos, _que 
se encontren con 
el rompéndo os 
convencíonalismos 
da escena fixa". 

O Valle Indán· 
naveg~rá co timón 
manexado polos 
Chévere e os Trigo 
Limpo grácias a to, 
dos os portas que 
se prestaron -e sé
guense sumando
·ª recibir o espectá
culo nos seus pei-
· raos. As compa
.ñias tiveron que 
alugar o barco, 

- acondicionalo 
cunha adecuada 
escenografia, arga-
11 ar unha equipa· 
de apoio por terra, 
contratar unha di
rección artística 
ao xeito ,Nico 
Nubiola, que xa 
ten traballado con 
eles, será oTespon
sábel da tarefa,, 

ter de man unh~ tripulación 
profisional -1 capitán, 5 marj
ñeiros e 1 cociñeiro- e un sinfín 
de causas máis que se suman ás 
habituais dunha montaxe en 

. terra. A producci<)n de Valle In
clán Pirata basease na própria 
travesia, .na distribución do es
pectáculo erttre as distintas vi
las mariñas. Como "non daba a 
imaxe do Xacobeó" o tema dos 
cartos mingouse bastante en 
canto axudas oficiais. Non de
sist:iron e anclaron en · conversas 
cos programadores culturais 
concello por concello. E na Na, 
·sa teñen sobre a mesa desde hai 
un tempo, ao pé da obra com
pleta de Valle Inclán, un feixe 
de cartas· de navegación. • 
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Cademos 
de Poesia .. Hífen 
N2 Ú : "O sítio das nascentes". Ápdo: 4380 ·¡ 
4007 Porto Codex. 
Directora: Ines Louren~. 
Edita: Ministério de Cultura de Portugal. 

Vinteun poetas portugueses revisitan a 
sua infáncia neste número da revista 
Hífen. V asco Gras;a Moura, Pedro 
Tamen, Nuno Júdice, Mário Claudia, 
Viale Moutinho, Isabel de Sá, Ana Luisa 

Amaral ou Pedro 
Paixao són alguns 
dos escritores que 
aportan as suas 
criacións a esta 
antoloxia que 
responde ao título 
de !'O sítio das 
nascentes 
(infancias e 
outros 
recomer;os)". No 

dizer da sua 
directora "a ideia foi a de visitar, restituir 
inicios, inquietar infancias e espar;os de 
recomer;o ou o desejo deles; nostalgias ou 
a irÓnia delas ou o reverso ou a expiar;ao 
de tudo isto". O anterior número da 
revista :que leva dez editados desde , 
outubr-0 de 1987 ~mostraba alguns poetas 
dos anos 90. • 

O Correo da Unesco 
N 2 correspondente a Xuño de 1998. 620 pta. 
Director: Adel Rifaat. 
Edición galega: Xavier Senin. 

A publicación da Unesco pasa revista ás 
malícias do progreso pergúntándose "Até 
que ponto somos responsábeis?". A 

reparticipación 
equitativa das 
enerxias a 
responsabilidade 
social na ciéncia, 
a participación 
nas decisións, a :. 
protección dos 
recursos naturais, 

- a xestión ética 
dos lugares 
históricos ou a 
reflexión ~obre 

os avances pa xenética son 
alguns dos temas analisados ·no .número. 
O mimo francés Marcel Marceau é o 
protagonista da entrevista eomo 
convidado do mes. Na sección de 
patrimóni~ visítase o mosteiro de 
Haghbat en Arménia, na de m~sica a 
trompeta de Dizzy Gillespie e na 
ecolóxica apóstase polo novo pulo das 
enerxi,p.s renovábeis.+ 

ReMesa 
N 2 32. Primavera-Verán 1998. Apdo. 247 
Santiago de Compo,stela. Telf. 981 583 782 

· Edita: Mesa pola Normalización Lingüística. 

A manifestación polo futuro do idioma 
celebrada o pasado 16 de Maio ocupa a 

capa do boletín da 
Mesa. A própria 
organización xera 
diversas novas, 
unha delas por ter 
recibido o Pedrón 
de Ouro deste 
ano e outra por 
comemorar o seu 
doceavo 
aniversário e a 
nova páxina 

web. Non queda 
fóra o proxecto en español do 

Centro Dramático Galega -coa 
_publicación tamén do "Manifesto polo 
teatro en galega" - e a.s campañas. polos 
topónimos Ourense e A Coruña, polo 
cinema, a declaración da renda ou a 
Telefónica en galego·e moitas 
informacións máis arredor da lingua. 
Lembranza tamén para Daniel García 
Ramos. Re.mata o boletín cun 
interesante debate sobre os primeiros 
pasos da nova lei do catalán.+ 

.. 
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Arte e deporte saúdanse ·en homenaxe ao Celta 
Unha traxectória de 7 5 anos a· través da pintura e a escultllra 

90- X.E.A. 

O 7 5 aniversário da funda
ción do Clube Celta de Vigo 
ten tamén unha ventá aberta á 
arte. Unha exposición na Ca
sa das Artes viguesa baixo o 
título "in corpore sano. 7 5 
anos de arte e deporte en Ga
licia" , reune preséncias plásti
cas que deron conta do feito 
deportivo a meio, principal
mente, da pintura e a escultura. 

O deporte 'moderno chega a Ga.,. 
liza no derradeiro tercio do sécu
lo XIX atraendo a sectores da 
burguesía das cidades. A volta da 
emigración, os estudos dos mo
' zos pudentes en países estranxei
ros e estadías laborais e militares 
foron quen de introducir as pri
meiras disciplinas deportivas. O 
ciclismo, a esgrima, a hípica e as 
regatas serviron de dinamizado
res e abríronlle o camiño a un 
deporte que se estenderia asocia
tivamente desde 1905. 

O Celta nace 'precisamente en 
1923 da fusión de duas das team 
pioneiras: o Vigo e· o Fortuna. 
Equipas que, coas suas equivalén
cias nas principais cidad~s galegas, 
parían a andar competicións e 
torneos organizados case sempre 
no transcurso das festas de verán. 
No entorno destes clubes xiraba 

Velado de boxeo. Óleo sobre len:zo de C. Grandio. 

un gusto burgués capaz de dinami
zar ~ publicitar os acontécemen
tos cun elemento tan plenamente 
modernista como o cartel. 

Un primeirizo contacto coa arte e 

Atleta, 
de Leiro. 

Madeira de piñeiro 
policromada. 

os creadores que sorprendente; 
· mente vai producir a mostra máis 
salientábel do modernismo gale
ga a xeito dos cartaces deseñados 
por Francisco Llorens para .as ac
tividades estivais do Clube De
portivo da Coruña. Litografías 
modélicas con imaxes de damas e 
futbolistas dotadas do mesmo es
píritu noucentista que en Catalun
ya protagonizaba Ramón Casas . . 

É pois no cartelismo e nos luxosos 
programas festivos das cidades on
de se detecta a inicial fusión da 
arte ~ o deporte. Artistas hoxe es
quecidos como Saavedra, Vicario, . 
Torrado ou Ramón Barros aporta
ron extraordinarios debuxos e es
tampas nas que o futbol, os nada
dores, balandros e traineiras con
vertíanse en niotivo senlleiro. 

Un~ andaina artística prévia á 
fundación do Celta e ausente 
desta mostra ao igual que a ilus
tración humorística tan popular 
en xornais, revistas ilustradas 
como na nacente prensa depor
tiva. A meio de viñetas e carica
turas artístas como Castelao, 
Xaime Prada, Maside e Manuel 
T arres souberon conectar co no
vo fenómeno social que signifi
ca ha o deporte. Comprensión 
que alcanzou a outros pintores 
coetáneos que reflectiron nal
gun. momento da sua obra o 
mundo do sport: Casos de Cami
lo Díaz Baliño, Xesus Corredoi
ra, do malogrado escultor Narci
so Pérez ou Carlos Sobrino. O 
acuarelista pontevedrés pintara 
un monumental mural de título 
Inverno no que recollía a un gru
po de pr¡icticantes qe esqui e 
que lago de decorar dur'ante 
anos os panos dun cine considé
rase desgraciadamente perdido. 

A espectacular figura de Federi
co Ribas cumpre na exposición o 
papel de cobrir semellante ·xeito 
de criación tan ligado á ilustra
ción gráfica. Antigo futbolista e 
tlebuxante cosmopolita encheu 

as maís prestixiosas revistas ar
xentinas, francesas, españolas e 
galegas de deseños nos que en 
non poucas ocasións a fi~ do 
deportista era protagonista. E no 
seu papel como publicitario pa
ra a casa Gal onde máis utilizou 
as presencias atléticas e onde a 
muller chic e atenta a modemi
dade non tiña reparo algún e 
practicar disciplinas deportivas 
imaxinadas só para homes. Un
ha imaxe de muller á que Ribas 
contribuiu a estender e dinami
zar causando furor entre a bur
guesía feminina -caso pa_rdig
mático o da tenista Lili Alva
rez- con debuxos como os que 
trazou para as capas da revista 
Lecturas. Liberación da muller e 
vangarda artística que asume 
desde os anos vinte tamén Ma
ruxa Mallo a través da súa es
tampa Moza tenista na praia, co 
cadro Elementos para o deporte ou 

coa tirada Beizos e atletas do que 
un dos exemplares está presente 
en ", , ,corpare in sano". 

No mundo contraditório e má
xico do boxeo, envolto en at
mósferas portuárias e de prosti
tución, atopamos unha temática 
que cativou a Arturo Souto. Un 
pintor clave do movemento re
novador da década dos trinta 
que tiña tamén na figura de Luís 

. Seoane outra referencia e igual 
admiración polo boxeador. Pre
sente nas súas "figuracións" e ta
mén na obra de artistas posterio
res como Grandfo, Correa Co
rredoira e Ánxo Cerviño. 

A emerxéncia in titucional do 
deporte e a creación de colec
cións, concursos e bienai p ci
ficas multiplicou a plástica de t -
ma deportivo. Desde mead d s 
sesenta a pegada de Tino Grandío 
e a aposta máis orixinal como an
tes o fara desde o exílio a leitura 
surrealista de Eugenio Granell ou 
estéticas tan diferenciadas como 
as de Caruncho ou Jorge Castillo. 

Ao lado de pintores con traxec
toria persoal na competición de
portiva -casos de Molezún no 
atletismo ou Abelenda co rug
bi- escultores como Cri tino 
Mallo, Piñeiro, Oliveira, Silve
rio Rivas, Leiro aparecen nesta 
mostra de homenaxe ·ao Celta de 
Vigo figuras de todas e cada un
ha das tendéncias artísticas que 
xurdiron na arte galega desde os 
anos sesenta aos nasos días. Des~ 
de Quesada, Antón Goyanes ou 
Lodeiro, pasando polo grupo 
Atlántica e as novas tendéncias 
reflectidas en Xesus Carballido, 
Xurxo Oro Claro, Xoán Anleo 
ou Tono Carbajo. Mentras a 
presenza da fotografía queda re
ducida a Manuel Vilariño e An
drés Pinal mália a relación que 
co deporte rnantiveron fotógra
fos históricos como Pedro Ferrer, 
Pacheco ou Joaquín Pintos ou 
maís recentemente, con solvente 
leitura, Lalo R, Villar. • 

Futbol, 
1917, 

d Federico 
Ribas. 
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] oglars e Senglars, nou f olk catalán con asisténcia· galéga 
O grupo de pandereteiras Fiadeira colabora no seu novo disco Ritus Selenita 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Melodías de orixe gal~ga, ir· 
landesa, catalana e basca, en
tre outras, intégranse no tra· 
hallo que desde 1992 fai Jo
glars e Senglars, un dos gru· 
pos máis recoñecidos dentro 
do espazo musical que a crítica 
catalana denomina nou folk. O 
título do seu segundo CD, Ri· 
tus Selenita, fai referéncia ás · 
cerimónias á lua que están 
P,resentes en todas as culturas. 
E a idea que escollen como ne
xo para ilustrar as diferentes 
influéncias adquiridas pola 
formación ao longo dos anos. 

"O noso obxectivo é abranxer 
o maior número e variedade de 
músicas tradicionais, arreglán
doas c noso particular modo 
de entender a música e o nou 
folk,, . Sergi Ortiz na percu· 

Joglars.e Senglars actuaron por pñmeira ve:z: na país no festival Cultura Quenfe de Caldas de Reis. 

ra cornposta por Xosé Ro¡.nero .. , 
Suárez, viciño da localidade de 
Ríanxo .e mernbro do grupo de _ 
gaitas Os Rosales. Tamén ip.· 
cluen a tradicional Xota .d-e ,_. 
Fontáns para cuxa interpreta· 
ción contaron coa colabora
ción de Fiadeira, o grupo de 
pandereteiras do centro_ galego 
en Barcelona Airiños da nasa 
Galiza. 

O seu a_chegamento ao país 
ven da rnan de Víctor Femán· 
dei, gaiteiro fillo de emigran
tes _galegas. "As pandereteiras 
de Fiadeira son case viciñas 
nosas - comenta Sergi Ortiz
En Santa Coloma hai moitos 
emigrantes e nós achegárnonos 
a rniudo até o centro galega". 

ións, Miguel Angel Vera no 
piano e os teclados, Victor Fer
nández coa gaita galega e Da
vid Lafuente coa flauta travese· 
ra dábanse a coñecer no ano 
1992 nun festival organizado 
por SOS Racisme en Sanra Co
loma. No 1996 sacaron ao mer
cado o seu primeiro disco Glen
dalough. 

ca David Lafuente. "Barcelona 
é unha cidade moi cosmopolita 
na que atopas xente de todo ti· 
po. Esa mestizaxe favorece a in
tegración na nosa música de di
ferentes culturas", engade. 

tindo cartel con Berrogüeto, 
Quinta Feira e Atahide no festi· 
val Cultura Quente de Caldas. 
Tamén coincidiron con Na 
Lua, Gwendal e La Musgañ_a no 
Festival da Lua Celta de Tole
do. Outras citas do grupo, que 
bota en falta máis locais no seu 
país ·que aposten por este tipo 

de música, foron Madrid e Ali
cante. 

Temas tradicionais de Euskadi, 
Irlanda, Zamora, Macedón,ia, 
Catalunya é cornposicións pró
prias completan o repertório 
deste segundo disco no que ta· 
mén colaboran Tato Latorre 
coa guitar~a acústica e Rafa 
Martín no baixo. Arnbol-os 
dous son coñecidos en Cata· 
lunya por colaborar con can
tautores como Luis Llach. 

"Nou folk é unha etiqueta coa a 
que a crítica catalana se refire a 
aqueles grupos que mezclan na 
sua música ritmos tradicionais 
con armonias modernas", expli-

A finais de Xuño estreábase 
nos cenários galegos compar-

OPtNIÓN 

A presenza galega 
na sua música 

Ritus Selenita ernpeza a soar co 
terna A Camposa unha muiñei-

O título para este segundo CD 
topárono no Costumari Catalá 
do escritor Joan Arnades no 
que se recollia a referéncia ao 
rito selenita que ainda se con
serva en aldeas do Pirineo Ca
talán.• 

TORRENTE BALLESTER E A POLÍTICA 
C mo todos os anos por esta época Torrente 
Ballester acude a N igrán de veraneo e tarnén, 
c mo todo os ano , Vicente Montejano, o co· 
rrespondente do Faro de Vigo, He fai unha entre· 
vi ta. As conver as co autor da Saga fuga . .. soan 
sernpre parecidas. Torrente contesta a case todo 
c n equidistáncia u, corno diría Casares, ao zo
rr . Velaí algunhas das respostas desta ocasión: 
"Coida que en España pode producirse unha si· 
tuación corno a de lugoslávia?" "O caso é distin· 
to ao dos Balcáns. Posibelrnente na Península 
Ibérica se forme unha federación". "Séntese fe. 
deralista?". "Si, p ro non teño nengunha convi
ción arraigada. Son federalista e podo deixar de 

lo". "Está desenganado da política e dos polí
tico ?,,. "A palabra non é desenganado, senón 
apartado". "Que opina dos partidos políticos?". 
"E non son de nengun. Coido que é unha rna
neira de solucionar os ptoblernas, pero o sistema 
cambiará, ainda que dentro de moitos anos". 
Cando o xomalista lle pergunta polo xuizo de 
Cela sobre os homosexuais, Torrente contesta 
que vive en Salamanca e alí "esas notícias che
gan con retraso e non rne enterei". 

Torrente é sábio e non dubida en oferecer un 
par de opinións ao gesto do poder tradicional: 
"Fraga era moi bon aluno,,, "os nacionalismos 
non teñen futuro,,, e tamén.. algunha para con· 
tentar a certas correntes críticas: "A finalidade 
do fútbol é distraer e afastar á xente para que 
non se meta en política". 

Pela sua idade e os acontecementos que lle to· 
cou viver, a traxectória do escritor ferrolán é 
rica e merecedora dunha boa biografía. Nunha 
entrevista de hai anos con Manuel Rivas, o 
autor de Fragmentos de apocalipsis lernbraba o 
'que lle dixo o . seu pai ao ·chegar a casa desde 

MANuEL VEIGA 

'~quez 
Rial encadra a 
Torrente moi 

lonxe desa 
ambigüidade real 
ou pretendida" 

París, nada máis estalar a guerra do 36: "Para 
que viñ~ches, se fusilaron a todos os teus arni_.
gos,,. Torrente, aconsellado aquela mesma 
noite por un frade e entre bágoas familiares, 
decide meterse na Falanxe. Na mesma entre· 
vista, un pouco máis adiante, o escritor consi
dera que Franco fuco o que fixo porque estaba 
frustrado por non ser rnariño: "Se tivese sido 
almirante, non-teria pasado nada. A história é 
asi". A ambigüidade volve manifestarse des
pois: "Eu penso que o franquisrno tiña rnáis de 
cornédia mediocre que de traxédia,,. Pero, ben
logo, chama a atención esta observación do 
xomalista: "Coma se quixese evitar todo viti· 
mismo, Torrente rnorrnura moi polo baixo: 
Non sabedes o que era aquelo ... ". Palabras que 
suxiren un grande dramatismo e un pudor in
terior a poñelo de manifesto. 

O escritor Horacio Vázquez Rial oferece, sen 
embargo, unha visión tallante de Torrente Ba· 
llester e do seu papel a respeito da p6lítica, 
nunha entrevista que en 1994 publicaba a revis· 

. ta Grial. O arxentino, afincado en Barcelona, 
está a falar da literatura oca, baleira, própria dos -
procesos de ascenso dos fascismos, cando di: 
"Xeralrnente nun -periodo prévio á instituciona· 
lización do fascismo, desenvolveron o seu labor, 
digamos que literário, os escritores de propagan
da. Entre nós, Rafael García Serrano, ou To· 
rrente Ballest~r, por exemplo, con] avier 
Mariño, que ·sexa dito de paso, circula agora 
nunha edición de Seix Barral expurgada polo 
própri~ autor, na que faltan, xustamente, as pá· 
xinas rnáis clamorosamente propagandísticas. 
En Alernaña, Goebbels co seu Michael, que é 
unha novela construida s·obre o mesmo esque
ma que Javier Mariño. Cada país tivo as súas no
velas fascistas de inié.iación". 

Como se ve, o autor de Frontera Sur encadra a 
Torrente rnoi lonxe desa ambigüidade real ou 
pretendida que el tanto gosta de exibir. Pero, 
a polérni~a, en todo caso, sempre estará aber· 
ta, corno a de Cela na sua doble vertente de 
escritor censurado e de oficial encargado tla 
censura. Para ser xustos haberla que detallar 
os anos nos que se di cada causa e evaluar" -no 
posíbel- até que ponto un autor está identifi, 
cado coque afirma ou a sua opinión é rnaior- · 
mente froito da conveniéncia. No 45, por 
exernplo, era inevitábel a rnilitáncia nun dos 
dous bandos: no dos vencedores ou no do si· 
léncio. Na actualidade unha postura de inxe
nioso escepticismo resulta rnáis celebrada, 
sernpre e cando se saiban canear un par de 
asuntos clave. Hoxe a identificaciótl coa lín
gua ou co nacionalismo deveu unha cuestión 
delicada. Polo demais o réxime de agora non 
precisa de "adesións inquebrantábeis", como 
se decía en tempos- de Franco, e mesmo, nal
guns casos, tolera e promociona aos "desafec
tos" ( outra expresióD daquela época) sempre 
que a sua heterodóxia facilite o éxito econó· 
mico. A variedade actua como unha coartada 
para que a situación se rnanteña .. Ao escreber 
isto ven á mentes Dalí. ¿Non era el un hetero· 
doxo do franquisrno, igual que Cela e o seu 
Dicionario secreto, igual ·que Torrente; ainda 
que o ferrolán non foi moi coñecido até o éxi· 
to en televisión de Los Gozos . . ? 

Esta preocupación -para alguns obsesiva- pola 
ideoloxia do escritor non é banal. O novelista, 
en tanto que criador de m:undos, entra no te· . 
rreo da utopía e nese ámbito encóntrase co po· 
lítico. Acaso os grandes políticos non foron al
cumados de visionários, corno alguns dos gran
des mestres das letras? t 
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lntroduciórt ao . casarismo 
N~a roda de compañeiros fa, 
louse do casarismo, e coma eu . 
lembrei algunhas cousas esquen, 
ciclas, pedíronme que tr¡itase 
aqui cliso. Mais, para abordar iste 

. fen-ómeno coruñés é necesário 
coñecer .os seus alicerces e re, 
montarse cecais máis atrás da se, 
ñora Juana de Vega, á condesa 
viuda de Espoz e Mina, a valente 
aia liberal de Isabel II; e segttir 
logo a traxectoria do republica, 
nismo herculino, cuxo máximo 
expoñente foi D. Ramón Pérez 
Costales, o médico federal, mi~ 
nistro da 1 'República, retratado 
por Picasso e tan amigo do pai 
do andaluz universal _da pintura. 

¿)ería <loado facelo contan, 
do co libro sobre .a tradi, 
ción liberal da Coruña, es, 

crito pola miña inxel amiga e 
colega, María Victoria Armesto 
(ou Femández,España de Fer, 
nández,Armesto), do que que 
non dispoño en Trevonzos. Po, 
lo tanto hei de aterme aos meus 
propios recordos para discurrir 
acerca dos antecedentes clise fe, 
nómeno que agora representa 
publicamente -xa que non, de 
momento, republicamente- o 
alcalde da pardobazana Marine, 
da, Francisco V ázquez. 

Anque o republicanismo coru, 
ñés, nos sete.anos sin lei da'Dicta, 
dura do xeneral Primo de Ri~e, 
ra, nou o encamaba sementes · 
Santiago Casares Quiroga, coa 
sµa raíz masónica que lle viña de 
seu pai. Republicano de esquer, 
da, tiña entón á súa dereita ao 
lerrouxista Gerardo Abad Con, 
de, líder ria Coruña do antigo 
partido radical, xa tan aburgue, 
sado. Poucos se acordarán hoxe 
de Abad Conde; sen dúbida me, 
lloi orador que Casares, pois 
cando a Dictablanda do xeneral 
Berenguer se celebrou o gran mí, 
tin republicano na vella praza de 
tauros de Madrid, a voz dos re,• 
publicanos galegas levóuna D. 
Gerardo en vez de D. Santiago; 
compartindo a tribuna con Al, 
calá Zamora, Lerroux e Azaña. 

Pois existía: en tales días a 
Federación Republicana 
_Galega, constituida a ca, 

rón do pacto éle Lestrove e for, 
macla tanto poios radicai¡ de 
Abad Conde como pola ORGA 
de Casares. Nesta integráronse 
figuras tan destacadas das irman, 
dades da fala, como foron Antón 
Villar Ponte e Luís Peña Novo; 
quen atoparon asi o seu asenta, 
mento político, anos antes de 

GM1Ñº \fEL10 0NG0~T~ 

' que fose criado o partido gale, 
guista. Mal que ben convivían 
na ORGA os casaristas ferventes 
e xacobinos, como Calviño e 
Manuel Mª González, cos mili, 
tantes de ideario nacionalista 

Deixándome levar polas miñas 
vetustas lembranzas, remóntome 

- ao primeiro aniversario do Pac, 
to de Lestrove, celebrado nas 
mesmas ' torres rosalianas onde 
iste se verificou. As Torres, xa 
arruinadas dabondo, eran pro, 
piedade do curmán de Rosalía, 
Vázquez Batalla, procurador pa, 
dronés, quen fora anfitrión dos 
pactistas. Acordeirne onte delas, 
e daquil día, cando vin dende a 
estrada que viña Imo, as Torres 
de Lestrove, sorprendentemente 
limpas e belidas, coa súa des, 
lumbrante restauración. 

Vázquez Batalla, un velliño 
forre e pequeño, agardaba 
nas súas vellas torres, a que 

fosen chegando os prohomes que 
acudirían a celebrar aquil ditoso 
cabodano. A precoz curiosidade 
política levounos a uns cantos 
rapaces de. Ex.tramundi a concu, 
rrir axiña a semellante acto. 
Chegaron primeiro os casaristas 
ferventes e xacobinos con Ma, 

~ os zapatos 
Entre os obxectos da vida cotiá 
que T utankhamón levo u consigo 
para o, mitro mundó, había unha 
preciosa caixiña cunha inserí, 
ción dicindo: "Sandalias da súa 
Maxestade. Vida, saúde e forza". 

Os exipcios tiñan moi claro onde 
estaban os límites do poder mi, 
rando os pés descalzos do común 
da xente e os calZados dos aristó, 
cratas, e máis aínda sabendo co, 
mo eran moitos os que pintaban 
na sola a imaxe dos inimigos, pa, 
ra pisalos raen.tres camlñaban_, 

TI.rilén entre nós, ata non hai 
moito tempo, os zapatos fo, 
on obxectos de luxo, reser, 

vados só para esas pequenas 
ocasións nas que a vestimenta 
pretende igualar a todos, e o za, 
pato se converte en amuleto li, 
berador, como aquel por medio 
do que foi liberada a escravizada 
Cincenta e encontrou ao ,prín, 
cipe dos seus soños. 

Pero sen ir tan lonxe no espacio 
nin no tempo, uns zapatiños pa, 
ra o baile foron a tentación de 
moitas rapazas; e o dtañó, que 
as sabe todas, por eles arrastrou 
consigo a máis de unha. 

T amén por uns zapatos, aló po, 
lo corenta e tantos, Mansa, filla 
dun paseado e irmá de dous exi, 
liados ou fuxidos, a quen, pola 
súa idade, non chegou a coñe,. 
cer, penaría toda a súa vida. 

Eran os anos da posglierra, cando 
os males cotiás se paliaban con 

bailes de sociedade, aos que era ' 
obrigado a5istir con invitación e 
vestidos de rigorosa etiqueta. _ 

Marisa, que só calzaba un.has 
zapatillas de esparto du, 
rante todo o ano, sabía 

que con tan pobres atributos 
ningún mozo ía dignarse a invi, 
tala; pois, como a nai lle dicía, 
as roupas dos pobres agach~n a 
beleza; e laiábaselle coas penas 
dunha repentina vida a menos . 
sentenciando: 

-Se estivesen aquí teus irmáns. 

E ela, que perdera a memoria de 
cando houbo algún home na ca, 
sa, na súa desesperación invoca, 

ba a todos os santos 
do ceo, pedindo, cos 
zapatiños para o bai, 
le, unha oporrunida, 
de para encontrar un 
mozo formal, que lles 
devolvese ese respeto 
que a nai dicía que ti, 
veran noutro tempo; 
pero como é sabido, 
para cerras cousas, os 
san tos son un pouco 
duros de oído. 

Aangustiada ra, 
paza laiábase 
ofrecéndolle ao 

ceo un mundo de 
'beatitude a cambio 
dunha noite de pra, 
cer, cando chamou á 
porta da casa un mo, 
zo alto, louro coma 

. e'la e coa ·cara disfra, 
·zada por· unha espesa pero 
amañada barba, traendo nun, 
ha man un vestido de raso. e na· 
outra uns zapatos de ·tacón: 

-¿Acompáñasme mañá ~o baile? 

_:.Nin que foses o 'demó. que le 
o pensamento. ¿E por que, se 
non éhe coñezo? 

-Para que collas mozo. · _ 

A nai desde detrás dela, ani, 
mouna cos ollos acendidos. 

-Vai, que non hai mellor per, 
soa no mundo. 

Ao día seguinte, Marisa fixo a 

nuel María ao frente, e logo ou, 
tros republicáns de Santiago e 
Lugo. Pasaba o tempo, e os asis, 
tentes esperaban a que o bo anfi, 
trión do Pacto pronunciase as 
primeiras palabras. Por fin Váz, 
quez Batalla falou e, mirando Pª' 
ra Valga, dixo nada máis: 

-¡Tardan en chegar os de Pon, 
tevedra e Vigo! 

tte os de Pontevedra e Vigo 
estarían os fundadores do futu, 
o Partido Galeguista: Caste, 

lao, Gómez, Román, Paz Andra, 
de, Alexandro &sveda ... E .ao ru, 
bricar as palabras do Curmán da 
cantora do Sar, o Manuel María 
advertiu da especial tardanza diles: 

-Si -dixo. Tardan moito en 
vir ises gaiteiros .... 

Manuel María Gonz:jlez, aboga, 
do compostelán de abondosa fa, 
la, fora presidente do Centro 
Republicano de Santiago antes 
de trasladar o seu bufete á sede 
da Audiencia Territorial. Ali 
acreceu a súa vinculación con 
Casares Quiroga; quen ao ser 
nomeado por Azaña ministro 
da Gobe.mación fixo gobema, 
dor civil a Manuel María.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

súa entrada triunfal no salón de 
baile, recibindo as miradas de 
desexo dos outros homes e as 
envexosas olladas das damas. 

Bailou sen perder peza, e no 
pouco que falaron, el só lle 
preguntaba, unha e outra vez, 
pola nai. 

Ao remate, o galán acompa, 
ñouna á casa e marchou para 
non volver nunca máis. Sen 
embargo, ela seguía agardán, 
doo, e se non fose porque podía 
tocar aquelas prendas, o vestidt> 
e os zapatos reservados nun lu, 
gar de preferencia no armario, -
pensaría que todo fora un soño. 

Por aquel descofiecido deixou 
plantados a máis de catro no, 
vos pretendentes; pero ao cabo 
dun ano, volveron chamar á 
súa porta, e a ela deulle un 
brinco o corazón. 

· Esta vez era un dos soltei, 
róns máis arrogantes da 
vila, pero tamén, segundo 

a nai, o causante de que o pai 
e os irmáns non estivesen con 
el as." · 

-¿Queres vir mañá comigo ao 
baile? 

Ela ficou sen palabrcts, e entón 
el, desconcertándoa cun feroz 
sorriso soltoulie: 

-Porque o cierno que che levou_ 
o ano pasado xa está dando lu, 
me no infemo. • 

ANOSA TERRA 

Teresa López 

'Reivindico 
o pracer da leitura' 

Leo neste momento narrativa, o Li, 
bro de Manolo Rivas, O la.pis do car, 
pinteiro, os relato de Clarice Li pee, 
tor 4os de família, e a novela de 
Nacho Taibo A ponliña irlandesa. 

Que recomenda ler? 

En especial que cada quen lea o que 
lle pete, reivindico asi o que hai de 
pracenteiro na leitura. Postos a dar 
ideas, os nosos clásicos e a no a li, 
teratura, nomeadamente, Ro alia, 
Cunqueiro e Ferrin. Xa que andar 
mos no verán con tempo de lecer, 
indicarla que se leran eses libro que 
hai que paladear, por exemplo, o de 
Múgica Lainez, Bomarzo. 

Ven de encontrar un texto teatral 
de Lugris que se cria desaparecí, 
do, que supón este achádego? 

Mostra que agora hai un grupo irn, 
portante investigando e iso ten~e 
que traducir en achádegos. A Aca, 
démia está nun periodo de transfor, 
rnación, estase inventariando o ma, 
terial e é lóxico que podan aparecer 
novos docuementos. Este texto foi 
unha doazón de Urbano Lugris que 
figuraba como un anónimo. 

Este ano serviu para achegar o tro-
vadores a un público maioritário? 

Deuse unha revitalización d se 
tempo, houbo libro que vender n 
de maneira impensábel. Estamos 
diante dunha reivindicaic n da 
ldade Meia con esforzos para que 
esté na moda. Intere oulle ri n 6 
aos especialistas senón tamén ao 
profanos a quen a literatura medie, 
val moitas veces quedaba lonxe. 

Participou no congreso celebrado 
na rede. 

... 
Foi interesante, tratábase de facer 
un congreso cun programa definí, · 
do pero na rede. Aos poucos ianse 
metendo as distintas ponéncias ás 
que a xente podia acceder a través 
da conexión coa rede electrónica. 

V ostede ten traballado no neotro, 
vadorisrno. Estivo presente nas 
celebracións? 

Estivo. O feito de que se lle dedica, 
se o ano aos trovadores fixo que se 
estudase a preséncia deses poetas 
na poesía contemporánea. Moitos 
especialistas interesábanse pola vi, 
talidade poética desa época. Viron 
que a tradición estaba viv"!- e chega 
até a actualidade. • 

A Coruña 1964. 
Obras: Névoas de antano e O Neotrobadorismo. 
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Na Lua, 
ademais de 

estar o 
Sábado 18 

en 
CAMBADOS, 

tamén 
temosa 

posibilidade 
de escoitolos 
o Venres 17 

en LAUN. 

Mark 
Whitfield, 

Abbey 
Lincoln, nas 
fotografias, 

e Nicholas 
Payton 

pechan o 111 

ciclo de jazz 
da CORUÑA. 

O Trinque 
Non hai-lugares aburridos •.. ,. 

comarcas) de Laredo Verdejo, ten en 
Xerais unha remozada edición. Ta
mén. o Cumio puxo nas librarias 
guias de praias e mapas a xeitQ. E se 
·queda vagar, un pode animarse con 
obras de Bahia. sobre o médio natural 
ou coa Guia de Galicia de Otero.Pe
drayo que segue dando para gozar. t 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

. .. senón persoas pouco curiosas ou 
desinformadas. Cómpre unha guia 
que nos abra os ollos, que nos fale 
do casco vello dunha vila que ainda 
non coñecemos e que nos permita 
sentir os recendos do pazo ignoto ou 
da fervenza agachada. A Galicia en
teira (10 rr:ianexábeis volumes por 

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

Bande, 
•MÚSICA 

BRENDEFOL 

O 31 de Xullo terá lugar a 
actuación do grupo de folc 
Brendefol. 

Cambados 
•MÚSICA 

NALUA 

O Ballet Galega Rei de 
Viana está o Venres L 7 as 
22,30 na praza de Fefiña
nes. No memso Lugar pero 
o ábado 18 ás 22 horas, 
Na Lua. 

O Carballiño 
•MÚSICA 

MUTENROHl 

O Venres L 7 actuatj o gru
po de folc Mutenrohi. Para 
o Venres que ven, actuarán 
os Herecleiros da Crus. 

Celanova 
•MÚSICA 

AR COMBINATORlA 

Están na igrexa de an al
vador o V nres 1 7 cun va
riad pr gram de música 
d s cul XVII E XVIII. 

A Coruña 
· • EXPOSICIÓN$ 

RAFAEL CATALÁ 

A galeria Arte Imagen aco
lle durante este mes a mos
tra de pintura de Rafae l 
Catalá. 

0 TRAXE ÜALEGO 

Na sala Miguel Gonzále.z 
Garcés está aberra a mosrra 
O T raxe galego, unha apro
ximación desde a miniatura, 
composta por unha colec
ción de bonecas (Magdale
na Bringas) nas que se exi
ben os diferentes traxes 
tradic.ionais da Galiza. 

VASAR.ELY 

A mostra do húngaro Vic
tor Vasarely, cria_dor da op
art e da arte cinética, per
rminecerá aberra no Kiosko 
Afonso até o 27 de Xullo. 

XOGOS DOS ESPELLOS 

A Fundación Granel! orga· 
niza no Museu de Bel.as Ar: 
tes a mostra "Xogos dos Es
pe ll os", un ha escolma de . 

/ 

~ INCOGNlTO. Uns marchantes 
de arte encargan unha falsificación 

dun Rembrant, pero despois da entrega, 
un deles é asasinado e todas as pistas 
conducen ao falsifícador. Película de sus
pense con argumento un chisco forzado. 

~PERDIDOS NO ESP AZO. A fa. 
milia Robinson é enviada ao espazo 

nunha misión para salvar a T erra, pero 
no camiño queden perdidos. Versión da 
série de televisión dos anos setenta. 

~ MOITO MÁIS QUE AMIGOS. 
Unha moza namórase do seu compa

ñeiro de piso e convídao a facer de pai. do 
seu fíllo. El, que é gai, en princípio aceita, 
pero co tempo a sua vida volve ao seu cau
ce. Comédia pollticamente correcta. 

IJE. CONFUTO DE INTERESES. 
Un avogado protexe do seu pai. a 

unha muUer, pero aos poucos o acoso 
vólvese contra o Letrado. Filme de sus
pense no que nada é o que parece. 

l1Jff'_ MELLOR ... lMPOSIBEL. O 
amor e a amizade abrigan a un 

neurótico obsesivo a mudar a sua forma 
de ver a vida. Protagonizada por Jack Ni
cholson e reposta na carteleira a petición 
do público. 

~ CORNOS DE ESPUMA Re-
trato tráxico da vida dun grupo de 

mozos que van a Nova York na busca da 
sua sexualidade, das drogas e' do pracer. 
Docudrama alternativo no que o plpnte· 
amento é máis audaz que a conclusión. 

~ UNHA LOIRA BEN 
AUTÉNTICA. Paródia dos pro· 

blemas que se atopan os actores no mun
do da farándula cruzada coas dificuldades 
nas relacións de duas parellas. Comédia 
con final feliz. 

JE?:r. ELAS. Todo os tópicos criados 
arredor das mulleres de corenta 

anos remexidos con Lisboa de fundo. 
Fallido intento de retratar os sentimen- · 
tos femininos. Ás veces incomoda e ou
tras comove. 

O FINAL DA VlOLÉNCIA. O 
~grande lrmán de Orwell, nu~ha 

obras e obxectos runidos 
por Granel! ao longo da 
sua vida. 

MANUEL 
ABELENDA ZAPATA 

Está aberra na Fundación 
Barrié a mostra antolóxica 
do pintor coruñés Manuel 
Abelenda Zapata ( 1889-
1957). 

ANA MARIA CÁLIZ 

A obra de Ana Maria exí- - , 
bese até o 26 de Xullo no 
Pazo Municipal. 

-~PR,IMARY .COWRS. Govema·:. 
dor do Su!, bon político· pero a.toú.:/ · 

cado (o mesmo perfil que Bill Clinton)1 •. 

apreséntase ás eleicións prim~rias rti.ep.- •· 
tres os seus asesores ·eliminan' as pr:obaS . 

· dos seus lios de saias. Boa factura e pou-
co anovadora. ' 

~O FARO DO SUL: Eduardo 
Mignoru; autor de ·O sol de Outo- · 

no, trae agora un ch-ama baseado .na rela
ción de. duas irmáhs arfas. Os diálogos 
entre as duas protagonistas son moi plás
ticos e a fita confirma a madurez do e~e -
arxentino, 

-
~A SUA MAXESTADE MRS. 

BROWN. História da ascendén
cia que sobre a raiña Vitória de Inglate
rra tivo o seu asisten.te John Brown. 

~O GRANDE LEBOWSKI. Cni-
xol deli.rante no que se refte·xan 

case rodas as cninorias norteamericanas, 
con paródia incli.+ida ao Tio Saro. O 
ponto de vista é o dun hippie que segue · 
vivindo igual que nos sesenta. Comédia 
de brillantes desciipcións de persoaxes e 
o perfedonismo da ünaxe' característicos 
dos hirmáns ·coh.en, ainda que esta non 
seña unha das suas mellares obr:aS. · 

~HERDARÁS A ·TERRA. Un 
terranente viuvo, con tres fUlas, . 

fai as partixas e dá lugar a un drama que · 
Ue serve ao director pa.ia explicar a ttif-. · 
m11 profunda da sociedade norteamerica
na. Maxistral interpretación de Michefle 
Pfeiffer e Jessica Lange. 

/E?f'. TORRENTE. Despois da sua . 
notábel interpretación en O dia da 

besta, Santiago Segura volta.con outr\l 
personaxe de especialfsimas caracter(s~ . 
ticas: Un policía, ~añoJ; bebedor, ma· . 
chista e aceitoso. Segura b ad.emais Ji~ 

· rector e guionista desra ~füa cqtrosa <;le . 
roáis, pero realizada'. con' li~tdad~~ chis~ 
pa e certo ofício. · · · , '~ · ; . 

•MÚSICA 

IlI CICLO DE JAZZ 
O pasado Xoves 2 deu ca· 
mezo o III Ciclo de, ]azz, 
que se desenvolverá duran
te todo o mes no auditório 

da Fundación Barrié . Os 
concertos terán lugar os 
Xoves ás 21 h. Odia 16 ac
tuarán The Nicholas Pay
ton Quintet máis Mark 
Whitfield. Abbey Lincoln 
& Trio pecharan o festival 
o 23 de Xullo. 

Fer rol 
• EXPOSICIÓNS 

LÓPEZ LOUREIRO 

Os encolados de Rafael Ló-

pez Loureiro pódense con-
- templar na galeria Sargad.e

los até o dia 26. Abre de 
Luns a Venres de 10 a 14 
h , e de 18 a 22 h, Sábados 
de 10a14 h. 

FOTOGRAFIA E 
PRENSA 

No Centrpo Cultural Mu
nicipal está aberra a mostra 
Fowgrafia e prensa 1898 
1998. Pódese visitar de 
Martes a Sábados de 11 a 
13 ,30 é de 1 7 a 21 h. · 

PlÑEIRO PENA 

Está aberra, no Centro Cul
tural Carvalho Calero, a 
mostra de pintura de Víc
tor X. Piñeiro Pena. 

L.alin 
•MÚSICA 

A FOLLADA 

Nesta fin de semana do 17 
ao 19 terá Lugar o festival 
de música organizado pala 
Asociación Berra. Na Car
balleira de Lalin actuarán, 
o Venres 17, o grupo folc 
·Na Lúa, os angoleños-lis
boetas Kusundulola co seu 
reagge e os escoceses Slwo
glenifty. O Sábado ao lon- . 
go do dia actuaran malaba
ristas, gaiteiros, haberá xo
gos tradicionais e actuarán 
os humoristas Mofa e Befa. 
Na noite, Chouteira e Ma
nu Chao, xunto con grupos 
de Italia, Francia e Cata
lunya participantes da-{eira 
das mentiras de Santiago. O 

'.Domingo finaliza a foliada 
con xantar e actuación dos 
malabaristas. 

L.ugo 
• EXPOSICIÓN$ 

CARTACES· 
DOEsTATUTO 

A galeria Sargadelos exíbe 
durante estes dias a mostra 
de cartaces e documenta
ción que pularon polo si no 
plebiscito de 1936. 

MIGUEL CARBALLO 

A Biblioteca Pública Pro: 
vincial acolle a mostra .de 
pintura de Miguel Carballo. 

MANUEL LOSADA 

Durante esta semana póde
se ollar na sala Acuarela a 
mostra de pinturas de Ma-

l nuel Losacla. 

OsGuAJEROS 
DE GUA T-EMALA 

No Círculo das Artes abre a 
mostra de fotogr~fia de Io
seba Zabalza. Case medio 
cento de fotografias .sobre 
os Guajeros de Guatemala. 

LISBOA 

Na libreria Alonso exíbese a 
mosqa de fotografia de Xo
sé ·Narra, unha escolma de 
fotografias que se agrupa11 
baixo o título de Llsboa. 

M.eis 

•MÚSICA 

QUINTETO DE VENTO 

O Quinteto de Vento do 
Conservátório da Coruña, 
dá un concerto, no mostei
ro de Armenteira, o Do
mingo 19 ás 7 do serán. 

~eiradeR.~ 

•MÚSICA 

ARTE MÍNIMA 

Están, o Sábado 18, , no 
claustro renacentista de 
Santo Esteva de Ribas do 
Sil, ás 20,30, interpretan
do cantatas italianas do 
século xvm. 

37 -

Chouteirae 
Shooglenifty 
tocan na 
foliada de 
lALIN o 
Venres 17. 
Os escoceses 
tamén han 
estar en 
SANTIAGO o 
Sábado25. 

O Quinteto 
de Vento da 
Coruña toca 
o Domingo 
19en 
ARMENTEIRA 

A5 cantatas 
italianas do 
s. XVIII san 
interpretadas 
por Arle 
Mínima en 
NOGUEIRA 

. DE RAMUIN 
o Sábado 18. 

• 
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Ourense 
• EXPOSICIÓN$ 

IN9~EDAt:JZAS 

Nesta semana clausurarase 
a exposición Inquedanzas 
de Sebas Anx.o, Berta 
Ares, Marga Conde, Natá
lia Pérez, Pancho Rodiño 
e Lola Solla. Até o 23 .de 
Xullo no Ateneo. 

MUSEU DA 
CORNAMUSA 

No· M~seu da Cornamusa 
(Campus Universitário) -
pódese contemplar unha 
exposición permanente de 
gaitas. De Luns a V~nres 
en horário de 10 a 14 e de 
17,30 a 2l,30 h. 

NARCISO CORRAL 

No café Cátedra exíbese a 
mostra de acrílicos de Nar
ciso Corral. Até o 31 de 
Xullo. . 

Ordes 
• EXPOSICIÓN$ 

INSECTOS DOS 
CINCO CONTINENTES 

A mostra Insectos dos cinco 
·contittentes vai estar até o 
31 de Xullo no Pavillón de 
Depo.rtes. 

Poi o 
llÍMÚSICA 

J .L. ÜONZÁLEZ URIOL 

O Sabado 18, ás 2ojó no 
Mosteiro, José Luís. Gonzá
lez, catedrático de órgano e 
clavecín no Conservatório . 

·Superior de Música de Za
ragoza e recoñecido espe
cialista en música antiga 
para tecla, dará un variado 
concerto. 

Convoeatórias 
A REPÚBLICA NA GALIZA: DA 
UJOPIA Á REALIDADE . 

A Universidade Internacional Me; 
néndez Pelayo organiza o seminário, A . 
República na Galiza: da utopia á realida
de, que se desenvolverá do 27 ªº 31 de 
Xullo no Forum Metropolitano de Co
ruña. O seminário ten unha duración -
de 30 h, e o custe da matrícula é de 
17 .000 pta.· Máis información · no Pazo 
de Congresos da Coruña ou no teléfo
no 981140 830. 

CAMPAMENTOS DE EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIEÑT AL 

A Cooperativa de Educación Medio
ambiental, ten aberto o prazo de ins
crición dun campamento de educa
ción medioambiental até o 23 de Xu
llo. O campamento terá lugar do 4 ao 
10 de Agosto na.Aula da Natureza do 
Cabalar. Maior información ·no teléfo
n9 981 265 640. 

ÜBRADOIRO SOBRE OIREITOS 
HUMANOS 

Brigadas Intemacionais de Paz organizan 
o obradoiro sobre direitos humanos que 
terá lugar do 31 de Xullo ao 5 de Agosto 
en Zaragoza, no Albergue Xuvenil San
tuario de Misericordia en Borja,. O prezo 
da matricula é de 8.000 pt. Maior infor
mación-no teléfono 976 734 911. 

Santiago 

\ ' ' 

XORNADAS DE BANDA 
DESEÑADA 

A Casa da Xuventude e a Concelleria 
de Cultura organizan o VIII prémio de 
banda deseñada, dentro das X Xoma
das de banda deseñáda de Ourense. 
Do 2 ao 10' de Outubro desenvolve
ranse. as xornadas e o programa in
cluirá exposicións e actividades rela
t-i vas ao comic, incluíndo proxec
cións cinemtográficas, encontros e 
apresentacións. Maior información 
na Casa da Xuventude (Celso EmiUo 
Ferreiro, 27, 32.004 Ourense), ou no 
teléfono/fax 988 249 930. 

PRÉMIOS MERLIN 

Edicións Xerais de Galicia convoca a 
XIII edición do Premio Merlín de li
teratura infantil, dotado con 
1.000.000 pta. Poderán participar no 
pr.émio todos aqueles autores de cal
quer nacionalidade que presenten os 
seus orixinais en língua galega, confor
me á normativa vixente. De cada ori
xinal apresentaranse 6 copias en papel 
tamaño fólio ou en holandesa, meca
nografados a duplo espazo, antes do 
día 1 de Setembro do 1998 nos locais 

· sociais de Edicións Xerai$ de Galicia, S. 
A, (Dr Marañón, 12 36.211 Vigo). Co 
orixinal, que deberá ser apresentado 
baixo lema, adxuntarase, baixo plica, 
o ~orne completo, enderezo e teléfono 

do autor, -así como o títtJlo do libro, 
indicando no sobre: para o prémio Mer
lín. Por outra banda, Edición Xerais, ta
mén convoca a XV edición do Premio 
Xerais de Novela, dotado con 
2.000.000 pta. Poderán concorrer ao 
prémio todos os autores, de calquer 
nacionalidade que apresenten os seus 
orixinais escritos en 'língua galega, 
conforme á normativa vixente. Esta 
convocatória seguirá as bases do ante
rior prémio. Para máis información 
chamar ao teléfono 986 214 888. 

CURSOS DE VERÁN 

A Universidade de Vigo convoca os 
cursos de verán Campus de Vigo . T rá
tase de sete cursos que·se desenvolven 
-durante o verán no Campus de Vigo: 
Extratéxia e direito na xestión de cur
sos humanos (do 20 ao 22 de Xullo). 
Indicadores de calidade do solo, apli
cacións agrícolas e ambientais (do 20 
ao 31 de Xullo). Mediombiente e tec
noloxias enerxéticas (do 20 ao 22 de 
Xullo). Zooxeografia en ambientes ex
tremos: fauna dos Monegros (do 5 o 
25 de Agosto). Matrícula aberta até 
cubrir prazas. Para máis información 
chamar ao teléfono 986 813 626. 

CAMERATAAD LIBITU~ 

A Camerata ad Libitum organiza o 
seu IX curso de Canto Coral, destina-

do a canta-autores, directores ou fu
turos directores de coro e todás aque
las persoas que o desexen . As datas 
do curso serán do 1 ao 8 de Agosto 
no Conservatório Superior de Músi
ca de Vigo. Máis información en in
ternet http://www.lander.es/--ju
liod/c98.html. Consultas e inscri
cións no teléfono 986 661 497. 

CERTAME XORNALÍSTICO 

A Asociación Neira e O Correo Ga
lego convocan o 111 Certame Xorna
lístico. O tema único do certame 
centrarase nas le:ndas da Costa da 
Morte. Poderán participar cantas 
persoas o desexen, estabelecéndose 
duas categorias, unha absoluta e ou
tra para estudantes. A extensión má
xima dos traballos será de 3 follas 
mecanografadas a dobre espazo e es
critos por unha só cara. Na categoria 
absoluta ·haberá un primeiro prémio 
de 100.000 pta, diploma e estatuifia 
comemorativa. Na categoria escolar 
haberá diploma, estatuifia e lote de 
libros sobre a costa da morte. A data 
límite para a entrega de traballos é o 
30 de Setembro de 1998. Remitiran
se por triplicado e polo sistema de 
plica ao Correo Galego, delegación 
da Costa da Morce. Rua Eduardo 
Pondal, 6-1 2 D, 15 .124 Muxia A 
Coruña. Maior información no telé
fono 981 706 028. • 

J .L. GONZÁLEZ URIOL 

Catedrático de órgano e 
clavecin no Conservatório 
Superior de Música de Za
ragoza e recoñecido espe
da1ista en música antiga 
para tecla, vai estar no 
Mosteiro de San Paio de 
Antealtares o Venres 17 ás 
21 horas e o Domingo 19 ás 
20,30 cun amplo programa. 

Rélacións 

propostas 
musicais das 

festas de 
SANTIAGO. Rianxo 

• EXPÓSICIÓNS 

M1RAbÁs ÁRREDOR 
DAARTE 

• . EXPOSICIÓNS 

. GORDON 
ÜNSLOWFORD 

grupo portugués Venda N(}# 
va. O Luns 20 actuan no 
Toral o grupo africano 
~. O Martes a partir 
das 21 h dará comezo o II 
Rewltallo músical na Ala
meda, no que participan El 
Rey Payaso, Miskatones, 
Amarcord, T-Lapidus e 
Tú.zaros. Ás 23 h, <leste día 
e no Toral, actuación de 
Maite Dono. O Mércores 
2Z remataran as actuación 
ás 24,30 h, na Praza de An
tealtares coa actuación do 
cantoautor cubano Salaba
rria. O grupo africano Afro 
Brass estará o Xoves 23 no 
Toral ás 23 h. O Venres 24 
o grupo colombiano Toto la 
Momposina 'Y sus tambores 
actua ás 24,30 h, no Toral, 
de seguido farao o grupo ir
landés Danu. O Sábado ao 
pre20 de 1.000 pta. pódese 
asistir ao festival Músicas 
do Mundo, ás 23 h. na Praza 
da Quintana, con Emilio 
Cao, Luar na Lubre e SJw.. 
oglenifty. Albita Rodríguez 
(Cuba) actuará o Domingo 
26 ás 23 h. O Martes 28 ás 
23 h. no Toral actuará o 
grupo de música tradicional 
Blanco. O Mércores 29 ás 
23 h terá lugar na Praza Ro
xa, o festival Anos 70, no 
que participan Formula V e 
ws diablos. O Xoves hip
hop ás 23 h, na Praza do 
Toral co grupo H)'Oll.t'ln. E 
o Venres 31 feinalizan ás 
festas coa actuiación do 
cantoautor portu~és ]olio 
Afonso. 

Braslleiro, 38 anos, residente en Barce
lona, estudante de llngua e cultura ga
legas na UB, gostarla corresponderse 
con mozos/as galegos, portugués ou ga
lego. Adoro a Galiza. Jaime Burgués de 
Siqueira, Riera San Miguel, 47-Pral. 21 E-
08006 Barcelona.• 

De..ide o' dia 1 7 exíbese ~a 
Casa · da Cultura esta mos
tra . prod~cida polo Centro 

· Galego de Arte Contem
poránea e da autoría dos 
participaron nos cursos. De 
carácter pedagoxico, un 
dos peares básicos da expó
sición é a reciclaxe. Pódese 
visitar até o 3 de Agosto. 

O Museu do Povo Galego 
acolle a mostra, da Funda
ción Granell, do subrreahs
ta inglés Gordon Onslow 
Ford bai.Xo o título de Mi
rando no profundo. 

PHILIP WEST' 

O Pazo de Bendaña acolle 
durante esta semana a ex-
posición Philip West. O ar
tista legou a su.a obra á 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
·en insígnia ou ch,.~ 

Chaveiró: 
Prezo 5bo pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta +. 250 gasfos envio 
Pagamento o meio de selos de 

correos (máximo de l 00 pta.) · 
ou ingreso no conto de 

Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicitaos ao 
Apdo, 1371, 

362ÓO de Vigo. 

Fundación Granell pouco 
antes de finar. · 

GRAVAOOS 
DA COLECCIÓN 
BouzA,BREY 

No Museu do Povo Galego, 
pódense contemplar as ca
racteristicas e diferentes 
etapas do gravado galego 
na mostra Gravados da Co
lección Bouza-Brey, com
posta por traballos recolli
dos por Bouza-Brey ao lon
go da sua vida. 

TRES TEMPOS 

É o titulo da mostra de 
pintura de Xavier Pena 
que se exíbe no Colexio 
Oficial de Arquitectos. 
Até o 28 de Xullo, de 
Luns a Venres de 11,30 a 
13,30 he de 19 a 21 h. 

20ANOS 
DE SARGADELOS 

Até fin .de mes a galerla 
Sargadelos exporá a mostta' 
comemorativa dos vinte 
nos da sua andaina. 

ADOLFO SCHLOSSER 

· No Centro Galego de Arte 
Contemporánea está aber
ta a mostra da obra de 
Adolfo Schlosser. Pódese 
visitar de Martes a Sábado 
de 11 a 20.h, e Domigos de 
11a14 h. 

CARI.ÓS FRANCO 

Durante todo o mes de Xu
llo pódese ollar na Casa da 
Parra amostra pictórica de 
Carlos Franco. Aberra de 
Martes a Sábados. 

•MÚSICA 

FESTAS DO. APOSTOLO 

O Xove5 16 ás 23 h, 'na Pra
za do Toral, actuación dos 
musicos e humoristas Anti
craisis Consort. · Ao dia se
guime, Venres e a mesma 
praza será o esceário da noi
te do tango. As actuacións 
do Sábado 18 rematarán ás 
24 h, coa actuación do gru
po de pop-rock Salty Wal
ter. O Domingo ás 21 h, ta- -
mén no Toral, actuación do 

YASUNAO TONE · 

O Centro Galego de Arte 
Contemporéneo acollerá o 

, Venres 17 de Xullo ás 20 
h, a actuación do xaponés 
Y asunao Tone, un dos pri
me iros artistas en realizar 
eventos de improvisación e 
experimentación musical. 

Tui 
•MÚSICA 

FESTIY AL MUSICAL 

Despois da Descida polo 
Minho em defesa da lfngua, 
organizada polo Movimen, 
to en Defesa da Lingua, te
rá lugar ás 22 h. no Parque 
do Penedo un festival de 
música no que participarán 
os grupos de folc Donice
Las e Arma-danfas, os 
grupos Skarnio e Inri, e o 
cantautor de Guimaraes 
Tino Flores. 

Vi.go 
•CINÉMA 

CICLO 
AO AIRE l:IBRF'. 

Da comezo o ciclo de ci
ne ao aire libre que se de
senvolverá na Praza da 
Coastitución do Luns 20 
ao Venres 24 <leste mes 
de Xullo. O dia ZO pro
xectarase Familia. O 
Martes 21 Taxi, o Mér
cores 22, Estradas se· 
cundárias. O Xoves 23, 
Chevrolet ~ o V~nres 24, 
Martín Hache. Todas as 
proxeccións das películas 
realizaranse ás once da 
noite. 

Yasunao 
Tone actua o 
Venres 17 
noCGAC de 
Santiago. 
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A Rede 

A OCIACIÓN 

' 
· Anúncios de ·bald.e 
• Lfngua Nacional n2 9 Boletlm de 
informa~om Lingüística editado 
pola Associa~om Reintegracionis
ta Artábria de Narom e Ferrol: Ti
mor Leste, Mirandés, Os nossos ape
lidos: em galega!, Pavo Nukak; Ber
ber ... 12 páginas, novas conteúdos: 
curso de introdu~om e alfabetiza<;om 
no galega correcto (llR). lnclue mate
rial para se autofinanciar: livros de 
língua e literatura, camisetas, bandei
ras, autocolantes ... envio gratuito a 
quem o desejar. Encomendas no 
apartado 570 de Ferro!. 

• Alugase praza de garaxe, zona 
Praza da Miñoca (Vigo) . Teléfonos 
986 242 992 ou 986 296 582. 

• Curso de verán de idioma ruso 
na Asociación Maximo Gorki. A par
tir do dia 15 de Xullo e até o 15 de 
Setembro. Para maior información, de 
17 a 20 h, no teléfono 986 224 457. 

• Profesora de inglés nativa, licen
ciada,I ntérprete e tradutora. Telé
fono 986 436 521. 

• Particular vende apartamento 
amoblado de 60 m2 ao pé da praia, 
na residencial Armona. Chamar aos te
léfonos 986 417 582 ou 986 623 717. 

• Traspásase local na zona do 
Corte Inglés de Vigo. Teléfono 986 
410 321 de 9 a 13,30 e de 16 a 20 h. 

• Buscamos distribuidoras e xefas 
de equipas sector venda directa 
xolerla, cosmética-moda. Grandes 
comisións. Teléfono 927 246 545. 

• Alúgase casa con tres dormito
rios e finca pequena na Ria de Vigo. 
Teléfono 986 312 136. 

• Vendo camión lveco, Eurocargo. 
Con traballo. Teléfono 908 88 35 85. 

• A Xsnels, revista cultural das 
Mariñas, chegou ao número 5 nes
ta primavera. Pódese solicitar a Aso
ciación Cultural Eira Vella no Apdo. 
107 de Betanzos, acompañando a 
petición dun selo de 55 pta. para 
gastos de envio. 

• Alúgase cuarto en Casa de Cam
po perta de Pontedeume. 981 433 
862, ás noites. 

• Oferecese baixista para grupo de 
rock en Vigo. Perguntar por Begoña 
de 10 a 14 no 981 543 831. 

• Próxima Construclón dunha urba
nización localizada na área de inftuén
cia de Vigo (Piñeiral), vistas á ria e do
ado acceso á cidade. Dous modelos 
de vivenda. 12 Apartamento dúplex, 
con formato exterior de vivenda unifa
miliar, adosada en disposición de urba
nización, 100 m2. 7.000.000 pta. 22 

Chalet adosado en disposición de ur
banización, 200 m2 • 15.000.000 pta. 
Primeiras vivendas. Máis información 
no 929 88 40 97 César Pazos. 

•Dense clases de arte e pintura, . 
nun espazo unico no centro da Coru
ña. Teléfono 981 226 382. 

• Se desexas recever as Con
clusóes da 11 Assembleia Nacional 
da AMI escreve a Caixa dos correios 
561 C. P. 36080 de Ponte Vedra ad
juntando a tua carta 8 selos de 35 
pta. e podarás ler interesantes 
ponencias sobre: Independentismo, 
Socialismo, Antipatriarcalismo, Ar¡ti 
militarismo os Estatutos e demáis. 

• Véndese piso a estrear en Vigo 
na zona do Calvário. Soleado e este
rior, 85 m~. 3 cuartos, 2 baños, gara
xe con adega, amplo trasteiro, 
12.900.000. Telf. 986 423 037. 

• Aluga-se apartamento no mes de 
Xullo. Praia de Aguete (Marin). Teléfo
no 986 703 146, perguntar por Rosa. 

• Véndese casa en Matamá 
(Vigo). Finca, 2.000 metros cadra
dos, fonte natural, viña, frutais. As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 202 486. 

• Véndese estudo céntrico en 
Vigo. Tlf. 986 471 985 

• Maquetador gráfico busca traba
llo. Ampla experiéncia (libros, revistas, 
periodicos, folletos ... ) Mclntosh, pro
gramas QuarkxPress e Photoshop. Di
xitalización de imaxes. Perguhtar por 
Carlos no 986 301 248. 

• Se queres contactar co Movimento 
de Defesa da Língua, para part~cipar 
na descida polo ño Minho em defe
sa da língua, ponte en contacto co 
M.D.L. no teléfone 919 419 338. 

• Esquerda Nacionalista-mocidade pu
blicou o número 4 da sua publica
ción estábel Manesquerda. Nel trata
mos, entre outros temas: Canal ella de 
vía dixital; taxas e financiamento univer
sitário; Hackers: o nascimento dunha 

• EXPOSICIONS 

XOSÉ RA.MóN Als 

Na galería ArtefactO está 
aberta a exposición da 
obra de Xosé Ramón Ais. 
Pódese ollar de Luns a 
V nres de 9,30 a 13,30 e 
de 1 7 a 21 h, até o 11 de 
Agosto. 

CAlXAVlGO 

A MOCLDADE lNF RMÁTICA 
www.nelforward.c tn/bitsmart/?amiga 

Na sala de exposicións do 
Caixavigo abre a mostra 
El arte al desnudo. Na 
Nov.a Sala de Exposicións 

A Asociación da Mocidade Informática 
Galega de A Conüia, AMIGA, na sua 
páxina web explica as razóns que leva
ron aos seus membros a criar a aso
ciación, os estatutos, as actividades rea
lizadas e previstas, como facerse sócio ... 
AMIGA pretende o esJ?allamento da 
língua galega na informática. + 

( Policarpo Sanz, 24 12
) . 

exfbese conxuntamente a 
obra de Gonzalo Suárez e 
Vxio Noceda. E na Sala 
Temática pódese ollar a 
mostra fotográfica Proceso 
de restauración do Cristo 
da Victoria. 

IN CORPORE SANO 

, nova ideolóxia'.?¡ contra os herois ... lh- . 
teresados enviar 200 pta. en selos ao 
apdo: 384. 15.780'Compostela. 

• Necesito c9ntactar con persoa 
residente en Buenos Aires, xa que 
preciso consultar un par de publica
zóns editadas na Arxentina. Manuel 
Apartado 42, 15.680 Ordes (Galiza) 

• L.eitores incansábeis, mais esque
cidos do Euro, en paro e sen parentes 
nas diversas consellarias e editoriais, 
agradecerian recebar, de balde -evi
dentemente- fundos literários e didáctb.. 
cos, desclasificados e/ou clasificados 
de calquer fundación, editorial, consella
ria, ente publicador ou persoa antes que 
os manden ao lixo ou a reciclar. Joel . 
Bem Ramos e David Femández: A Ro
sa, 25 l° H 15701 Compostela · 

• Véndese Vespino máis extras á 
bon prezo. Perguntar por Diego no 
teléfono 930 265 97 4. 

• Véndense mastins dos Pirineos 
con pedigree. Teléfono 986 305 164. 

• Xa está na rua o Abrenté n1 8, 
con artigas que abordan a situazón 
social do movimento obreiro galega 
e as tarefas que deve orientar o tra
ballo sindical e colaboracións como 
as de Xusto González Beramendi , 
lgor Lugris ou Carlos Taibo . Rua do 
Home Santo nQ 29 42 A. Apdp. 760 
Compostela. 

• No seu 150 aniversário, se desexa 
receber o Manifesto Comunista en 
portugués, traducido da sua edición 
orixinal , asi como textos de Marx, En
gels ou Lenin, diríxase a Distribuidora 
Arume. Apdo. 122. Montarte. 

• Firma de cosmético natural deman
da representantes con posibilidades 
de formar equipa de vendas. Tamén 
vendedores. Mónica Martínez Rial. 
Rua Xeris, nQ 4 15.984 Araño-Rianxo. 
A Coruña. Teléfono 981 860 255. 

•Se queres receber de balde un par 
de autocolantes contra a incinerado
ra de Cerceda, envia o teu enderezo e 
un selo de sete pesos ao Obradoiro da 
História, Apdo n2 42 15.680- Ordes. 

• Vendo chalet de 2 prantas, garaxe 
e 2.520 m2 de terreo, nas Rías Baixas. 
Ideal para construir unha residencia da 
terceira idade. Alugo chalet con xar
din por meses ou quincenas, en Asa
dos-Rianxo. Teléfono 923 267 657.• 

. Encrueillado XOAN COSTA 

1 

2 

3 

4 

5 

'6 

7 

8 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

..... -..... _ 

Horizontal 

l. Variedade de calcita bicolor utilizada en decoración. Per-
. maneces, ficas quedo 2. Dirixir, gobernar. Especie de bané 
redondo e·sen pala 3 . Denominación de Buda na China. Per
manedn vivo.~En números romanos, cento un 4. Nome de 
muller. Ministerio de Educación e Ciencia. Océano 5. Dera 
tratamento 6. Ten por costume .. Publique unha obra 7. Ob
xecto con que se escribe ou risca. Curva cerrada e plana, coa 
convexidade volta ·para fóra.~ simétrica con respecto a un dos 
ei'xos 8. Dise do gado que ten lá. Argola 9. Odio, noxo 10. 
Deus do islamismo. Terminación de participio feminino. Ao 
revés, que non teñen roupa vestida 11. Pasa a vi.Sta sobre un 
texto. Acomete, arremete. Igrexa epi¡;copal ,12. Noticia ou 
advertencia que se comtµlica a alguén. No plural, que non 
eren en Deus 13. Ve de novo unha causa. Letra. 

Vertical 

l. Que non teñen pais. Cerrar un terreo cun valo 2. Gas 
que se emprega en tubos luminosos. Substancia branca que 
se usa para conservar alimentos. Transporte consigo 3. En 
números romanos, nove. Encontrará, dará con el. En nú
meros romanos-catro 4. En números romanos, catorce. Go
beme como un rei, ocupe o trono. Desta maneira: 5. Ac
ción de rimar. No plural, un tipo de calzado p. Poña veto. 
Feita con pouca finura 7. Situado, colocado. Substancia 
con que se pulveriza o cabelo para o fixar 8. A intelixencia 
eterna. Apelido. Amarre 9. Expresa con palabras. Causaras 
a morte. Ao revés, nota musical 10. Onde se xuntan aspa
tas traseiras co lombo. Cada un dos aros dunha cadea. Uti~ 
lizar-11. Pasará para fóra. Establécese unha unión.• 

"caldo de letra.s 
N B Z A J M O H U H Ñ C . T B Z 

Y Ñ Q F Ñ F H D G O M E Z H Z 

Y J W N W I Z S L G I C . E C T 

X O A N Y E I A Y C A M U A H 

K Z Ñ T P F D V U A L X G H A 

O J J O Ñ V O I S S O E I H R 

R V L G I Z K K O O I W R R Q 

EL L MM e ET o R · N J De e 

N J E Ñ C E N U R D E K O O _F 

U T V I D A L ~ Q E S N R S B 

Y A K N S Ñ C Y M Z R ' R R T Z 

A M X V A Y T O B A A J Z A F 

R Y E U S Z Z U R L· S V Q S C 

X M G Q L L B. S D Q I Z M E X 

M A J Q C S O N S Y S L H E G 

Dezaseies treinadores de futbol galegos. 

SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO 

Abre na Casa. das Artes a 
mostra, organiza polo Real 
Clube Celta, 1n carpore sil.
no, 75 anos de arte e depone 
naGaliza. · 

Gonzalo Suárei: (cirriba) e Uxio Noceda (abaixo) 
móstrannos as suas pinturas 

·3sgND ·vt1 
-rvs ·n 1:1.vsn ·013 Y:J 
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·xr ·f 3Aa1 ·1vs ·No 
-3N ·z wwA ·sv::ruo ·1 

•TEATRO 

JOAQUIN l<REMEL 

Do 24 ao 26 de Xullo a 
compañia de teatro de Jo
aquín Kremel representará 
no 'Caixavigo a obra de 
Cooney y Chapman. Se 
infiel e non mires con 
quen. O Sábado a actua
ción terá lugar ás 22,30 h. 
O Domingo faranse dous 
pasés, ás 19 ,30 e ás 23 h. E 
o Luns 26 actuarán ás 

na Nova Sala de Exposicións de VIGO. 

20,30 h . Entradas a venda 
no teléfono 986 238 051. 

Por.to 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANOO CALHAO 

Na galería. -Pedro Oliveira 
( Calc;ada de Monchique 3) 
exíbese durante todo o mes 
de Xullo a mostra de pintu
ra de Fernando Calhao. • ' 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 
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'Estamos ante o final ounha xeneración .e dunha etapa surxida da tra~sición política' 

O nacionalismo. catalán fai autocrítica 
*M.V. 

' Os últimos anos de governo 
de CiU ·en Cataluña teñen 
"aspectos positivos no to
cante á política institucional, 
ensino ou obras públicas, 
pero o proceso de recons
trución nacional parece blo
queado e para moitos en re
troceso". É a opinión de Mi
guel Sellares, fundador de 
Convergencia e na actuali7 
dade director da revista De
bat Nacionalista que dedica 
ao nacionalismo galega boa 
parte do seu último número. 

"Houbo evidentemente un labor 
de. catalanización pero, por me
do ou por prudéncia e ás veces 
por incompeténcia, o proceso ae 
recatalanización do país non veu 
acompañado da criación dunha 
conciéncia nacional". As pala
bras de Sellares, nunha publica
ción de referéncia da elite políti
ca cátalana, saen á luz poucos 
dias antes de que as tres forzas 
máis representativas das na
cionalidades históricas, PNV, 
BNG e CiU se reunan en Barce
lona para aprobar un proxecto 
común de reformulación do Es
tado. Pero o momento político 
do nacionalismo catalán, senón 
preocupante, é cando menos in
cómodo. O pacto. co PP, a polé
mica da lei de normalización e o 
rearme do españolismo suscitan 
as dúbidas, mesmo en terrees 
que xa parecían consolidados. 

Sellares evalua o sucedido nos 
anos de vixéncia do Éstado das 
autonomías para considerar que 
"a utilización de TVE e do ·diário 
El País como ponta de-lanza·con
seguiu criar un novo nacionalis
mo español que vai ter a habili
Elade de obviar esta denomina
ción para deixarlle todos os as
pectos negativos aos nacionalis
mos denominados periféricos". O 
resultado "desta intelixente ope
ración política" seria "o rearme 
ideolóxico do nacionalismo espa
ñol que contando con todos os 
elementos de poder do Estado, 

económico e mediático conse
guiu acomplexar e deixar practi
camente sen voz a aqueles que 
postulan un Estado plurinacional, 
plurilingüístico e pluricultural". 

As polémicas sobre finan
ciación e normalización lingüís
tica constituen tamén fonte de 
preocupación. "Tiñamos a sen
sación de que estes eran pro-

- blemas xa superados e volven 
a comezar con verdades su
postas e os tópicos de sempre", 
sinala o director de Debat. 

En Cataluña existiría hoxe un · 
grande cans~ncio en amplos 
sectores políticos, intelectuais e 
universitários nacionalistas que 
consideran que a estratéxia do 
nacionalismo a respeito do pa
pel da Constitución e do Estatu
to foi equivocada. Nestes secto
res é perceptíbel a sensación 
de estar a piques de comezar 
"un retroceso, de perder a forzá 
da razón e de camiñar cara un 

intento de colocarnos na marxi
nalidade ou na excepcionalida
d e". As ofensivas , antes do 
PSOE e agora do P.P, veiculiza
das atraveso de polémicas co
. mo a da Lei de Normalización, 
estarían a provocar a resurre
ción dunha plataforma Jerrouxis
ta da que serian vítimas as insti
tución nacionais catalanas e a 
língua, ainda que por serte es: 
tas ideas terian arraigado máis, 
polo de agora, entre o "poder 
mediático que no popular". 

Co obxetivo de "evitar que o 
nacionalismo español formado 
por ex-franquistas, dirixéntes 
oportunistas e pequenas elites 
intelectuais acomplexadas poi
dan vencer · o ideál de recor:is
truci9n nacional de Cataluña", 
Sellares considera necesário 
que o catalanismo progresista ' 
recobre o protagonismo e a ini
ciativa ao redor do consenso 
nacional, toda vez que, mália 
as polémicas, a _sociedade ca-

MANUEL PUYAL/ Debot Nacionalista 

talana mantén Únha grande 
convivéncia. 

A conciéncia existente de que 
"estamos -diante do final dunha 
xeneración e dunha etapa políti
ca" surxida da transición demo
crática, abriga a tratar de ende
reitar a situación ou a intentar dar 
un salto adiante que exixiria un 
maior compromiso e "retornar á 
acción política, ás asociacións cí
vicas, rexenerar os partidos, etc". 
Mudar as bases establecidas 
obrigaria tamén a aterecer "no
vas ideas, novas formas de tra
ballar, máis sinceriqade, menos 
dobles lingoaxes e máis risco". 

Esta parálise, xunto coa "explo
sión do nacionalismo galega, 
producido despois das últimas 
eleicións", explicafl se cadra o 
renovado interese por que se 

- produza un avance na conforma
ción do 'Estado, nun sentido plu
rinacional e a convición de que o 
Galeuska xa "non é un soño".+ 

Xornalismo 
electrónico 
en galega 

Xos~ RAMóN PousA 

Oxornalismo electrónico 
está a mudar a velocida
de de vértigo o sistemas 

de medios de comunicación no 
mundo. As transformacións 
acorren sobor de todo nos me
dios impresos, incapaces de cap
tár máis recursos financieiros do 
sector publicitario e acuciados 
por u~a crise de ventas que fre
na a captación de novas lecto
res. Cando moitos poñian en 
cuestión, fóra do campo estric
tamente experimental, o desen
rolo de publicacións ao marxe 
do soporte papel, as edición 
electrónicas, sen mermar ventas 
do xomal impreso, e tán abrin
do novos cauces para as publica
ci ' n tradicionai ao mesm 
tempo que nacen nov medí 
editados exclu ivamente n te 
soporte. Afnda qu est p no
dicos , alvo notabl s xccp
ción , apena t ñen costo p ra L> 

usuario, están a financiar r la 
presenci dun n v tipo d .,. 
blicidade que atopa neste sopor
te a interactividade que falla n l 
pren a escrita. 

O medre de te novo xom.ili n , 
vai ligado ao espectacular ·rece
mento da rede lntem t que du
plica cada ano o cu núm ro dl! 
u uan . o Estad Esr· ñ I, 111 

do mái atra ados no de 1.: nv )l
v1mento de ta tecn l ía, ~un 
reflecra o úhimo Estudio :-- ·r.'! 
de Medios, pasouse de mc::n 
1.300.000 usuario a ca 11 

2.500.000 de internautas q te a 
diario utilizan a rede. A - 1.:di
cións electrónicas dos xornai 
e tán representando unha U.JVa 

perspectiva. De tal xeito que o 
medio impreso pervivirá moit · 
anos, pero unido á sua corres
pondente edición electrór ica 
que supera as barreiras do ki "
co, dando o médio unha pr xec
ción fóra dos mercados locaL. 

A Oficina de Xustificación d¡¡ 
Difusión, a entidade que c ntro
la a edición de tas publica i 'n 
reflecta que mái da metad d::i·• 
e n ulta que red en o medio. 
electrónic pr cecl n d p í. . 
diferente ao eu ám t d edi
ción. A esta a ltura · bor e 
tod en comunidad e m a 
galega, cun alto grao de p bla
ción emigrada, face r patria den
de a prensa pasa pola utilización 
de nova tecnol xía . erán 
moitos galegas os que n te mo
mento con ultan a edición lec, 
trónica de A Nasa Terra. Estar 
no mundo é fácil e relativamen
te barato. O reto está botado. + 

. VOLVER AO REGO 

M anuel Pérez, alcalde 
de Vigo, escrebe: "Es
tou seguro de que 

dentro de 20 anos lembraran
nos por ter sido o alcalde, o 
governo mlIDicipal. que trouxo 
aos Rolling Stones". O corn, 
plexo de inferioridade do má
ximo mandatário municipal só 
é igualábel co que mostra Faro 
de Vigo nos seus titulares: "Os 
caprichos dos Rolling incluen 
botellas de albariño", "non se 
descarta que a lexendária ban, 
do, pida tamén marisco". Nen 
os chimpancés de Rodhésia se 
humillaban tanto cando vian 
a un colono inglés. • 

,. 


