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Acondea aBarrionuevo rompe as pontes entre PP ePSOE en cuestións de Estado

Asenténcia do GAL quebra o pacto constitucional·
Nen os intentos apadriñados polo Rei conseguiron sacar do calexón

PSOE, que permitiu calquer impedir, durante dúas décadas, calquer

sen saída o grave problema ao que se abocou o Estado ao detonar a

mutación no esquema constitucional. A política en Madrid encanallou-

revisión xudicial da guerra suxa. O empeño do PP de acabar definiti-

se de tal maneira que as sucesivas revisións no Constitucional e en Es-

vamente con Felipe González deixa ferido mortalmente o consenso co

trasburgo da senténcia do Supremo non farán máis que afondar no abismo.

Mala conciéncia
estival
África é rica pero está empobrecida. Esta afirmación sinxela era
verdade nos tempos das independéncias e volve selo agora que o
continente se sobresalta entre
guerras inducidas e fames espantosas. O espectáculo de Sudán
sérveno os telediários para distorsionar máis e máis a foto, agora
sen poder sinalar co dedo culpábe is na guerra fria. As notícias
sucédense nos informativos: os
que queren entrar na terra prometida europea, morren ás portas
de paraíso ou, se chegan, son postos outravolta no lugar de miséria
que seica lles corresponde por lei
natural. A cidadania, á que non
lle deixan ver claves da política
nen da economía para explicarse
e entender, prefiren amosarlle
cadáveres desnutridos, solicitarlle
solidariedade como nos tempos
que lle falaban dos "probes negriños". No entanto o continente
debátese entre os intentos de
air do subdesenrolo e a presión
das antigas poténcias coloniais,
que cunha man danlles arroz e
coa outra armas para que se maten entre si e lles deixen a riqueza ao Primeiro Mundo.+

GUIA DE FESTAS POPUIARES DE GAllCIA
Xosé M. González Reboredo
Vítor Vaqueiro
Festas do ciclo anual, patronais,
laicas, romarías ...
Unha guia completa e actualizada,
con máis de 200 fotografías
a toda cor, cadros informativos,
mapas e índices.

Fomento rebaixou a Joáo Afonso:
calidade da autovia "O espirito do 25 de
das Rias Baixas para Abril segue vivo
na canción"
reducir custes

O cúmiodo PP
revive a España cañí
na Feira
de Pontevedra

A construción do treito da autovía das Rías Baixas que vai entre Melón e Barbantes rexistrou
unha importante rebaixa na calidade da obra ao modificar o
proxecto para abaratar o custe.
A empresa concesionária da
execución das obras, a Unión
Temporal de Empresas formada
por Cubiertas e Fomento,
apresentouse a concurso cunha
rebaixa do 48% do presuposto
inicial. Posteriormente, coas
obras en parte xa rematadas, o
Ministério admitiu a modificación do proxecto para así aforrar cartas mália o sacrifício na
calidade.
(Páx. 7)

Enrique Ponce, Francisco Rivera Ordóñez e José Tomás
compuñan o cartel de matadores da primeira corrida da autodenominada feira da Peregrina
de Pontevedra celebrada o domingo dia 2 de Agosto. O Luns
á mañá un esforzado locutor
radiofónico teimaba en dar as
claves taurinas do encontro.
Estocadas, catro orellas e pouco máis dos termos da xerga.
A festa calla en Pontevedra pero máis a canta do balbordo
das peñas e do estarzo das
autoridades locais que a unha
afección á festiva matanza dos
tauros.
(Páx. 13)

Estaba estudando Economía e
Agricultura e participaba en homenaxes e actuacións de solidariedade. Non era algo asíduo, xurdian esporádicamente e
polo xeral interpretaba cancións
do Zeca Afonso. Despois de levar máis de dez anos subindo
aos ceários, Joáo Afonso empezo u a ver a música dun xeito
máis profisional. Ven de apresentar, en Ares e Santiago, o
seu primeiro disco en solitário,
Missangas. Aproveita a sua preferéncia polo directo para sorprender ao público .interpretando
temas inéditos e algunha canción do leca Afonso. (Páx. 27)
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O xa inevitábel ingreso en prisión de Barrionuevo ten, máis alá do xuizo sobre a senténcia da sá segunda do Tribunal Supremo, unha inequívoca leitura política porque deixa
feita pedazos a confianza entre os dous

grandes partidos en matéria de pactos de
estado. A guerra suxa, que agora ven de demostrarse xudicialmente que partía do centro do Ministerio do Interior, estaba sostida
nun acordo tácito das grandes forzas estatais.

o vindeiro mes de Setembro
suxa contra ET A. A posibilidaRafael Vera e José Barrionued e, sempre vindicada desde
vo ingresarán no cárcere de
instáncias militares e policiais,
Soto del Real. Por moito que
de topar atallos na acción do
se busquen mecanismos interEstado viñera operando cunha
méd ios para lochea de siglas
grar unha rápida
diferentes culmiposta en liberdanadas no GAL
d e, esa foto xa
(Grupos Ant itenon ten volta
relatório que rroristas de Liatrás e coa priberación) . As
agora tivo punto máis coñecidas
sión dos dous
altos cargos de
delas son ATE
e aparte na
Interior (Barrio(Antiterrorismo
nuevo permaneETA) e BVE
senténcia
do
cera no pasto 5
(Batallón Vasco anos e médio e
Supremo
E s paño I) e ouVera case unha
tras moitas aciniciouse hai
década) cambiacións foron aparán aceleradad
r i ñ ad as
por
case vi ntecatro
mente as relagrupos parapolicións dos dous
ci ais sen siglas
anos, cando
grandes partidos
determinadas,
comezaron as
estatais en manacidas
dos
téria de terrorisaparellos do SEoperacións de
mo, feridas, seCED criado polo
mella que definiCarrealmirante
guerra suxa".
tivamente, da toro Blanco como
tal desconfianza.
antecedente do
actual CESIO.
O relatório que
agora tivo punto e aparte nunDe Franco ao 23-F
ha primeira senténcia xudicial
(caso Marey), ven escribíndoAlguns dirixentes do PSOE, cose desde hai case vintecatro
mo o presidente extremeño Ronos, cando comezaron as pridríguez lbarra, consideran que
meiras operacións de guerra
ante a senténcia é hora de tirarse

A revista El Siglo, considerada
os veos e dicer a verdade sobre
próxima ao PSOE, tense aplicao antes e despois do GAL. A sua
iniciativa foi polo de agora freada
do durante este último ano, a facer informes e estatística sobre
na reunión da executiva socialisa realidade da guerra suxa, agota, que vistas as actuacións de
Felipe González
ra parcialmente
cuestionada. De
de darse de alta
1975 a 1981 , SÓ
como avogado de
Barrionuevo e Veen Euskadi Sur
r a, confía aínda
considera até
actuación do
no derradeiro divinte atentados
que que suporia o
e
secuestros con
GAL exténdese
máis de duas dúTribunal Constitucias mortos . Du cional, mesmo a
desde finais de
rante estes anos,
risco de deslexiti1983 1987,
tamén os de actimar por completo
vidade máis forte
o conxunto do sise semella
de ET A, xa co tema xudicial.
meza aparece r
culminar cun
por primeira vez
A via que preteno nome do policía
día abrir !barra é
proceso de
José Amedo , eninteresada porque
negociación en
cargado de insó intenta establecer a verdade canvestigar, con reArxel que
sultados nulos, a
do os seus son piexplosión produllados "por que ten
finalmente
cida en 1980 no
que ir á cadea BaBar Aldana (Barrionuevo e saíron
fracasa
de rosas Fraga ou
rakaldo) no que
Martin Villa?" permorreron catro
gúntase en voz alpersoas.
ta. Pésie a iso permitiría establecer a cronoloxia sinistra que se
Prévio ao verdadeiro ponto de
agacha detrás da guerra suxa,
inflexión de toda a Transición
iniciada en Euskadi Norte o 23 de
política (o 23 de Febreiro de
Abril de 1975 coa bomba posta
Pasa á páxina seguinte
na Libraría Mugalde de Hendaia.
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Ven da páxina anterior

1981) prodúcense tamén situacións de excepcionalidade encuberta, como a do chamado
Plan ZEN (Zona Especial Norte), que o próprio tenente xeneral Saenz de Santamaria ten definido como "actuacións no fio
da legalidade. Unhas veces polo
borde de fóra e outras polo de
dentro", nun recoñecemento explícito do que era un verdadeiro
consenso de pechar os ollos ante a guerra suxa e, visto o 23-F,
unha auténtica imposición dos
sectores militares e policiais
máis duros.
A entrada de Tejero nas Cortes, unha imaxe por moitos
anos omitida audiovisualmente,
e a sinatura do nunca público
Pacto do Capó, que puxo fin á
intentona de golpe militar sanguiñento, marca de contado unha nova situación. Non só as
xestións de Calvo Sotelo para
avanzar na entrada na OTAN,
tamén unha radical caída das
expectativas das forzas de esquerda (por exemplo, a evolución do PSUC en Cataluña vense abaixo), dan a medida da tutela e os límites da política que
se iniciaría en 1982 co trunfo
masivo do PSOE.

Mistério en Interior
Carlos Sanjuán, dirixente andaluz do PSOE, estaba chamado
a ser o ministro de interior do
primeiro gabinete González, que
levaba anos traballando a estratéxia a seguir para "desmontar
desde dentro", como gastaban
de dicer neses anos, a estrutura
intacta do aparello policial da Ditadura. A última hora José Barrio nuevo foi a persoa eleita,
dando comezo a un ha xestión,
agora parcialmente cuestionada, pero espectacularmente
aplaudida no seu momento por
Fraga e o PP.
Ainda se recorda unha intervención de Barionuevo nas Cortes,
para explicar a morte do condutor de autobuses Josu Zabalza,
morto despois de estar detido
en lntxaurrondo e aparecer afogado no rio Bidasoa coas mans
esposadas na espalda. Naquela
sesión os deputados do PSOE
permanceron case en siléncio e
os grandes aplausos chegáronlle ao ministro desde as bancadas do PP.

ANOSATERRA

Cando González contou con
Barrionuevo, era opinión extendida que as boas relacións con
Mitterrand permitirian unha "rápida solución o problema basca", considerado nunha única
dimensión policial. As entrevistas de Pierre Guidoni (embaixador francés en Madrid), Mitterrand e González, semella
que deron como resultado máis
ben un aumento da colaboración policial á hora de facer a
vista gorda coas accións que
ian comezar no Sul de Fráncia,
axiña unificadas baixo as siglas do GAL, aparecidas por
primeira vez co secuestro de
Segundo Marey. Laurent Fabius, sendo primeiro ministro
francés nese período, comentou nunha entrevista televisada
"a idea da eliminación física de
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a tomei. De ter que tomala teríao feito".
A actuación do GAL exténdese
desde finais de 1983 a 1987, e
semella culminar cun proceso
de negociación en Arxel que finalmente fracasa, e no que estivero sentadas várias das persoas que agora foron condeadas
no xuizo de Marey.

Segundo Marey.

terroristas no estranxeiro non
me sorprende. Esta decisión
non tive·n qüe tomala eu e non

O consenso daquel tempo entre os dous grandes partidos
nesta matéria resúmese nas
frases dun Manuel Fraga, xefe
da oposición en 1985, "o terrorismo só rematará e iso está
próximo, cando se tome o
mesmo acordo que se tomou.
hai 134 anos contra a pirateria
e o corso: cada un colla aos
piratas e el mesmo xúlgaos e

Barrionuevo eVera non pederán indulto

Todos ao cárcere
A senténcia da sá segunda do
Tribunal Supremo, non por non
atender o total da petición fiscal, deixou de supor un xerro
de auga fria para os secuestradores de Segundo Marey.
A filosofia emanada do Tribunal
Supremo non atende unha eximente habitualmente utilizada
de "obediéncia debida", o que
estabelece un precedente que
inabilita a tátcia de defensa que
de seguro ia ser utilizado nos
vindeiros xuizos do GAL. De
feito a soflama do xeneral Enrique Rodríguez Galindo, facéndose responsábel "de todo o
que fixeron os homes baixo o
meu mando", xa non foi aceitada polos instructores dos diferentes xuizos nos que está implicado.
Tampouco se tivo en grande
estima o que o millonário Julián
Sancristóbal cría que se debia
ter en canta "a colaboración coa
xustiza". Para el, Vera e Barrionuevo foron as penas maiores:
1O anos de cadea, 12 de inabiitación e indemnizacións de cinco millóns de pesetas.
A enxurrada de anos de cárcere
e inabilitación foi baixando segundo os implicados na operación de secuestro de Marey in-

terviñeran directa,mente na operación. Francico Alvarez, Miguel
Planchuela e José Amedo, estarán en prisión 9 anos e seis
meses; Ricardo Garcia Damborenea, 7 anos; Julio Hierro e
Francisco Sanz Ojeda, 5 anos e
seis meses;· Luis Hens e José
Ramón Corujo, 5 anos e Michel
Domínguez 2 anos e 4 meses.
Menos Vera e Barrionuevo, todos os condenados se manifestaron a prol de pedir o indulto.
Aqueles insisten en manterse

na liña de se proclamar inocentes e consideran que pedir agora indulxéncia suporía crebar
por completo a liña argumental
sostida nestes últimos cinco
anos. Ambos os dous sairon
xuntos de recoller a senténcia e
anunciaron que chegarian, se
far preciso, ao Tribunal de Xustiza Europea de Estrasburgo. Felipe González xestionou a sua
alta como avogado en Madrid
para posibilitar que o recurso no
Constitucional puidese, hipoteticamente, levar a sua sinatura. •

Francisco Álvarez, Sancristobal e Damborenea pensaban que a sua declaración
no proceso servirialle para eludir o cárcere.

acabouse. Estou contra calquer acorde que non sexa o
que se tomou contra os piratas: nen extradicións nen cantos, o que os calle cólgaos.
Asi, en dez anos rematouse
coa pirateria".

Operación política
Nos anos da xestión de Barrion uevo, agás desde posicións
nacionalistas e da esquerda do
PSOE, o único xornal estatal
que cuestionou a xestión de Barrionuevo foi "El País", o que o
levou mesmo a un enfrontamento xudicial. Esta peripécia é apenas lembrada polo rotativo madrileño, que fixou unha posición
de defensa do que considerou
case e:><clusiyamente unha operación política de acoso ao
PSOE.
Aínda que os últimos atentados reivindicados polo GAL tiveron lugar en 1986, o rosário
de xuízos abertos é interminábel. Baltasar Gárzón instrutor
de vários deles, afirma que "ternos GAL até o 2025". Velaí o
principal problema co que se
atopa calquer pacto de altura
para pechar a ferida aberta da
"guerra suxa". A maquinária
xudicial non pode deixar de
funcionar, despois .d e ter postas todos os -focos dirixidos á
sua actuación. o"s casos Lasa
e Zabala (os desaparecidos do
PSOE, nos que está involucrado o xeneral Galindo, en liberdade baixo fianza), a marte de
Garcia Goena, o asesinato de
Santi Brouard, son · instrucións
que están na derradeira fase,
e que foron ralentizadas para
ver como se solucionaba o
"caso Marey". Desde agora todos van ter que ser considerados como atentados do grupo
organizado GAL, e daquela os
inculpados serán considerados
membros de banda terrorista.
Unha volta máis na operación
iniciada en 1993, cando o PP
entendeu que a sua estratéxia
de chegada ao poder pasaba
por darlle á volta á sua posición de sempre a poi da guerra
suxa, romper os pactos de siléncio que os unía ao PSOE e
comezar unha carreira de paradoxas que non parece ter
fin, e aferrolla eleitoralmente
aos seus contrincantes máis
directos, incluido Felipe González. +

Crise no corazón do Estado
Cando en 1993, unha vez consumada a derrota
eleitoral do PP, comezou o proceso do GAL a
despuntar, o que até o momento fora unha silenciada
teima insistente das famílias das vítimas e da acción
popular do añorado avogado Fernando Salas, pasou a
ser, máis que un xuízo ao Estado pola guerra suxa,
unha peza máis dun entramado político para derrubar
a Felipe González quen, no cimo da acusación,
pasaría a ser considerado xudicialmente "dirixente de
banda terrorista".

finalice este inacabábel ronsel que deslexitima por
completo ao Estado chocan, unha e outra vez, coa
enxurrada contínua de dados que saen dos sumários
abertos e das vistas orais que pronto recomezarán. A
espita que abriu o Partido Popular deixa sair o gas sen
control e as suas próprias leis físicas tenden a
expandilo por todas partes.

O ex-presidente socialista debe considerar que non lle
queda outra contra o pasado que manterse nas trece
de defender a inocéncia dos seus ministros, confiado
en que non se chegue a esa enormidade. En verdade
que non pode sorprender que esa adxectivación
comece a aflorar en calquer momento, ainda que a
senténcia do caso Marey aforroulle o trago porque
non se considerou a operación como do GAL. En
canto eses xuizos comecen a sair, se antes González
non se retira ao absoluto ostracismo, comezará a
aparecer nalguns médios como "presunto dirixente de
banda terrorista".

Para a léxica do Estado o asunto é preocupante,
porque parte do estaribel actual sostíñase na lealdade
mútua dos grandes partidos no que consideran pontos
inamovíbeis da andamiaxe constitucional. O PSOE
entende que foi por completo traicionado polo Partido
Popular en matéria de loita antiterrorista. De todo o
visto até agora dedúcese qu~ a guerra suxa estaba
plenamente acordada entre as duas grandes forzas, e
aínda que os socialistas insinuen, para exculparse,
que non lles era posíbel evitar as presións dos
aparatos herdados da Ditadura, e mesmo que
finalmente eles foron quen acabaron coa guerra suxa
en 1987, o PP non fixo nen sequer un xesto que lles
dese a entender que pararían o seu axexo no último
momento.

O proceso do GAL meteuse xa nunha pendente de
difícil detención. Os intentos de lograr un acordo que

Como ternos dito moitas veces, benvida sexa a
limpeza do Estado, ainda que non é a direita quen

debe abandeirala. No camiño quizais se podan ir
aclarando tamén unha chea de interrogantes políticos
que se foron abrindo nestes cinco últimos anos. Por
que o que parecia "limpeza en Interior" encabezada
por Belloch, descubriuse un fiasco. Como explicar que
o bi-ministro socialista e Felipe González non
indultaran a Amedo e Domínguez, abrindo a porta á
denúncia. Acaso confiaban na anúencia social á
guerra suxa e en que o PP nunca seria capaz de usar,
precisamente o GAL, como o derradeiro chanza na
sua ascensión ao governo.
O despropósito pódese completar nas próximas
semanas cando o mesmo González deslexitime por
completo o aparello xudicial español ao recorrer a
senténcia ante o Tribunal de Xustiza Europeu. Cando
a Comisión de Dereitos Humanos do parlamento
basca decidiu cousa semellante, contemplou con
abraio que lle caia enrriba ·todo o ceo aplastante dos
médios de comunicación. Agora ninguén se extraña
que o ex presidente poda chegar até Estrasburgo.
Quen diga que o actual consenso constitucional non
está profundamente tocado pódese ver superado
polos acontecementos. •

ANOSA TERRA
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OBNG advirte que os concellos carecen de capacidade económica para afrontaren determinados servizos senón é en réxime de mancomunidade

Os nacionalistas dinque o futuro das cidades galegas
pasa por desenvolver áreas metropolitanas
-0-G. LUCA

O Bloque Nacionalista quer
constituir as áreas metropolitanas de A Coruña e Vigo para solucionar caréncias de
servizos que afectan ás cida- ·
des e aos concellos sobre os
que exercen a sua influéncia.
Para os nacionalistas, a maioria de governo do PP na Xunta está máis interesada en establecer cidades illa, en duplicar servizos para manter o
clientelismo e en procurar
que o pais careza dun ordenamento integrador no que o arbitrismo caciquil teria menos
oportunidades que na desvertebración actual.
As representacións nacionalistas nos concellos de Vigo e A
Coruña están a intercambiar experiéncias de actuación sobre
problemas concretos das duas
áreas urbanas que mais influéncia teñen no desenvolvemento
do país. O BNG ve nas áreas
metropolitanas un camiño para
facilitar toda clase de servizos
mancomunados, como por
exemplo o transporte interurbano, o tratamento de resíduos ou
o abastecemento de auga.
"Tanto en A Coruña como en Vigo -di Henríque Tello, portavoz
do grupo nacionalista no concello de A Coruña- o futuro depende da capacídade de desenvolver a área metropolitana. Os
concellos carecen de capacidade económica para afrontaren
determinados servizos senon é
- en réxíme de mancomunídade.
Non pode ser que un concello
monte unha planta de reciclaxe
de lixo e outro concello dentro
da mesma mancomunídade duplique a instalación".
A Leí de Administración Local
de Gal iza, de 22 de Xullo do 97,
establece dentro do seu título 111
as condicións e normas palas
que se deben rexer as áreas
metropolitanas, como entidades
locais integradas por concellos
con grandes aglomeracións e
con vinculacíóns económicas e
sociais que fagan precisa a planíf icacíón conxunta e a coordinación de servizos· e obras.
Con todo, os nacionalistas condicionan a forma legal de organización das areas metropolitanas
ás necesidades de cada caso,
coa vista posta na vertebración
do país. "Entre a fórmula .da
área metropolitana e a da mancom unídade ou a do consórcio
non nos pronunciamos por nengunha -explica Mário López Rico, concelleiro de A CoruñaConstatamos esa realidade urbana que reborda aos próprios
concellos nos que se produce e
debemos atapar unha formula
legal que lle dea cobertura".
Esta fórmula poderia coincidir
coa da comarcalizacíón, a da especial izac ión ou calqueroutra
que permita o recoñemento de
realidade metropolitana. Tello ci-

As vinculacións económicas e sociais das grandes cidades galegas co seu enlomo fon precisa a planificación conxunta

ta o caso do centro comarcal de
transporte que reclaman A Coruña e Culleredo. "O retesio entre
os dous concellos pode levamos
á tesitura do centro non cumprír
a función para a que foi concebido e mesmo non executarse".
Comporta mento
endogámico

O portavoz nacionalista cita tamén o caso do recinto feiral, que
o actual Governo coruñés quer
instalar dentro do casco urbano.
"É un comportamento endogámico que provoca un empobrecemento de propria área. De feíto,
A Coruña perde dez mil habitantes desde a ultimo censo; cunha
previsión para 275.000 habitan-

tes, a diminución
é un sério motivo
de preocupación".

Para o BNG, se o
PP non ten presa
por desenvolver
áreas
metropolitanas é
porque está tirando
avantaxe caciquil
da desvertebración

Os nacionalistas
salientan que
non pode haber
desenvolvemento
coa potenciación
das cidades e
non do resto do
país. "A cidade
poder server de
elemento dinamizad o r
dunha
área ampla pero
agora que estamos na globalización non podemos aillar a urbe do seu entorno.
Compre facer un plano de serví-

zos comuns para que a cídade
se dinamíze pero beneficie ao
mesmo tempo a
área na que se
asenta. O esplendor dunha
cidade pasa polo da sua man co mu n í dad e" ,
acrecenta Henrique Tello.

O vício de entender que só
as obras realizad as dentro do
concello se poden traducir en
votos é un atranco para traballar
con critéríos territoriais máis am-

G.L.

O náufrago ofendido
Ao ex-secretário xeral dos socialistas galegas pásalle
coma aos mariños gregos que querían evitar Caribdis e
se metian en Scilla, os dous cabos do estreito de Mesina. Non quer render comas ao partido polo desastre
das autonómicas do 97 e recusa o debate .das alianzas.
Para evitar unha explicación política polo derrumbe eleito-

Aquí non hai milagres. Despois das duas negacións
que o levaron a romper o barco, o ex-secretário xeral
coida que está a salvo de calquera reproche. Considérase por riba do partido, blindado pola poténcia e os
recursos da su propria personalidade política e calcula
que os compañ eiros de militáncia virán ao final petar
á sua porta.

ral, desaira ao PSOE; por ignorar a tcxl.a co.5ta aas nacionalistas, aloumiña á direita e cae na mentira infantil. Promete

unha etapa de silenzo, con acento vindicativo, e non pasa
dia sen dar consellos patem ais a amigos e adversários. O
naufráxio era de prever e o pior é que aquí non conta a historia Homero para meter polo médio a axuda de Palas.

Se cadra ainda ten un amigo que lle diga á orella que
aqui o erro n on é de Scilla, de C aribdis nen do País,
que existe e man iféstase por moito que el se empeñ e
en negalo. O erro é seu e só seu, por levar o barco por
onde non había auga. +

ANT

plos . "Os concellos dependen
tanto do voto -dí o voceíro nacionalista en A Coruña- que hai
quen considera unha perda de
tempo e de enerxia calquera
causa que se faga mancomunadamente. No caso das escisións
municipais vese con toda claridade. Hai quen pensa que o
que se faga ten que estar na vila porque senon non vale".
Se o PP non ten presa por desenvolver áreas metropolitanas
é porque está tirando avantaxe
caciquil da desvertebración do
país, sinalan os concelleiros do
Bloque Nacionalista, e esta atitude se pode contratar coa da
área metropolitana de Porto que
desenvolve desde hai anos unha vertebración coerente, cría
emprego e ten hoxe todas as
conicións ara convertese en cabeceira dun amplo entorno comarcal.
No entanto, a proxección metropolitana de Vigo e A Coruña
non se corresponde hoxendia
con nengunha clase de ordenamento e acontece, por exemplo
na marxe sul de Vigo, que un
desenvolvemento residencial
apareza continuado por unha
zona industrial na extrema do
concello ou dentro do mesmo
município.
A privatización de servizos, e o
seu conseguinte encarecemento, sobre todo no caso de Vigo,
poderia dificultar o desenvolvimento da mancomunidade. +

t

f

4

~ '

ANOSATERRA

.. ~ '

•

6 DE AGOSTO DE 1998

Actuan como correas de transmisión de Cuiña
para anular aproposta de Romai de que Couceiro sexa alcaldábel popular na Coruña

As Cámaras de Comércio manifestan o seu apoio
ao conselleiro que inzou o país de grandes superficies
O presidente da Cámara de
Comércio, lndústria e Navigación de Lugo, Alfredo Mosteirin, foi o impulsor do escrito
asinado polos presidentes de
várias Cámaras de Comércio
e remitido a Manuel Fraga para que este non permita a
concorréncia do conselleiro
de lndústria e Comércio, António Couceiro, ás vindeiras
eleicións municipais como al·
caldábel do PP na cidade da
Coruña. A candidatura de
Couceiro tora proposta polo
ministro de Sanidade, Xosé
Manuel Romai Beccaria, e, segundo os asinantes do documento, seria inoportuna porque Couceiro debe continuar
á frente de Comércio.
O importante labor desenvolvido
por Couceiro e o seu talante
conciliador foron os argumentos
empregados polas Cámaras para pedir a Fraga a sua continuidade no posto e, por tanto , a
sua non concorréncia ás vindeiras eleicións municipais de Xuño de 1999 como cabeza de lista de Partido Popular na cidade
da Coruña. Co descabezamento
de Couceiro, Romai quedaría
sen candidato e terian que ser
os órganos do partido quen decidisen que persoa debe figurar
no primeiro posto da lista. Cómpre ter en conta que, inmediatamente despois de ser derrotado no último Congreso Extraordinário do PP, celebrado en Xuño, como demonstración de forza Romai formulou a proposta
de Couceiro como alcaldábel
popular na Coruña. A proposta
realizouse despois dunha reu nión con Fraga na que Romai
asegurou que o presidente daba
via libre ao ministro para elaborar as listas municipais en toda
a província da Coruña . Era a
resposta de Romai ao seu rival
e presidente da Deputación César Lendoiro , que no mesmo
congreso no que Romai quedaba relegado conquerira entrar
na Comisión Eleitoral central do
partido. A proposta tamén puña
en entredito ao próprio Manuel
Fraga, que a resultas da candidatura de Couceiro teria que renovar o Governo da Xunta, coa
conseguinte crise e enfrentamentos internos.
A solicitude a Fraga de que conti nue Couceiro segundo o próprio Mosteirin non obedeceu a
unha iniciativa de Francisco Cacharro Pardo, aliado de Xosé
Guiña, presidente da Deputación
de Lugo e un dos inimigos políticos de Romai, segundo Cacharro proclamou várias veces. Mália isto, o certo é que o escrito
enviado a Fraga está respaldado
polos presidentes das Cámaras
de Comércio de Ferrol, Ourense,
Pontevedra, Tui e Vilagarcia, é
dicer, todas agás a de Vigo, 'a da
Coruña e a de Compostela. Oeste xeito, os asinantes do documento foron precisamente os
presidentes das Cámaras de
menor complexidade no equili-

Detido en México Manuel Quintáns
e pendente de extradición

5

O presunto guerrilheiro Manuel Quintáns, implicado no
asasinato dun garda civil en 1989 e que estaba fuxido en
México, foi detido nese país o pasado Xoves 30 de Xullo
cumprindo unha orde emitida pala lnterpol e solicitada
pola Fiscalía da Audiéncia Nacional. Quintáns entregárase pouco despois de cometer o delito polo que se lle
acusa e permaneceu catro anos no cárcere sen celebrarse o xuízo. A consecuéncia disto, Quintáns houbo
de ser posto en liberdade e aproveitou a situación para
marchar antes de celebrarse o xuízo. O presunto integrante da organización Exército Guerrilheiro traballaba
en México como xornalista e non realizaba actividade
delictiva nengunha. Quintáns permanece detido á espera da concesión da extradición, solicitude que xa foi cursada palas autoridades xudiciais españolas. No caso de
xuízo, terá que enfrentarse a unha causa na que se lle
acusa de pertenza a banda armada, detención ilegal,
atentado, asasinato, tenéncia ilícita de armas e tenéncia
de explosivos.•

Vázquez principal ausente do congreso
que prepara a xestora socialista
A xestora socialista que preside Xabier Casares prepara
un documento político para o Congreso Extraordinário a
celebrar o dez de Outubro en Ourense cuxa estrutura é
sinxela e os obxectivos asumíbeis para habilitar
"solucións desde a óptica da socialdemocrácia". Do
documento, redactado na Galiza e para·a Galiza, non se
coñecen as liñas ideolóxicas, pero si a sua intención de
que chegue aos cidadáns e poda ser asumido polo
partido e pola sociedade. Pero o aspecto máis destacado
deste congreso é neste ·momento a anunciada auséncia
do último secretário xeral socialista, Francisco Vázquez. .
Auséncia que foi aplaudida por Casares ·porque é a forma
de que "quede claro que non estará detrás das
bambabalinas" e para que Vázquez non condicione o
resultado ~o Congreso.+

Xosé Cuiña inibiuse en favor de Manuel Fraga para decidir o futuro político de Antonio Couceiro.

bro de forzas e nas que o clientelismo facilita que sexan correa
de transmisión do PP cu dunha
facción deste partido.

Contradición teórica

mente no governo municipal reforzando ao alcalde popular Xan
Luis Pedrosa, un home do ministro Mariano Raxoi, perdedor,
xunto con Romai, do último congreso do PP galego.

A maiores está o apoio expresaO dobre xogo de Portela, sosdo a Couceiro por parte de vátendo o governo de Pedrosa perias institucións que en teoría
ro anulando a xogada de Romai
defenden sectores que se viran
na Coruña, viria explicado pola
danados pola xestión do consenecesidade de recolocarse ante
llei ro . Un exemplo é a instalaun cámbio na situación política
ción de grandes superficies, que
local. A candidatura de Pedrosa
o próprio Couceiro impulsou duás próximas municipais xa está
rante o seu mandado e contra
case desbotada e Guiña estaría
a buscar substituto. Oeste xeito,
as que en teoría estarían importantes grupos integrados nas dia intención de Portela seria figureccións das Cámaras. Pero en
rar na vindeira lista popular e
perpetuar a sua presenza no
realidade , o papel das Cámaras
non seria dar
concello, que dacurso á oposita desde as eleición á instalac i ón s ao tércio
ción de grandes
familiar do periosuperfícies sedo franquista.
nón máis ben Coa incorporación
canalizar a opoÁ campaña inide Ramilo á
sición dos pe ciada polo presidente da Cámaquenos comercampaña de
ra de Comércio
ciantes
para
anulala.
Lugo sumouCacharro aumenta de
se o presidente
A contradición
o illamento político da Confederaen teoría é ainda
ción de Empredos ministros
maior en casos
sários Galegas,
como o de PonAntónio Ramilo.
galegos e Fraga
te ved ra. Ali, o
Con esta incorpresidente da
poración tanto
queda
a
expensas
Cámara, Eládio
Xosé Manuel
Portela, forma
Romai Beccaria
da alianza de
como Mariano
parte do governo
baróns
municipal como
Raxoi Brei aucabeza de lista
mentan o seu
dunha candidaillamento político
tura, Pontevedra
e o presidente
Unida, na que figuraban sectoManuel Fraga queda a expenres que estaban en contra da
sas da alianza de baróns liderainstalación de Continente , reda por _
Xosé Guiña e integrada
centemente inaugurado. Esvaitamén polos presidentes das deda P.U, os dous concelleiros depu taci óns de Lugo , Francisco
sa organización quedaron sen
Cacharro Pardo, e de Ourense,
control e se integraron definitivaXosé Luis Saltar.•

Dez feridos por foguetes na
apresentación oficial do Celta
O Martes 4 de Agosto, no estádio de Balaidos, dez persoas resultaron feridas ao impactar contra as gradas dous
dos foguetes da traca coa que se despedía a apresentación oficial do Celta de Vigo. No ácto estaban presentes
arredor de 15.000 espectadores, a maior participa9ión rexistada na primeira festa de temporada da história do clube de Vigo. Os foguetes estaban preparados na grada de
Rio e un deles impactou directamente na grada de Tribuna ·
causando feridas de diversa consideración entre os afectados. O outro dos toguetes estalou no palco d_e autoridades
no que non había público e só causou desperfectos no
mobiliário. +
·

Prazo de 15 dias para que os multados
na tratorada paguen as sancións
A Delegación do Governo ven de comunicar por carta
aos gadeiros que foron multados durante·a tratorada
celebrada no mes de Xaneiro que, no prazo de 15 dias,
deberán facer efectivo o pagamento das sancións, que
oscilan entre 150.000 pesetas e 500.000. Sabela
Luengo, portavoz do Sindicato Labrego Galego en
Lugo, sinalou que esta organización seguirá loitando
para que os afectados non teñan. que pagar as
sancións e insistiu en que con esta medida o Governo
do PP demonstra que está empeñado en castigar a
aquelas persoas que defenden o seu direito ao
traballo.+

Unha lei británica restrinxirá o aceso
da frota galega ás suas augas
A ministra Loyola de Palacio terá que explicar no Congreso a posición do Governo central perante o proxecto de
leí de pesca británico, segundo o cal a frota galega verá
restrinxido o seu aceso a esas augas. Sinalando que o
proxecto vulnera a normativa do mercado interior comunitário, o deputado do BNG, Francisco Rodríguez, solicitou ademais que o Executivo español apresente unha denúncia ante o Tribunal de Lux~mburgo para evitar. que a
maior parte das empresas pesqueiras galegas se vexan
abrigadas a apresentar unha querella xudicial contra o
Governo británico. O Tribunal de Luxemburgo ratificou
recentemente o direito a pescar nestas augas con licéncias mercadas a armadores británicos e impuxo indennizacións ao Governo de Londres por telo impedido nos últimos anos.•
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OPtNIÓN

FEDERAc_;Ao VERSUS ESTADO SOBERANO
XAVIER VILHAR
Falar de soberanía compartida é continuar a
situar-se no campo da soberanía e, entao, nao
seria muito mais coerente reivindicar toda a
soberanía possível? Sabemos que os Estados
actuais, por causa da globalizac¡:ao e da descentralizac¡:ao, já nao dispoem daquela soberanía
absoluta, daquele poder que nao reconhecia
outro superior (definic¡:ao do soberano das Monarquías Absolutas, que teorizara Bodin), mas
por que Catalunha, Euskal Herría ou a Galiza
nao devem aspirar a toda essa "pouca soberanía" da que aínda hoje díspoem os EStados actuaís como o Reino de Espanha? Ou toda a S0'
berania possível, por limitada que ela possa
ser, ou situar-se fora do campo da soberanía,
no campo da soberanía abolida. Reivindicar
urna soberania associada (como fazem os na,
cionalistas quebequenses) pode ser explicável
pel~ ínsatisfac¡:ao que provoca neles um Estado
federal simétrico canadiano que nao reconhe,
ce ao Quebeque como urna "sociedade distinta". Reivindicar urna soberania compartida (co,
mo faz alguma forc¡:a política catala) também
se explica porque teme que se possa instaurar
no Reino de Espanha um Estado federal simé,
trico, que desconheceria a realidade nacional
diferenciada da Catalunha e porque, para con,
seguir isto, confía mais nas negociac¡:oes bilate,
rais com o Estado espanhol, seguindo a tradic¡:ao pactista do nacionalismo catalao. Ora
bem, é contraditório reivindicar urna sobera,·
nia compartida porque a soberanía é algo que
nao se pode partir con nínguém. O jogo da so,
berania é um jogo de suma cero: tudo o que
ganha um dos jogadores perde,o o outro.
Desde que tem aparecido o Estado federal liberal-democrático de direito também nao deveria
ter sentido falar de soberanía, nem sequer de
soberanía popular, pois nele o poder da maioria
do conjunto dos cidadaos nao é absoluto, já que
o poder do povo é um poder que nao pode deixar de respeitar os direitos e liberdades civís e
políticas dos cidadaos. Um poder que tem de
actuar respeitando o império da lei e distríbuin,
do as distintas func¡:5es da gobemac¡:ao da comunidade política a órgaos diferentes -"divisao
de poderes funcional (Executivo, Legislativo e
Judicial) e territorial (Estado federal e Estados
federados)- com a fínalidade de que se con,
trolem reciprocamente e que, assim, tal meca,
nismo de divísao de poderes resulte um instru,
mento de controlo do poder político. O povo
nao é soberano, porque tem de limitar o seu P°'
der ou, se quer, é soberano para limitar a sua s0'
berania. Isto está exemplarmente recolhido no
art. 1 da vigorante Constítuic¡:ao italiana de
1947, quando diz que "A soberanía pertence ao

pavo, que exerdta-la-á nas farmas e dentro dns limites da Constituifiio".

Na medida em que no Estado liberal,democrático de direito opere um poder soberano
(quer dizer, um poder que, por razao de Estado -a razao da seguranc¡:a interior e exterior
do mesmo-, nao actue dentro da lei, que
nao respeite os direitos e liberdades dos ci,
dadaos, que se ampare no dever de manter o
secreto das suas actuac¡:6es ainda no suposto
de que sejam constitutivas de delitos e que ti,
vesse totalmente concentrado nas suas maos
as func¡:6es executíva, legislativa e judicial e
todo o poder territorial)
seguiría sobrevivendo
nele a Monarquía Abso,
luta. A razao de Estado
de Estado com o correlativo secreto oficial que
a ampara, a razao de que
o Estado nao pode estar
limitado pela leí quando
é
actua para lograr a sua
salvac¡:ao (salus republicae
suprema lex esto: seja a
salvac¡:ao da República a
suprema lei!), convertíriam o poder do Estado
de direíto num poder so,
berano, quer dizer, num
poder irresponsável,
pois isso é o que significa poder soberano. A
ideía de um poder irresponsável mesmo continua intacta e proclamada sem dissimulac¡:ao
na instituíc¡:ao da írresponsabilidade penal e
política dos reís das Monarquías constitucionais ("La persona del Rey es inviolable y .no está
sujeta a responsabilidad", art. 56.3 da Constituic¡:ao Espanhola). Nisto os reís constitucionais continuam a ser tao soberanos como os
reís absolutistas. A razao de Estado nao seria
mais do que a secularizac¡:ao da irresponsabilidade do poder de origem divina do monarca
absoluto, que, de acordo com aquela máxima
inglesa The King can dn no wrong (O Reí nao
pode fazer mal), nao podia cometer delito e
que, portanto, nao podía ser julgado pela CO,
missao de delito algum.

TRILHO

mo do librecambismo internacionalista liberal, achamonos numa situac¡:ao de relac¡:oes in,
temacionais pós,imperiais, porque -embora
as aparencias possam levarmo-nos a acreditar,
depois da queda do império soviético, na
existencia de urna única hegemonía imperial
norte,americana- hoje vívemos, e amanha
muito mais viveremos, num mundo multipo,
lar. Também vívemos numa época pós-ímperial, porque agora já deve ficar claro que, num
mundo cada vez mais multipolar e multicivilizacional, todo intento
de império, e inclusive
de un governo mundial
único (porque, em defi,
nitivo, este é o sonho de
todo império), nao sao
mais do que irnposic¡:oes
de urna ordem mundial
coercitiva por um Estaé
do hegemónico, que se
oculta trás da retórica
da paz mundial (lembremo-nos da pax romana,
agora pax americana) .
Revela-se, assim, que no
campo das relac¡:oes intemacionaís também é
o federalismo (urna ordem mundial voluntária) a alternativa ao im,
períalismo (urna ordem mundial imposta), tal
como Friedrich formula a contraposic¡:ao entre
federac¡:ao e império no pretensao de ambos
de organizar políticamente o mundo.

'A federa~ao, em tanto
que entidade política,
nao um Estado, urna
comunidade política que
nao se pretende única é
indivisível"

Assim mesmo, no campo das rela\:5es internacionais após as revolu\:5es liberais nao deveria conceptualmente ter sentido falar de so,
berania, porque a supremacía milítar -a que
aspiravam as Monarquías Absolutas que vie,
ram a ocupar o lugar do lmpério e do Papado- teria de ser substituida na época dos Estados liberais de capitalismo librecambista pe,
lo equilibrio de poderes entre as potencias e
pela "República Universal dos intercambios
comerciais complementários". Hoje, após a
experiencia dos imperialismos dos séculas
XIX e XX, que vieram a desmentir o optimis,

OFARDEL DA lVIEMORIA
Sindicalistas e Rebeldes
de Dionisia Pereira
Crónica do proletariado galega que se conformou
preferentemente en tomo ás correntes obreiras
de raigame libertaría. o historiador insiste no
apaixonante perfil dalgún dos máis sinalados
líderes anarquistas galegas e no contexto do seu
labor societário a xeito de acción cultural,
xomalística e sindical.

-

COLECCION PRENSA E CRIACION

E DIC I ÓNS

AIOBHDllA

Nesta forma de delinar a problemática da soberanía, a federac¡:ao representa -como sustenta Beaud- urna figura totalmente original
de superposifiio simultlinea de dnis poderes políticos sobre um mesmo território. Seria urna
construc¡:ao política e jurídica heterodoxa (por
nao dizer quase monstruosa) em relac¡:ao ao
conceíto clássico de Estado e a teoria tradicio,
nal da soberanía, que pressup6em urna unid,
dade de poder sobre um mesmo território. Des,
de um ponto de vista jurídico, seria um erro
julgar a federac¡:ao desde o angulo do Estado e,
portanto, desde a perspectiva da soberanía. Teriamos de traballar com express6es aberrantes
como "divisao'' ou "partic¡:ao" da soberanía ou
"dupla soberanía", para poder explicar a federac¡:ao, o que desde o ponto de vista dos concei,
tos de soberanía e de Estado é um puro sem
sentido. A federa\:ªº' em tanto que entidade
política, nao é um Estado, é urna comunidade
política que nao se pretende única é indivisí,
vel, pois está formada por urna comunidade de
comunidades que nao absorve as comunidadesmembros dentro da grande comunidade incluinte. O pacto federativo e a obrigac¡:ao de

respeitar a autonomía dos Estados-membros
sao manifestac¡:oes de unía.o voluntária, que so,
brevivem ao momento fundador da federac¡:ao
e regem o funcionamento da mesma durante
todo o tempo em que tenha existencia. A fe,
derac¡:ao, fundada sobre a livre uniao voluntáría
e o respeito da autonomía das comunidades,
membro, é a negac¡:ao da relac¡:ao de sujeic¡:ao ou
de mando Soberano/súbditos, característica do
Estado (Lo Stato); forma de organizac¡:ao dopo,
der edificada, nunha há que esquece,lo, pelas
Monarquías Absolutas.
Estado e Federac¡:ao sao realidades de natureza
contraposta. Para Friedrich, o auténtico fede,
ralismo ultrapassa o Estado clássico (que se
baseia num poder soberano, quer dizer, num
poder único, concentrado, indivis(vel e que
nao reconhece outro superior), substituindo,o
por um poder constituinte composto que or,
ganiza a comunidade plural. Se o Estado é um
poder soberano, concentrado e indivisível, a
federac¡:ao é o poder espacialmente dividido.
Um sistema federal, enrao, é um tipo particular de ordem político de limitac¡:ao do poder.
A divisao espacial de poderes, a dístribuic¡:ao
de competencias característica dos sistemas
federais sup6e a divisibilidade de quem tem a
última palavra (o soberano), e -como dizemos nós, seguindo o que muito bem já Hobbes nos tem insinado a todos- o poder sobe,
rano nao pode estar dividido, já que o poder
soberano é único por definic¡:ao: se houver ou,
tro, o que se pretende soberano poderia ser
discutido por este outro e, portanto, já nao seria soberano. Por tal razao também nao teria
sentido falar de soberanía compartida. O federalismo é incompatível com o conceito tradicional de soberanía. Nenhum soberano pode ser encontrado no sistema federal, pois to,
do poder em dito sistema está limitado ao es,
tar territorialmente repartido por mandato de
um pacto entre poderes constituintes. Por tu,
do isso, como diz Friedrich, a única forma teoricamente clara e admissfvel de delinear o
problema das relac¡:oes entre federa\:ªº e sobe,
rania é reconhecer que urna e outra se ex,
cluem recíprocamente, porque um sistema fe,
deral, em vez de ser dirigido por um poder soberano, se baseia num poder con tituinte
composto, cuja fun~ao é a de servir a limi,
ta\:ªº dos poderes detentados pela comunida,
de incluinte assim como também a limita~ao
dos poderes das comunidades incluidas na in,
cluinte. Outra quesrao é se a federa~ao deve
ser simétrica ou assimétrica, mas isso daría
rnatéria para outro artigo. +
XAVJER VILHAR TRJLHO é professor

da Universidade de Santiago
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Os carros galegos
poderán usar a via verde
nas autoestradas
portuguesas
A partir de agora, os
veículos galegas poderán
empregar o sistema de
pagamento implantado nas
autoestradas portuguesas
para pasar a peaxe sen ter
que deterse a pagala. A via
verde é un dispositivo que
canta cun identificador
electrón ico que vai instalado
no veículo para pasar polo
carril destinado aos
aderentes ao servizo. O
importe das peaxes é
cobrada através das cantas
bancárias dos automobilistas
que empregan o sistema. De
momento só poden acollarse
a esta opción os clientes do
Banco Simeón , entidade
financeira galega vencellada
a unha importante caixa de
aforres portuguesa.•
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Unha parte do treito ainda está por rematar. Na fotografía, viaducto sobre o Miño en construción.

Fomento aforrou no treito de Melón aBarbantes rebaixando acota do trazado

Oproxecto inicial da autovia das Rias Baixas
foi modificado para reducir os custes
A construción do treito da autovia das Rias Baixas que vai
entre Melón e Barbantes rexistrou unha importante rebaixa na calidade da obra ao modificar o proxecto para abaratar o custe. A empresa conces lo n á ria da execución das
obras, a Unión Temporal de
Empresas formada por Cubiertas e Fomento, apresento use a concurso cunha rebalxa do 48% do presuposto
inicial. Posteriormente, coas
obras en parte xa rematadas,
o Ministério admitiu a modificación do proxecto para asi
aforrar cartos málía o sacrifíclo na calidade.

A UTE que realizou o treito da
autovía das Rias Baixas entre
Melón e Ribadávia apresentou
unha rebaixa no presuposto da
obra que supuxo un aforro considerábel de cartas para o Ministério, pero para iso modificou
o trazado do traxecto baixando
a cota dalgunhas pontes e substituindo as outras por racheo de
pedra de inferior calida,de . Por
exemplo, o viaduto do Avia, incialmente proxectado para levar
dous arcos centrais, foi construido íntegramente sobre pilares
contínuos, algun deles situado
sobre o leito do ria. Outras tres
pontes previstas para sortear
outros tantos regatos foron
substituidas por bóvedas prefabricadas con recheo de terra e
pedra. Como consecuéncia da
rebaixa da cota da autovía, algu ns pasos previstos para ser
inferiores, pasaron a estar suspendidos sobre pontes. Un
exemplo disto último deuse no
quilómetro 113.
Outra alteración importante produciuse en Cenlle. Ali estaban
previstas duas entradas para

Esposende e Cenlle, pero eliminouse a de Cenlle -dando paso
polo enlace de Esposende. O
resultado foi o dun cruce conflitivo de grande pendente.
Pero a maiores da rebaixa na
calidade da obra admitida polo
Ministério, están as incidéncias
na construción da autovía. O
viaduto do Ávia , de aproximadamente mil metros de lonxitude, ademais da eliminación dos
arcos e a sua substitución por
pilares, rexistou irregularidades
que en parte foron subsanadas.
Na xuntas de dilatación de tres
dos pilares (o cinco, o trece e o
vinteun) do vial que vai no sentido de Madrid a Vigo puxéronse dous tipos distintos de neopreno (un material que é como
un taco de goma usado como
apoio sobre a plataforma) nunha posición intercambiada e
distinta a de como figuraba no
proxecto, deixando moi insegura a ponte. Despois de deseo-

brir esta eiva, e unha vez rematada a ponte, levantaron o taboeiro, aserraron as suxeicións de
neopreno e intercambiáronnas.
Segundo a empresa supervisora da execución das obras -que
tamén redactou o proxecto deste treito da autovia-, a seguridade é absoluta despois desta
reparación. A supervisora asegurou a este xornal que o Ministério será informado desta incidéncia.
Monte de Barbantes
A UTE concesionária das obras
tamén conqueriu aforrar para si
grandes cantidades de cartas
no treito de Melón a Ribadávia e
ainda podaría conquerir cadrar
mellar as suas cantas se sae
adiante un proxecto seu de actuación no monte de San Trocado, situado enriba de Barbantes
e que rexistra importantes desprendimentos de terra ao ter unha série de fallas no granito.

Segundo soubo este xornal, a
UTE pretende que, nun treito de
seiscentos metros, se invistan
3.000 millóns de pesetas nunha
obra de utilidade discutíbel. Ante a existéncia dunha falla a única solución é desmontar o monte en escalón, pero a UTE pretende instalar unhas anclaxes
para fixar a roca á montaña.
Ademais, a estimación do volume de terra que hai que mover
poderia ser de dous millóns de
toneladas menos da que finalmente figure no novo proxecto.
Oeste xeito, e ainda que poderian removerse unicamente sete
millóns de metros cúbicos de terra, decláranse nove (no proxecto inicial eran oito millóns de
metros cúbicos, que lago aumentaron a nove). De ser asi, a
UTE aforra dous millóns de metros cúbicos, o que a catrocentas pesetas por metro cúbico
dan oitocentos millóns de pesetas de aforro que irian á caixa
da UTE e non do Ministério. •

Aempresa supervisora entrou en crise durante as obras
O treito de autovía entre Melón
e Barbantes ten unha lonxitude
de 21, 7 quilómetros e para a
sua realización foi dividido en
dous tramos . O primeiro deles,
de Melón a Ribadávia, de oito
quilómetros, xa está operativo
e o segundo deles ainda está
en obras. Nengunha das duas
partes foi recepcionada por
parte do Ministério de Fomento. A redacción do proxecto de
enxeñeria para a construción
deste treito foi realizado pala
empresa lnypsa, filiar dunha
multinacional americana, presupostado en 9.000 millóns de
pesetas e adxudicado cunha

baixa temerária do 48% á
Unión Temporal de Empresas
formada por Fomento e Cubiertas. O prazo de remate orixinal
era de trinta meses. As obras
comezaron na primavera de
1994 e para supervisión da
construción foi contratada a
mesma empresa que redactou
o proxecto, isto é lnypsa.
Nos primeiros meses lnypsa foi
estricta nas exixéncias e obrigou
a Fomento e Cubiertas a realizar
as obras conforme figuraban no
proxecto. Pero posteriormente
lnypsa entrou en crise e a consecuéncia da mesma a UTE

aproveitou esta circunstáncia para buscar unha atitude máis laxa
nas labores de supeNisión. Para
aquelas, a empresa xa deixara
de chamarse lnypsa e pasara a
denominarse PB Ingenieros.
Cunha supervisora máis preocupada pala sua supervivéncia
empresarial -tratando de redactar pequenos proxectos de
enxeñeria que lle facilitasen algunha carga de traballo-, a
UTE de Fomento e Cubiertas
non tivo dificuldades en acomodar as obras aos seus intereses en lugar de facelo ao que
sinalaba o proxecto orixinal. +

Listas de espera
no TAC Xeral·Calde
de Lugo
As listas de espera para
realizar as Tomografias
Axiais Computerizadas,
TAC, no Hospital XeralCalde de Lugo aumentaron
severamente desque ese
centro hospitalário adquiriu
un novo aparello, feito que
sucedeu hai agora algo
máis de un ano. A razón do
incremento na cantidade de
persoas que está en lista
de espera -asi como o
tempo que teñen que ¿
agardar- pudo terse
evitado no caso de que a
Consellaria aceitase
arranxar o vello aparello,
pero non acedeu
argumentando que a
reparación custaba
dezaoito millóns. O caso é
que en Ourense e Ferro!
teñen aparellos
semellantes e non hai listas
de espera.+

A caréncia de
infraestruturas impide
mellorar a predición
meteorolóxica
Segundo recoñeceu o
Governo central ante unha
pergunta do BNG no
Congreso, non se poden
mellorar as predicións
meteorolóxicas referidas á
Galiza xa que o Estado
carece de infraestruturas
que permitan a cobertura
dalgunhas áreas do
Atlántico . Por outra banda, o
Estado tamén considera que
non é posíbel a transferéncia
das competéncias na
matéria á Galiza porque o
servizo precisa da
centralización . Como o
Governo non dixo que
estexa previsto a mellara
das infraestruturas, o naso
país está condenado a
carecer de predicións
precisas e a non poder
dotarse das infraestruturas
necesárias. •
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As perdas cuantifícanse nuns 200 millóns de pesetas anuais

Os labregos demandan compensacións
polos danos provocados pola fauna salvaxe
*P.C.

O pasado Venres 31 de Xullo,
vários centos de labregos
chegados, sobre todo, de Lugo e Ourense, manifestábanse en Compostela para solicitar compensacións polos danos causados polo lobo e o
xabarín, nas terras e no gado.
O Sindicato Labrego Galega
{SLG) ten avaliado estes danos nuns 200 millóns de pesetas anuais, pero a administración, na vez de facerse cárrego das perdas provocadas
polos animais, aconsella aos
gadeiros recorrer ás compañia s de seguros e deriva a
responsabilidade nos cotos
de caza.
Cunha concentración diante da
Consellaria de Agricultura, convocada polo SLG e apoiada pelas asociacións ecoloxistas Erva e Adega, comezaba o acto
de protesta en demanda de so1ucións aos problemas provocados polos animais salvaxes nas
colleitas e no gado. Os manifestantes solicitan que se crie
unha Comisión Provincial que
estabeleza unha táboa de valores através da que se poidan
cuantificar os danos. Tamén
demandan que se crie un fundo
de compensacións cos cartas
recadados do pago das licéncias de caza e pesca, que ascenden a perta de 400 millóns
de pesetas.
Até o de agora, a lexislación só
prevé que dos danos provocados palas espécies cinexéticas
se fagan cárrego os cotos de
caza, pero os escasos recursos
económicos cosque contan impídenlles asumir os custes das
indemnizacións. Ademais diso,
o lobo non é unha espécie cinexética, polo que nen sequer os
cotos se farian responsábeis
dos prexuizos provocados aos
labregos e gadeiros. Outra das
solucións que se propón desde
a Administración é recurrir ás
compañias de seguros. Sen embargo estas só asumen as indemnizacións, no caso dos becerros, se teñen máis de 3 meses e no caso das ovellas, se
mata a máis de 5 animais.

A Bela Durminte
da Transición

Solicitan que se crie unha comisión provincial para cuantificar os danos e un
fundo de compensacións cos cartos das licéncias de caza e pesca.

Canto ao xabarin, os labregos
atópanse nunha situación desesperada, porque os danos
prodúcense de forma constante
e por toda a xeografia, destrozando as leiras de millo, centeo
e patacas. A solución proposta
desde a Administración, tamén
é que os produtores recorran as
compañias de seguros para
asegurar as colleitas. Xosé Manuel Parente, respresentante do
SLG en Ourense, explica que
eso obrigaria aos labregos a estar todos os dias denunciando
nas aseguradoras, porque os
danos son diários.
O responsábel do SLG, explica
que os prexuizos ocasionados
pola fauna salvaxe están abrigando aos labregos a adoptar
medidas drásticas, non sempre
legais, para evitar as perdas,
desde alambrar as fincas e colocar postes de cemento, até
pórlles veleno tanto aos xaba-

ríns como aos lobos ou corzos,
ou facer gardas con escopetas,
palas noites , co perigo que iso
conleva. A solución de destinar
os cartas recadados através do
pagamento das licéncias de
caza e pesca, máis de 400 millóns de pesetas anuais, parece ser a máis acaida, para facerl le fronte a unhas perdas
cuantificadas nuns 200 millóns.
Parente lembra que para manter o equilíbrio entre espécies
salvaxes e produción agro-gadeira, na Lei de Caza de comunidades como a asturiana, es. tabelécese que a Administración é quen asume o pago das
indemnizacións. Desde o SLG
considérase que na Galiza debería de adoptarse unha solución semellante, se non se
quer que os labregos acaben
por adoptar medidas prexudiciais tanto para o medio ambiente como para os próprios
animais salvaxes. •

Xosé Hermida pregunta a Xosé
Manuel Be iras en EL PAIS se
non está sorprendido pala enxurrada de críticas que atraeu a Declaración de Barcelona. ''Non,
nada. Eu xa non era moi
optim ista a respeito da serenidade de xuizo e da atitude analítica
do PP e do PSOE, ou do aparello
do Estado incluindo aos elementos mediáticos máis importantes.
De fei.to, a própria declaración
insiste na necesidade dunha nova cultura política para asumir o
carácter plurinacional do Estado.
O meu temor era que non hubese a penas reacción e por iso é
importante que se producise este
impacto. A situación política actual lembra a lenda de Bela Durminte. Aqui parece que todos os
grandes temas que eran obxecto
de debate no tardo-franquismo e
a transición, están dunnindo o
sono dos xustos. Esta soneca reclama que veña un príncipe e lle
dea un bico ou un abaneo por
ver se acorda". O xornalista pregunta ao líder nacionalistas se a
identidade de esquerdas do BNG
non se desvirtua ao pactar cos
dous partidos de direita. ''Esa
identidade non cambiou. A ninguén lle sorprendía que Felipe
González e Helmut Kohl tratasen asuntos europeus e chegasen
a concidéncias a pesar das discrepáncias ideolóxicas".t

A liberdade
é o primeiro
Lolita Lebrón entrara a tiros no
Congreso dos Estados Unidos,
coa bandeira de Porto Rico no
hombreiro, ao brado de "Liberdade para Porto Rico, xa! ". Despois de 25 anos de cadea, EL
MUNDO pregúntalle que sentido
ten reclamar hoxe a
independéncia para a Illa se ficou tan aparentemente mellorada na sua economía pola colonización dos Estados Unidos. "Por-

que a liberdade -di Lolita- é un
direito inalienábel de todos os
pavos e a dignidade non reside
no benestar material senón nos
princípios e o primeiro é o da liberdade. En Porto Rico non ternos que viver baixo a bandeira
de ninguén porque xa ternos a
nosa". Lebrón explica por que o
independentismo era a segunda
forza do país no 52 e hoxe é ninoritária: "O independentismo
ficou ancorado nos anos 30 e 40,
Mire para esas auto-estradas e a
xente a conducir eses carros
enormes! Como podemos pedirlles que se tiren ao monte coa
guerrilla e que renuncien a todo
iso. Ese tempo pasou. Estados
Unidos tamén comete un grande
crime co seu adoutrinamento,
coa escala que lle e tá a dar aos
nasos cativos. Hai unha grande
cantidade de portorriqueños devorados pola cultura imperialista. Asasinaron o espfrito
nacional. Os libertadores non
orno uns matasete , pero non
lle tiñamos outro xeito de reclamarm . Con que direit ~ lan
de terrorismo paises que asasinaron a milleiro de persoas para
acadaren a condición de nación?
Moitos dos herois que hoxe adoran nos Estados Unidos foran terroristas para os ingle e . Terrorismo é o que eles fixeron cando
nos invadiran e proibiran o Español. Na escala, os nenos tiñan
que pedir permiso para ir ao baño en inglés e moito fixeron as
suas necesidades por si antes que
falar esa língua. Iso é
terrorismo". Lebrón di que os
tempos cambiaron e agora non é
precisa a violéncia para acadar a
liberdade. "Eu non empuñarla
hoxe as armas, pero admito que
o povo ten direito a usar todos
os meios para se liberar". t

O caciquismo,
simulacion da
democrácia
"O concello rural galego n n acada o control efectivo da xe tión
de todo o eu território -di grupo do BNG de Ponteareas nun
manifesto do 25 de Xullo que publica A PENE1RA-. Os máis d
seus habitantes. por riba do 70%
na maioria dos ca , están arreciados da Casa do Concello e n n
participan a pena no repart d
impostas. Os naso conceU , como explicaba Castelao, non poden cumprir as suas funcións de
igual xeito en todo o seu território; son administracións artificiais
non inseridas na realidade da división parroquial. Asi xorde, como subtitutivo, unha entidade simuladora: o caciquismo".•
XAQUrN M ARIN/LA
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A comemoración do 17 de
Agosto está a medrar nos últimos anos?
Levamos por volta de trinta
anos mantendo esta comemoración, desde fins dos sesenta, e
ternos a conciéncia de nunca fallar porque mantemos o compromiso de restaurar a memória de
Bóveda viva e de todos os galegas e galegas que foron vítimas
da masacre feixista, os que sofriron persecución, aldraxe ou
morte durante toda a nasa história. A data non é a máis doada
para unha celebración deste tipo pero, mesmo asi, cada ano
medra a participación.
É, xunto co 25 de Xullo, unha
data fundamental no naciona1ismo, é preciso promover a
participación nun tempo de
medre da conciéncia nacional?

Considero que esta é ainda unha data máis marcada porque
no 25 de Xullo hai intentos de
asumila institucionalmente, ainda que con distinto talente, pero
o Dia de Galiza Mártir é unha
data marcada no calendário cunha connotación clara de comemorar ás víctimas do feixismo.
Por iso tamén é fundamental
que cada vez teña un maior pulo
e nos actos se mostre tamén o
crecemento do nacionalismo.

Secretário da Fundación Alexandre Bóveda

'Os nacionalistas saldarán adébeda de Pontevedra
con Bóveda'
*

CARME VIDAL

A TRES DÉCADAS DO COMEZO DA CELEBRACIÓN DO DIA DE GALIZA MÁRTIR A DATA CONVERTEUSE EN REFERÉNCIA DE REIVINDICACIÓN NACIONALISTA. CADA 17 DE AGOSTO EN PONTEVEDRA
LÉMBRASE O DIA DO FUSILAMENTO DE ALEXANDRE BÓVEDA E A TODOS OS QUE SOFRIR.ON A.
PERSECUCIÓN FEIXISTA. O SECRETARIO .DA FUNDACIÓN ALEXANORE BOVEDA, XOSÉ CASTRO
RATÓN, DESTACA A IMPORTÁNCIA DE RECUPERAR A MEMÓRIA E CONFIA EN QUE NUN FUTURO
AS INSTITUCIÓNS GALEGAS TERÁN QUE RECOÑECER A CELEBRACIÓN DA MAN DO NACIONALISMO. CASTRO RATÓN CONVIDA ÁS PERSOAS COMPROMETIDAS CO PAÍS A QUE VEXAN NA FUNDACIÓN "UN ELEMENTO ACTIVO, DINÁMICO, PERFECTAMENTE COMPENETRADO CO NACIONALISMO".

Como dicia, a memória de Bóveda e todos os asasinados arde pasados xa máis de sesenta
anos. Comemorouse a Johán
Carballeira nun Bueu co nacionalismo no governo local e o
próximo Dia das Letras lembrará a Blanco Torres por decisión
da Académia. O mesmo que
nos leva a alguns a traballar polo recoñecemento, leva a outros
a que visceralménte defendan
unha actitude que manteña as
feridas abertas. Non somos os
que recordamos a Bóveda os
que tiramos diso, son outros os
que coa sua pechazón manteñen a chaga, teimudos en que
se recorde que son os herdeiros dos que trunfaron a golpe
de violéncia. No seu dia denunciamos a aldraxe que supuña a
negativa do Parlamento, sobretodo en comparanza co que
aconteceu en Cataluña cando
prosperou unanimemente o reco ñece mento de Luis Companys e supuxo a esixéncia de
reabilitalo xudicialmente. Nun
futuro tamén o Parlamento galega terá que asumir a figura de
Bóveda.

Estase tamén estudando a
posibilidade de revisión do
xuizo?
A débeda de xustiza que existe
con Bóveda é fundamentalmente política. No 17 de Agosto do
36 puxeron fin a unha vida
exemplar adicada ao servizo da
causa nacionalista. Nos 33 anos
da sua vida condensara un
grande estarzo e adicación, era
o motor do Partido Galeguista.
Lois Tobio di que escolleron ben
á hora de matalo, ·sabian onde
daban, era o símbolo para que
esa lección tora transladada a
outras moitas persoas. Para todos nós non precisa nengun tipo
de reabilitación, é un modelo,
pero tamén é unha abriga desde
o ponto de vista político que as
institucións que representan a
Galiza eleven formalmente a
Bóveda ao, en palabras de Castelao, rango de lenda que lle corresponde a unha persoa que foi
vítima non casual senón escollida. O Parlamento ten que acordar, coa unanimidade que requiren estes temas, esa proclama
que foi negada duas veces pero
que terá que ser aprobada á terceira. En canto ao proceso xudicial falta a peza sumarial o que
supón un grande atranco. Queremos que a revisión se faga
coas maiores garantías e que
leve a unha sentenza que revoque a farsa do 36 con todas as
consecuéncias desde o ponto
de vista procesal, ditando a inocéncia de Bóveda.

Todas as fundacións créanse
para administrar un património.
O noso non é económico senón
político. Somos unha equipa de
persoas que estamos ferreamente identificadas coa memória de Bóveda e non irnos deixar
de comemorar esa data. Laiome, sen embargo, porque entendo que non se fai todo o esforzo que seria preciso por parte
das persoas comprometidas coa
causa nacional de Galiza.

A celebración central faise en
Pontevedra, cidade na que
Bóveda desenvolveu a sua
principal activldade.

Os últimos dados talan da posibilidade de que o nacionalismo chegue nas próximas
eleicións ao governo local.
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Xosé Castro Ratón

A Fundación créase despois
da celebración do 50 aniversário do asasinato, con que fin?

E tamén cidade que, neste momento, está enfrontada desde
as institucións locais ao que Bóveda significa. Pasados 62 anos
do asasinato, a sua memória arde e en Pontevedra é onde se
palpa de forma máis clara a incomodidade que significa para
moitas persoas a sua figura .
Mentras a Deputación de Ourense o nomeou filio predilecto,
e asumen formalmente a sua figura, en Pontevedra tanto o
concello como a deputación seguen rexeitando o seu recordo.
Dase isto co agravante de que
Bóveda traballou arreo pola Deputación de Pontevedra. Na etapa do 1929 en diante, Daniel de
la Sota encargoulle que reordenara o servizo de recadación e
Bóveda fixo un traballo minucioso, viaxou a Cataluña e Euskadi
a estudar e con toda esa bagaxe impulsa o servizo. Froito deses traballos refúndase Caixa
Pontevedra, a institución emblemática a nivel financeiro da Deputación sendo Alexandre Bóveda o seu impulsor. Se alguen
ten unha débeda con Bóveda é
a Deputación de Pontevedra e a
equipa governante actual nega
o seu recoñecemento.
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A Fundación ten apoio institucional?

Se isa se produce estamos convencidos de que a comemoración vai dar un forte cámbio e
témolo claro tamén pola actitude
de apoio que está adoptando
coa Fundación o concello de
Poio, governado polos nacionalistas. Grácias ao concello de
Poi o · tomos capaces de levantar, coa aportación de moitos

galegos, o monumento comemorativo do 60 aniversário do
fusilamento que está na Caeira
e somos conscientes que o governo local recibiu por iso fortes
críticas pero que foi quen de se
manter. ·cando Pontevedra esté
governada polos nacionalistas,
a figura de Bóveda vaise integrar de forma plena na cidade

Está á vista que non goza das
simpatias institucionais da Xunta. Todo apoio provén da base.
Asi levantamos o monumento.
Bóveda era unha das persoas
máis brillantes intelectualmente
daquel tempo e o seu traballo e
a sua obra continua sen estar
estudado dabondo. Ternos unha
caréncia moi grande pero traballamos ca naso próprio voluntari smo. Teño, sen embargo, o
XAN CARBALLA
convencimento de que esta situación vai mudar, entendemos
como unha personalidade chave
que o centenário vai servir para
da sua história e daquela si que
. potenciar o estudo da sua figuse fará xustiza.
ra, que se traballe nos arquivos
e saia a luz un enfoque interdisOs dous intentos do BNG de
ciplinário sobre a sua obra. Para
institucionalizar a data no
iso necesitamos colaboración
Parlamento fracasaron pola
pero confiamos no pulo da sooposición do PP que dixo
ciedade, baluarte de todo o que
que non era bon remexer na
fixemos até o momento.•
ferida.

GAlfZA--
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DO CABALO DE PAVIA
AO MEDO DE PECES--BARBA

portavoz da
Coordenadora
an6·encoro do Úmia

MANuEL VEIGA

A vinte anos da aprobación da Constitución é
óbvio que son xa várias as xeneracións de cidadáns descoñecedoras do contexto no que naceu e
que non entenden a imposibilidade que alguns
argüen de reformala. De igual maneira, é óbvio
que de 1978 a hoxe sucederon feitos de importáncia que modificaron o marco político estatal e
internacional. En 1986, por exemplo, España entrou na UE e cedeu unha parte notábel da sua soberania a Bruxelas, alterando deste modo o contido escrito da Constitución. Ben é verdade que
existe, sen embargo, un consenso cerrado entre
toda a clase política para ocultar este último dato.
A Declaración de Barcel.ona retoma un debate que
ven de lonxe: o debate das nacionalidades inseridas no Estado español. Entre as respostas, moitas
delas alpori~adas que provocou, cabe destacar a
de Gregório Peces-Barba (El Pais, 1 de Agosto),
por ser unha das máis razonadas e por tratarse o
autor dun dos ponentes constitucionais. Comeza
Peces-Barba pedindo respeito para todos os litigantes, o que é moi de agradecer, pero acaba por
converter o seu artigo nunha espécie de recordatório das penas do infemo que agardan aos herexes, seguindo un estilo de advocación común até
o século pasado. Di asi este catedrático de filosofia do dereito: "Saben [os nacionalistas] que a
maioria que acadou o pacto social de 1978 non
está, en princípio, de acordo cos seus pontos
vista e que é difícil que os acaden polas vias da
reforma da Constitución. Pódese entender que a
pesar d iso as propugnan porque desexan a confrontación? Se é asi, xa saben que están a xogar
con lume, e que se ese suposto se realizase non se
sabe cal seria o resultado final, pero, sen dúbida,
nada bon para os demócratas". Peces-Barba lembra a história de España para argumentar que
certos cámbios xeraron sempre "enormes crises e
situacións de violéncia e de guerra" e chega a pedir literalmente que "non esquezamos a história e
non volvamos ás andadas", así como que lembremos, nada menos, que "a mensaxe dos mortos".

"A Xunta visita ás noites
aos viciños do Úmia
para meter medo"
É certo que Augas de Galiza e Topogray visitan aos
viciños á noite para que
asinen as actas de expropriación?

É. Segundo a Lei de Expropriación, para expropriar un terreo é necesário a sinatura
dun representante da Administración , a do concello e a do
proprietário) pero no caso do
encaro do Umia só hai asinatura da Administración porque
cando montaron as caravanas
de expropriación non acudiron
nen os alcaldes nen os viciños. A Xunta sempre dixo que
este trámite non era preciso,
pero agora Augas de Galiza
anda pedindo palas casas
esas sinaturas, proba de que
si é un trámite necesário.

de

Ou Peces-Barba, que é unha persoa sensata e
mesmo progresista, non vive neste país ou pretende informamos de que ainda estamos baixo o desígnio superior dun ente infernal e poderoso que
impelido pala defensa da "sagrada unidade de España" é capaz de realizar en calquer momento outro acto sanguiñento e de terror irreversíbel.

/

Non é para ignorar que o proxecto de constitución (federalista, por certo) da 1 República acabou coa entrada do xeneral Pavia nas Cortes, a
lombos da sua cabalgadura, ou que a Constitución de 1931, por máis que pulida de postulados
nacionalistas na sua redación final, serviu de
alicerce á II República e que esta provocou as
iras do exército que se sublevou ao berro, entre
outros, de "una España roja antes que rota': ou
que, mesmamente, a Constitución de 1978
("aberta e integradora" segundo decian os protagonistas do consenso e como ainda define PecesBarba) acabou cornada por un pacto de capó un
infausto 23 de Febreiro de 1981 que converteu a
carta magna nunha armadura ríxida que apenas
deixaba mover as extremidades.
Non hai que esquecer todo iso -en realidade
non son as persoas progresistas, nen os nacionalistas, os que falan de esquecer, senón os outros.
Pero cómpre lembrar ainda con máis forza que,
neste (vixésimo xa) aniversário da constitución,
existe un acordo xeralizado entre os cidadáns de
que vivimos nunha democrácia real (non vixiada) e de que se para algo se quere cambiaré para
ensancha la.
Os autores da Declaración de Barcelona non aluden a nengun punch (non terian tampouco meios
con que dalo) para lograr os seus obxetivos, senón simplesmente a unha pedagoxia, ao debate
político e a garantia de que todo cámbio debe
darse coa anuéncia e en base ao apoio dos respeitivos pavos.

Xosé Piñeiro,

A Constitución de 1978 acabou coroada por un pacto de capó un infausto 23 de Febreiro de 1981.

O problema está en que o que suceda en Galiza
non pode ser decidido por todos os españois, serrón en primeiro lugar e principalmente polos
próprios galegas (é a paradoxa democrática de
que nunha casa de dez persoas, nove non teñen
dereito a decidir que unha lles serva de criada). É
dicer, o problema está en definir que soberanía é
antes: a das nacións (se é que asumimos que Galiza, Euskadi e Cataluña son nacións) ou a do Estado tomado no seu conxunto. En todo caso serán temas que hai que debatir, pero que de nengun modo poden vir predeterminados polo pasado, porque unha causa é coñecer a história e actuar responsabelmente e
outra ameazar con ela coma
cun mazo. De facer caso ao
terror militar de antano, como parece pretender con
boa vontade Peces-Barba,
non fariamos máis que prolongar o éxito do franquismo, grácias ao naso medo, e
os pavos contrúense con
sentido común, pero tamén
con valentia.

Pero is to non é de nengunha maneira así. Tornando como referéncia o libro recente La nación
española y el nacionalisrrw constitucional de Xacobe
Bastida, podemos lembrar a actitude do próprio
Peces-Barba no debate do texto actual da Constitución. O ponente socialista é precisamente o
autor dun voto particular que coloca no mesmo
plano a unidade de España, a solidariedade dos
seus pavos e o dereito á autonomia das nacionalidades e rexións, un enfoque tripartito que o
identifica coa minoria catalana e co resto da
oposición e que o enfronta á direita franquista.
Non é casual, porque o seu partido, o PSOE, nas
resolucións sobre nacionalidades dos congresos de
1974 e 1976 ia incluso máis
alá. Na primeira delas, por
exemplo, pódese ler: "A definitiva solución do problema das nacionalidades que
integran o Estado español
parte indefectibelmente do
pleno recoñecemento do
direito de autodeterminación". Redación si mi lar
presenta a resolución do
congreso de 1976 que tamén alude ao direito de autodeterminación.

'Pasto que non é posíbel
argumentar que hoxe
existe máis risco de golpe
militar que hai vinte
anos, cabe sospeitar do
verdadeiro sentido das
palabras de Peces--Barba"

Poderia crerse que Gregório
Peces-Barba, fillo dun republicano represaliado durante a Guerra Civil, vive atemorizado polo pasado, en
virtude do cal xulga hoxe
que a democrácia española
está incompleta, posta que,
nalguns dos seus princípios
esenciais -como é a conformación nacional do Estado- os cidadáns non serian libres de decidir, senón
que hai unha forza superior, inmanente e, ainda
máis, transhistórica (posta que se manifesta atraveso dos séculas e por riba dos cámbios sociais e
do paso das xeracións) disposta a velar pola Unidade de España. Nen coa lenda do Cid Campeador, que gañaba batallas despois de morto, chegara a historiografia oficial española a tanto! Por
outra parte, de ser certa esta tese, cobrarian toda
a razón os argumentos daqueles que impugnan ao
completo o actual marco legal, por considerar
que non existe unha marxe de liberdade suficiente dentro del para reivindicar pacificamente os
seus postulados.

Cabe perguntar entón: como é posíbel que elementos
conceptuais que estaban no
debate hai vinte anos, cando moitos xenerais franquistas ocupaban ainda a
cabeza do escalafón castrense, non poidan estala
agora? Pasto que non parece posíbel argumentar que a situación de 1998 é
máis difícil ou soporta un risco maior de golpe
militar que a de vinte anos atrás, cabe comenzar
a sospeitar do verdadeiro sentido das palabras de
Peces-Barba, cabe comezar a pensar que se cadra o medo foi un argumento moi ben administrado
durante a transición para conseguir que o cámbio
non fose máis alá do previsto por unha clase e un
Estado dominante, como insinuaba hai pouco
Vázquez Montalbán. Parecería que alguns pretenden seguir vivindo das rendas daquel medo
para non aceitar o que a maioria da povoación
decida.+

Que procedimentos empregan?
Visitan aos proprietários palas noites meténdolles medo,
dicindo que sen sinatura vai
haber expropriación igual, pero que non van cobrar. lsto é
falso, pero nalgun caso, os
menos, serviu para convencer a algun proprietário. No
rural, se aparece alguén cun
carné da Xunta e, de casualidade, coincide co paso dun
coche da Garda Civil , a xente
colle medo. Estamos volvendo ao 36.

Que recomenda a Coordenadora Anti-Encaro?
Que non asine ninguén, que
espere a última hora, asi polo
menos pode cobrar algo máis.

Que outros métodos emprega a Administración?
Xa tentaron invadir terreas
sen expropriar e teño a impresión de que se apresentaron un par de denúncias por
esta razón . Por outra banda,
nos casos de invasión de terreas, houberon de retirarse,
recoñecendo que non era legal a invasión.

Creo que tamén recebiron
multas.
Si. Os membros da Coordenadora estamos recebindo notificacións de sancións por parte
da Subdelegación do Governo. No meu caso foi, segundo
di a denúnica, por chamar a
un Garda Civil "chulo e macarra". A petición de sanción é
de un millón de pesetas.

Que van facer coas multas?
A nasa equipa de avogados
está a recorrelas e se é preciso irnos ir á sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior.+
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Un concelleiro tránsfuga apiques de retirar oapoio ao governo pala intervención policial

Acidentado desaloxo do concello de Redondela
dos viciños de Cesantes
O acidentado desaloxo dos viciños dE} Cesantes que ocupaban
o concello de Redondela provocou unha crise no Governo municipal, que preside o popular
Amado Ricón. A intervención
dos antidistúrbios, calificada pala oposición como desmedida e
innecesária, produciuse ás 20
horas do Martes catro de Agosto e saldouse co ingreso nun
hospital de catro persoas, tres
mulleres maiores e unha cativa.

zar a partir dos 26 metros. O
PSOE inicialmente estaba en
contra, pero no pleno que abordou a cuestión deixou nas mans
da Xunta a toma de decisión. O
BNG en todo momento amosouse contrário porque estima que
hai que protexer o litoral. Esta
forza tampouco está a favor de
reducir a protección dos espazos agrícolas e forestais.

A inteNención-policial, a petición
do alcalde sob excusa de poder
celebrar unha Comisión de Urbanismo, produciuse sobre u:i
grupo de cincuenta viciños de
Cesantes que se atopaban desde a unha e meia da tarde ocupando o concello de Redondeta
en demanda da recalificación urbanística do litoral da parróquia
-petición que con matices non
secunda claramente nengun
grupo político do concello.

O tránsfuga Manuel Alonso Lemos rodeado polo alcalde, Amado Ricón
(PP) á direita e o tamén tránsfuga Francisco Puch, á esquerda.

Por outra banda, o concelleiro
tránfuga que agora apoia o Gove rno pero que concorreu ás
eleicións municipais na lista do
PSOE, Manuel Alonso Lemas,
ameazou co abandono do Governo municipal e foi o único
que apoiou as reivindicacións
dos viciños.

A dureza da inteNención policial
motivou a protesta de todos os
grupos municipais, agás o PP.
PSOE, BNG criticaron a "brutalidade policial" e socialistas e nacionalistas abandonaron a Comisión de Urbanismo. O concelleiro do Bloque Carlos Pazos
manifestou que en princípio nada facia sospeitar que os ocupantes fosen a impedir a reunión da Comisión. Na mesma liña, ao dia seguinte da inteNención policial o BNG solicitou a
convocatória dun pleno extraordinário para que o Governo municipal explique a razón da intervención policial.

Lemas xogou un papel relevante no conflito. Inicialmente impulsou a reivindicación como intermediário entre os viciños e o
PP, pero posteriormente este
partido botouse atrás pala incompatibilidade entre a proposta e a Lei de Costas, de modo
que arquivou o plano de macizamento do litoral, o que provocou o descontento dos viciños.
Estas últimos pretendían urbanizar a partir de vinte metros de litoral, ignorando a Lei de Costas,

que impón un límite de protección do litoral de cen metros. O
próprio Lemos no pleno que o
26 de Xaneiro deste ano
aprobaba o urbanismo local deixaba a un lado as reivindicacións viciñais por incompatibilidade coa lei. Pero a posición de
Lemos pouco durou e voltou a
aliñarse cos viciños posteriormente.

Redación precipitada
do PXOU
A posición política do resto dos
grupos que operan na vila moveuse entre o oportunismo de
IU, a indefinición do PSOE e a
oposición do BNG. IU, que non
ten representación no concello,
rexeitou a petición de urbanizar
a partir dos vinta metros pero
solicitou autorización para maci-

Noma ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ................. ........................................................ ..

A redacción do PXOU en Redondela foi precipitada. A sua
aprobación en pleno produciuse
en Xaneiro deste ano, xustificada, segundo o alcalde, pala necesidade de levantar antes do
cinco de Marzo a suspensión de
licéncias e asi cumprir a lei que
o indica. Posteriormente aprobáronse unha série de alegacións que daban a razón aos
administrados e que ian a incluirse nun texto refundido do
plano, pero este ainda non ·comezou a redactarse porque no
camiño quedaron perdidas unha
série de alegacións que non foron respostadas e que haberán
ser analizadas pala administración municipal.

É á exposición pública do texto
refundido á que se acollen Lemos e os viciños de Cesantes
para que se recollan as suas
demandas, pero esta posibilidade está pechada, xa que en
princípio a parte do PXOU que
se pode cambiar é a afectada
palas modificacións nacidas das
alegacións xa aprobadas ou das
que sexan aceitadas de entre o
grupo de alegacións que quedaron extraviadas.+

Alta sinistralidade
na autovia ACoruña·
Carballo
Mália que a Xunta non fixo
público os dados de
sinistralidade da autovía
autonómica A CoruñaCarballo, este vial de
comunicación rexista un
elevado índice de acidentes
de tránsito, segundo
denunciou o BNG despois de
se facer eco de numerosas
informacións aparecidas nos
meios de comunicación, que
daban canta dos sinistros
producidos. De todos xeitos,
o regulamento do servizo da
autoestrada abriga á
concesionária a levar unha
estatística diária do tránsito
de veículos baixo
supervisión da
Administración para que esta
coñeza os dados de
sinistralidade. Segundo o
Bloque a sinistralidade é das
máis altas de Europa.+

Peche no concello de Vigo
pola suba da auga
A Federación Viciñal de
Vigo rexeita a suba nos
recibos de auga e
convocou un peche no
concello que tivo lugar o
Venres 31 de Xullo. O Luns
3 de Agosto, os viciños
protestaron no pleno do
concello contra un aumento
de 17 pesetas por metro
cúbico de auga ao ter que
facerse cargo o concello da
estación depuradora do
Lagares. Precisamente no
pleno, os votos do PP
serviron para aceptar esta
estación, ainda sen
rematar, e que terá un
custe anual de máis de 400
millóns de pesetas. Os
nacionalistas e o PSOE
votaron en contra por non
estar a estación en
condicións de
funcionamento e polo
incremento de prezo nos
recibos.+

Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .
Povoación ............................... N.l.F................................ .
Província ................................ País. .. ............................. .
Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Cedemos de Pensamento e CUitura)
por un ano/semestre ao prezo de:
GalizatEstadolPortugal .....•............................ 9.000 ptaJano ....... 4.500 ptaJsemestre
Europa .................•...................... 10.920

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

a) Subscricións para o Estado español
·
O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.)

b} Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto
Xiro lntemaclonal a noma de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

O

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.
Banco/Caixa de Aforros ............................................................
Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 []]
11111111111

Titular .........................................................................................
........................................... :......... Nº Sucursal ........................ .
Povoación ................................... Província .... .:..... ................. .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso. e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nosa Terra).
DATA

ATENTAMENTE (SINATURA)

Protestan pola apertura
dunha pista nos Aneares
A Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galiza (Adega)
apresentou ªº conselleiro de
Meio Ambiente, Carlos del
álamo, unha solicitude para
· pechar a pista recentemente
· aberta entre Piorneda e o val
de Mustallar para veículos a
motor. Os ecoloxistas piden
que se paralicen as obras
que se levan a cabo e se
restaure a zona xa que
consideran a pista
innecesária. O val polo que
discorre a pista é un dos de
maior altitude da serra dos
Aneares así como un dos
lugares máis ricos en fauna e
flora do seu entorno, pasando
por ali o oso pardo nos seus
percorridos pala Galiza. Os
ecoloxistas solicitan do
conselleiro a "definitiva
declaración de Aneares, e a
zona aledaña recollida na
proposta na Rede Natura
2.000, como espazo natural
protexido". +
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Oconvénio asinado con Renfe sinala unha inversión de seis mil millóns ao ano

Adébeda da Xunta para -a mellora do ferrocarril

ascende a 45.000 millóns
tarian en condicións de anunciaren o tempo que tardarian en
chegar ao resto das cidades".
"Rente leva pedindo 20 anos a
variante do Guadarrama pero
non houbo oportunidade nen
garantias de facelo", sinalou
Corsini que tamén insistiu en
calificar a obra de "prioritária".

-0- P.B.

A Xunta de Galiza segue sen
aplicar o Plano de Me/lora do
Ferrocarril Galego aprobado
por unanimidade no Parlamento en Decembro de 1995.
Asi o denunciaba o BNG o
pasado Luns 3 nunha interpelación ao Governo na que
sinala que o retraso en inversións para a mellora dos cam i ñ os de ferro ascende a
45.000 millóns. O mesmo dia
Xosé Cuiña, conselleiro de
Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda e o presidente de Rente, Miguel Corsini, apresentaban un acordo
no que se prevé unha inversión de 30.000 millóns en
cinco anos, é dicer, 15.000
millóns menos dos que se terian que ter invertido nos últimos tres anos.
Neste convénio Rente comprométese a engadir 12.600 millóns para a adquisición de 21
trens TRD, pero segue sen pór
data á implantación dos trens
de alta velocidade. A explotación do TRD -que pode acadar
unha velocidade máxima de
160 kilómetros por hora- queda
supeditada á realización de mellaras nas vias que terian que
estar en óptimas condicións para o servício poder acadar a
funcionalidade precisa. Neste
sentido, no próprio plano ferroviário coque se prevé a modernización da rede admítese que
as líneas actuais son "decimonónicas". "A maioria das curvas
-sinálase- teñen un rádio inferior aos 500 metros e as pendentes medias son superiores

Papel mollado a promesa
de Fraga de conexión
con Portugal

Unha das vellas demandas é a da instalación de doble via no tramo Vigo-Ferrol.

ás de Suiza, o país máis escarpado de Europa".
Na interpelación apresentada
no Parlamento, os deputados
do BNG, Francisco Trigo e Alfredo Suáre·z Canal, acusan á
Xunta de apresentar de forma
"escandalosamente publicitária
logros pírricos en forma de convénio, que en calquera caso significan o certificado de defunción do acordo do Parlamento".
"Cando tiñamos que levar investido 45.000 millóns de pesetas,
segundo o plano aprobado no
parlamento -explican- levamos
cero pesetas e non hai nengunha realización concretada".
Ao tempo denúncian o desvio
de atención cara á necesidade
do túnel do Guadarrama que
reiteradamente ten feito o PP.

"Cando se trata de talar co Governo central de inversión en
ferrocarril o presidente da Xunta recorre sempre a esta obra.
Unha vez que o plano do Parlamento galega estexa en marcha e a modernización e mellora dos camiños de ferro para o
interior de Galiza asegurada,
pode talarse paralelamente
doutros proxectos. Namentras
isto non acorre están tirando
pedras contra o próprio tellado", sinalan.
Na apresentación do convénio
entre Rente e a Xunta o presidente da compañia Miguel Corsini tamén supeditou a implantación do tren de alta velocidade no país a realización deste
túnel. Neste sentido insistiu en
que primeiro chegarian até Valladolid e que unha vez ali, es-

Na apresentación do acordo tamén contradecián ás declaracións do presidente da Xunta
que hai menos dun mes durante a sua visita a Expo de Lisboa
e despois de reunirse co ministro de Equipamento e planeamento portugués, anunciaba o
enlace Vigo Porto nunha hora.
Desta volta Corsini sinalaba
que para a realización deste
trazado o principal problema
para dar viabilidade ao proxecto
eran os recelos do governo portugués. Segundo el "non están
suficientemente estimulados".
Sen embargo, despois da reunión con Manuel Fraga o 9 de
Xullo, o representante portugués, Joáo Cravinho, informaba do proxecto para millorar o
traxecto Vigo-Porto e anunciaba a intención do seu governo
de que os TRD que tan o traxecto Coruña-Vigo chegaran
até a cidade portuguesa. "Ternos unha grande ilusión con
ese proxecto, porque pensamos que vai ser decisivo para
facer de toda a zona de Galiza
e o Norte de Portugal un conxu nto económico de grande
competitividade en Europa".•

Os salários aumentarán nun 25% eos sete empregados despedidos durante oparo serán readmitidos

Remata a folga de recollida de lixo en Nigrán
tralo acordo entre traballadores, empresa e concello
-0-B.R.L.

Os traballadores do servizo
de limpeza de Nigrán puxeron fin na noite do Luns, 3 de
Agosto, á folga que comezaran nove dias antes. Reclamaban que a empresa adxudicatária, Fomento de Construcións e Contratas (FCC),
equiparase os seus salários
aos estabelecidos no convén i o provincial de limpeza e
dispor de unha xornada d'e
descanso ao mes por traballar os dias festivos. O convénio asinado entre os traballadores e a compañia preve unha suba salarial do 25% nos
próximos tres anos e a readmisión de sete empregados
despedidos a semana pasada
debido á falta de acordo sobre os servizos mínimos.
Os traballadores que realizan a
recollida do lixo no concello de
Nigrán come2aron a sua taiga o
Luns, 27 de Xullo, debido á falta

de acorde na negociación do
convénio colectivo coa empresa
concesionária do servizo desde
que foi privatizado, hai cinco
anos. Antolin Alcántara, da Confederación lntersindical Galega,
afirma que os traballadores "só
reivindicaban o mínimo do convénio provincial de limpeza". Un
empregado deste servizo en Nigrán cobraba unha média de algo máis de 80.000 pesetas ao
mes, mentres que os traballadores de Redondela receben un
20 por cento máis ao ano, e os
de Vigo teñen salários superiores nun 34 por cento.
O comité de taiga solicitaba tamén que se lles concedese un
dia libre ao mes a cámbio de
traballar os dias festivos, pero
esta reivindicación quedou
aparcada tralo preacordo ao
que se chegou na noite do
Luns na suba dos salários. O
novo convénio estabelece un
incremento dos soldas do 25
por cento nos próximos tres

anos, que repercutirá en todos
os conceitos retributivos, incluido o plus de festivos. Parte deses custes serán asumidos polo concello de Nigrán. O alcalde desta vila do Val Miñor, Xosé Villar levará ao próximo pleno a aprobación do acordo que
supón "un estarzo económico
importante, pero necesário".

Sen acordo sobre os
servizos mínimos
Durante -a semana e meia de
folga os traballadores realizaron concentracións diante do
concello e tentaron impedir,
concentrándose diante do parque móbil de Nigrán, que saisen as máquinas coas que a
equipa municipal pretendia !impar a costa. "O problema era
que non se chegara a un acordo sobre os servizos mínimos",
di Manuel Zabala, da CIG. Despois do enfrentamento dos empregados coa garda civil e de
que se producise unha carga

pactáronse os servizos mínimos só para ese dia e "un
compañeiro foi detido e trasladado ao cuartel da Garda Civil
en Gondomar por suposto
atentado contra a autoridade,
para presionarnos". Sete traballadores receberon cartas de
despido durante a semana acusados de incumprir uns servizos mínimos que nen sequera
foran pactados. O preacordo
asinado o Luns recolle tamén a
sua readmisión.
No pasado mes de Xullo os traballadores da recollida de lixo
de Marin tamén realizaron unha folga reclamando mellaras
laborais. O alcalde da vila pontevedresa, Augusto Casal Sánchez, do Partido Popular, anunciara a apertura dun expediente porque consideraba a folga
ilegal e pedira a colaboración
dos militantes de Novas Xeracións que limpasen a cidade
ante a iminente visita dos reis
Juan Carlos e Sofía. •

A consellaria de Pesca deu a
arde de por en marcha a
denominación de orixe
Mexilón de Galicia, segundo
publicou no DOG o Luns 3 de
Agosto. Tamén nomeou un
consello regulador provisional
até que se celebren eleicións
e que está presidido por
Olimpio Castelo, formando
parte deste organo reitor
provisório catorce vocais que
representan o sector
produtivo, o comerciliazador
e das consellarias de Pesca
e Sanidade.+

As ms controlan o 14%
do traballo eventual
Durante 1997, un 34,3% dos
contratos realizados a
traballadores foron
eventuais e, desta cifra, o
14% está controlado polas
Empresas de Traballo
temporal, segundo os datos
do Consello Económico e
Social. Este organismor
eseña que o número de
contratos realizdos polas
ETTs foi considerabelmente
superior aos do ano 1996.
O CES sinala que o
aumento de contratos
indefinidos non é
significativa tendo en conta
o elevado número de
contarlos temporais.
Outros datos a reseñar
retírense ao emprego
feminino, cuxa
remuneración descende a
medida que as mulleres
teñen máis idade. As
mulleres receben un 72,7%
do salário dos homes como
media, segundo o CES.•

Puleva quer o control
de Clesa
A empresa Puleva, conforte
preséncia en Andalucia, ven
de adquiriir o 22% de Clesa,
que conta cunha factoría en
Caldas de Reís. Esta compra
semella só un paso antes de
facerse co control total de
Clesa, cuxas filiais Letona e
Lacteos do Atlántico surten o
mercado catalán e galega.
Puleva, que recolle leite na
Galiza que transforma nas
factorias de Andalucia, ten
intención con esta operación
de consolidar un grupo lácteo.
Coa nova configuración,
ambas empresas recollerán
perta de 150.000 toneladas
deleite na Galiza.+

Conceden o terceiro grao
ao ex banqueiro
Mario Conde
O Martes 5 de Agosto, o
ministério de Interior
concedeu o terceiro grao
ao ex banqueiro Mario
Conde, quen pode asi sair
duasfinsdesemanaao
mes e ter un permiso de 48
dias ao ano. Conde
ingresou na prisión de
Alcalá-Meco en Febreiro
despois de ser condeado a
catro anos e dous meses
por apropiarse de 600
millóns de pesetas no caso
Argentia Trust. O xurista e
o psicólogo da xunta de
Alcalá-Meco que decidiu
solicitar o terceiro grao
votaron en contra.+
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Os altos cargos do PP asisten á praza mentres as ruas se enchen ca balbordo das peñas

Touros en Pontevedra, o delirio a cabalo da esmorga e a ostentación
.+c.v.
Enrique Ponce, Francisco Rivera Ordóñez e José Tomás
compuñan o cartel da primeira
corrida da autodenominada
feira da Peregrina de Pontevedra celebrada o domingo dia 2
de Agosto. O Luns á mañá un
esforzado locutor radiofónico
teimaba en dar as claves taurinas do encentro. Estocadas,
catro orellas e pouco máis dos
termos da xerga. A festa calla
en Pontevedra pero máis a
conta do balbordo das peñas e
do esforzo das autoridades locais que a unha afección á festiva matanza dos touros.
Mareas de mozos ataviados con
atuendos parasanfermineiros palas ruas pontevedresas son o
principal sinal do comezo das
tres corridas da feira. O viña 1into, os panos aos pescozos e as
camise1as serigrafiadas cos nom es das peñas compoñen o
a1uendo festivo que centos de
mozos lucen máis nas ruas que
nas próprias prazas. Os hosteleiros da cidade prepáranse para a
avalancha e moi1os deles op1an
por colocar unha barra na porta
como barreira de conservación
dos seus locais. Os chupinazos
de tinto deixarán, sen embargo,
boa proba da sua preséncia nas
paredes dos bares da cidade.

É a parte máis lúdica, e ao tempo menos taurina, da corrida.
Na praza marcan a corida grada
sol e ocupan o espazo reservado para a esmorga e os comportamentos menos acordes coas normas dos cosos españois
e máis parellas aos festexos
pamplonicas. Nos palcos o ambiente é ben distinto. O alcalde
de Pontevedra, Juan Luis Pedrosa ocupa un lugar privilexiado ao pé de boa parte da sua
família. Xunto eles, al1os cargos
do PP de todas as administracións, en especial, os amigos do
minis1ro Mariano Rajoy, entre os
que se canta o delegado de Facenda , o director de Canal +,
José Manuel Lorenzo que asistiu xa á primeira xornada. Por
Pontevedra deixanse ver nes1es
dias vários conselleiros e directores xerais que gastan mostrarse con ar fes1ivo nas graderías
do coso. Os governadores civis
socialistas, en especial Jorge
Parada , gabábanse tamén da
sua presenza no palco.

Pra:za do 98
Os últimos anos son os de
maior repercusión pública da
feira taurina pontevedresa pero
a sua traxectória ven de lonxe,
marcada polos avatares históricos que sofreu a cidade. O ánimo para a construcción da praza data do ambiente de exaltación patriótica que se viviu por
volta de 1898. Parte da burguesía da cidade impulsou a construcción do coso, facéndose coa
propriedade dun solar na Moureira, adicado até entón ao secado de redes polos mariñeiros.
No entanto, as touradas foron
correntes nas prazas públicas
da vila desde o século XIV-fóra
da parafernália habitual da celebración española-, sofrindo aos
poucos os atrancos de diferentes proibicións reais até que no

século XIX se convertiu nun espectáculo regulamentado.

despois da corrida, palas transitadas ruas .da zúna vella da cid ad e poboadas nas tardes de
tauros por milleiros de mozos
ataviados cos signos das peñas
a pesares de que boa parte deles non compren nunca as custosas entradas nen mostren demasiado interese polo resultado
das faenas dos toureiros no coso. Asistir ás tres corridas que
se celebran en Ag~sto na cidade
custa o dobre que a xa cara entrada dos Rolling en Vigo.

Os tauros sempre se fixeron
coincidir en Pontevedra coas
festas patronais da Peregrina.
Por ferrocarril chegaban afeizoados de distintas vitas e cidades
como Vigo, Vilagarcia ou Compostela que, mesmo asi, non
conseguian encher a praza, ainda que si logo ateigaban os locais de prostitución do desaparecido bairro da Moureira. Mostra de que a festa non daba pegado na cidade é tamén que só
un nativo chegou a ter un certo
nome dentro do mundo taurino.
O novilleiro Manuel Escudero,
Barquerito, foi aplaudido pola
burguesia local e chegou a ser a
grande esperanza de que Pontevedra aparecese nos carteis
dos festexos españois. No 1936
Barquerito tivo que agacharse
nun burato da ponte da Barca
acusado de esquerdista e perseguido polos mesmos que antes o celebraban.
Despois do golpe militar, a alta
sociedade de Pontevedra riase
de Pepe-Hillo de Barrantes en
becerradas nas que os mozos
da cidade se lucian diante das
mulleres que exibian as mesmas mantillas españolas que se
ostentaban nas procesións de
Semana Santa. Anos de esplendor da praza foron a década dos
corenta e cincuenta nas que os
cartas negros do wolfran e o extraperlo circulaban arreo e os
governadores civiles se fachendeaban das multas que impoñian a espectadores e membros
das cuadrillas. No tempo, o explotador da praza, Domingo Domingu in, pasaba por ser comunista e amigo dos esquerdistas.
Diciase daquela que chegaba a
Pontevedra cun maletin de car-

A de Pontevedra é das poucas
prazas nas que continua a tradición franquista de presidir a festa unha autoridade policial da localidade. Até hai pouco tocáballe a sorte ao comisário provincial Henrique Mora Morandeira
que cedeu os trastos ao xefe da
policía autonómica, José Manuel López Sánchez.

A zona vella de Pontevedra é o espazo de troula das peñas. Abaixo, Karina Falagan no pako da praza.

tos que repartia entre pagar aos
toureiros e financiar as actividades de oposición ao rexime
franquista. O tempo de tauros
era tamén de forte rumoroloxia
nos carriños da cidade e a ideo-

loxia nacionalcatolicista aventuraba relacións entre toureiros
convidados e mulleres coñecidas da sociedade pontevedresa.
As tazañas do Pontevedra en
primeira división seguian a ser
nos sesenta tema de conversa
no verán diante dunhas corridas
que apenas conseguian encher
meia praza. O encarecemento
que sofriron as entradas axudou
á crise das celebracións taurinas
na cidade do Lérez. A pesares
da decadéncia da festa, o papel
do pontevedrés Pio Cabanillas
no Ministério de Información e
Turismo serviu como valedor e
empurre para a
celebración. Baixo
o seu auspício a
praza de Pontevedra foi o escenário
da primeira corrida nocturna televisad a cunh~ sesión na que debutaba o diestro ang ola no Ricardo
Chibanga.
Contra pronóstico,
mellares tempos
para a praza viñeron coa marte do
ditador. A puxanza cada vez maior do San Fermin pegou nos mozos pontevedreses que deron en exteriorizar
na rua a mesma troula que vivi an no tempo dos encerros
pamplonicas. A partir de 1977
comezaron a aparecer as primeiras peñas taurinas xuvenis
que en poucos anos proliferaron
até lograr encher na sua totalidade a pedra do tendido de sol.
Festa nas gradas e, máis ainda,

O recadado na billeteria, a moito
que a afizón aumente, non chega sen embargo para financiar o
custoso festexo. A presenza dun
número considerábel de veraneantes na Ria -case trescentos
mil- e un contioso subsídio do
governo local de Pontevedra, rexido polo PP, anima a celebración das corridas e comprace
aos empresários da praza. Como mostra de agradecemento,
máis de 600 invitacións e entradas de balde pasan a ser xestionadas palas autoridades locais e
a empresa que agasallan entre
as forzas vivas da capital. O exconcelleiro do PP local, José M.
Picallo foi un dos impulsores dos
tauros nestes últimos anos. No
seu pasado rezuma unha forte
afeizón que o levou a presidir
unha peña taurina e a apadriñar
a un toureiro pontevedrés que
resultou un ·sonado fracaso nas
prazas. O grupo municipal do
BNG ano tras ano devolve as
entradas que lle envian.
A praza, a pesar do empurre e
a prestáncia que lle queren dar
na localidade, continua sen ser
tomada en canta pola crítica
especializada que entende que
en Pontevedra se rifan os trofeos e escasamente se cumpre
o regulamento, en especial
cando os membros das peñas
saltan ao coso .
As críticas desaparecian do xornal local, Diario
de Pontevedra,
mercede a que o
seu anterior director, Pedro Antonio Rivas, foi
durante moitos
anos xestor da
praza e teimaba
en
promover
desde as suas
páxinas as bondades da festa.
Nos dias 2, 9 e
14, datas de celebración das corridas -que culminan co espectáculo musical taurino coñecido
como charlotada- anunciaron tamén a sua actuación a Penha
. Anti-taurina Vengador de Marin,
que convidaron a diversos colectivos para se concentrar diante da praza mostrando a sua
oposición á festa por considerala "violenta" e unha "inxeréncia"
da cultura española na cidade. •
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Na competición alexislación debe defender ao deportista, no espectáculo ao espectador

O doping na competición mellora o espectáculo
-0- PUCHEIRO

As lexislacións deportivas,
ainda as máis progresistas
como a francesa, están a
quedar obsoletas polas mudanzas que se están a producir no que se coñece comunmente como deporte. Hoxe
coa profisionalización non estamos xa na fase de competición, senón que o centro é o
espectáculo e ao seu redor é
no que se moven as distintas
competicións.

no que se poderia comparar
mesmo a unha obra teatral. Así,
aparecen desde os encarregados de montar o espectáculo
aos donos da compañias, os
que escriben o guión a representar e, incluso, organizacións
superiores que non existen no
teatro, como son as federacións
e ligas das distintas competicións e representacións que teñen a desputa como trama principal do libreto.

Asi, a lexislación francesa é progresista vista con ollos dos anos
sesenta e cecais dos setenta
pero, hoxe, quedou totalmente
obsoleta. A dinámica deportiva,
mesmo para os espectadores, e
non digamos xa para os pro.tisionais, non está na competición, senón no espectáculo:
cando se profisionaliza xa non
podemos talar de deporte, nen
de competición deportiva, senón
de espectáculo deportivo. A
eséncia non está na competición (superior estado dos xogos), senón na representación
deportiva, da que o deportista é
o actor, pero na que interveñen
moitas outras persoas, con responsabilidades tan decisivas coma a do protagonista principal,

"Fisterra '1ª emigración.
Casto M. lnsua, un fisterrán
que reinventou o mundo" será
o lema da homenaxe que se
lle vai render en Fisterra a
este intelectual do 7 ao 18 de
Outubro. A comisión de
investigación Casto M. Ínsua,
que foi criada para recuperar
a memória dos emigrantes
desta vilá espallado~ polo
mundo, considera a lnsua
como "un dos pilares máis
fortes da colectividade galega
en América". O programa da
homenaxe quer abranguer
aspectos diversos do
fenómeno migratório asi
como analisar a traxectoria
de quen foi un dos
fundadores da Sociedade
Fisterre en América e
presidente da Casa de
Galicia en Bos Aires, para o
que vai canta~ coa preséncia
de Francisco lnsua, tillo de
Casto, quen reside en
Arxentina.+

Un cámbio fundamental
no deporte

A lexislación francesa non pe- ·
naliza o consumo de drogas,
Ante este cámbio fundamental
pero si penaliza a utilización e
no deporte profisional, o paso
tráfago das sustáncia de uso
do deporte competitivo ao esproibido nos distintos deportes.
pectáculo deportivo, o que hai
A inclusión do doping no código
regular e, por conseguinte, tapenal francés non é por mor de . mén salvagardar, son as esénque as sustáncias sexan malas
cias do espectáculo mesmo, os
ou boas para a saude (en caldereitos do espectador a disfruq u er botiquín dun médico de
tar desa representación deportiatención domiciliária hai polo
va. Dictar normas e impoñer as
menos unha dúcia de sustáncondicións para que os actorescias polas que se pode castigar
deportistas, como no circo, aca un deportista ou médico detuen nas millares condicións e
portivo) senón porque a sua utidean o maior espectáculo posí1ización altera o resultado da
bel. O fraude no!') se xera por
competición.
supermotivación, por moito treinamento, por primas (ainda que
Chegamos, dexte xeito, ao nó
sexan a terceiros) senón por
do vierto. O que trata a lexislanon facer o . posíbel por bater
ción francesa e a ministra do
unha marca ou gañar, non polo
deporte, a comunista Jean Mafeito en si, (ainda que tamén)
rie Buffet, é de impedir adulterasenón porque vai contra a concións na competición, resultacepción mesma do espectáculo.
dos anómalos por uns ou outros
Seria como se nun cine che cormédios, entre eles os químicos.
tasen os cadros principais dunDefender os dereitos dos especha película: tes dereito á devolutadores e afeizoados, pero, soción da entrada, a lexislación
bre todo, os dos outros deportisprotexe ao espectador.
tas para que ·podan competir en
igualdade de condicións. LoxiO deportista profisional debe de
camente a xustiza francesa acestar amparado pola lexislación
tua en consecuéncia coa sua lelaboral, específica como a hai
xislación.
para cada ramo, para que non
sofra danos físicos ou mentais.
Non podía ser menos que fose
Pero el, dedicándose a esta proun político progresista quen imfisión, ten que asumir os riscos
pulsase esta lexislación. A deinerente a ela, como os asume
reita nunca estivo preocupada
un mineiro, gañando en toda a
polo deporte e, menos, polos
vida menos que algun deportista
aspectos sociais, usándoo uninun ano. Os médicos deportivos
camente, mesmo nas suas teoforman parte dese entarimado
rizacións, como médio de aliedo espectáculo e hoxe son un
nación das masas. ou benefício
factor determinante, velando poeconómico, directo ou indirecto.
O que pasa é que a maioria das
reflexións socializantes sobre o
deporte quedáronse neso, no
deporte, pero non avanzaron no
estudo da evolución deste fenóDA
meno de masas no capitalismo
TEIRA
ou, cando o fixeron, foi para reAUIAld.ADA
xeitalo totalmente sen darse
canta da necesidade, mesmo
inevitábel, de intervir na sua regulación conforme ao seu estado de evolución.

Policía nas fincas
de Santiso para
calar as protestas
pola concentración
parcelaria
O proceso de concentración parcelária que a Xunta de Galiza iniciou no 1989 ten suscitado numerosas denúncias e protestas dos viciños afectados, ademais de problemas de desertización e deforestación en moitas zonas do país.

Fisterra homenaxea
aos emigrantes
na figura de
Casto. M. Ínsua

Aos xogadores da seleclón estadounidense aceptáronlles a condición de non pasar o control sntidoping nas Olimpiadas de Barcelona 92.

ciais unhas veces e outras por
falta de capacidade social e
técnica dos seus dirixentes,
que, por exemplo no ciclismo,
penalizan dúcias de sustáncias
que se receitan todos os dias
nos dispensários da SeguridaO doping causa agora moitos
de Social, mesmo a aspirina. A
menos estragos que hai vinte
anos cando a medicina deporti- · famosa EPO ten a virtude que
va, propiamente dita, estaba ten un adestramento a dous mil
ainda nos seus albores. A autometros de altura, onde os diferentes estados están a consmedicación é mala en calquer
truir os seus centros de tecnificondición. Hoxe a dopaxe é alcación deportiva. Oporse a esgo tecnificado, reglado científites avances que non perxudicamente e, sen dúbida, cuns
médicos con deontoloxia profican a saude é unha atitude
sional, beneficioso para a saude
idéntica a dos que se opoñen
xeral do próprio deportista, porás transfusións, á doutros que
afirman que hai que parir con
que estas sustáncias consiguen
axudar ao sistema físico e mendor e á dos que se negan a tomar analxésicos porque adoré
tal do traballador deportivo.
castigo de Deus. Existe unha
As lexislacións deportivas (sopalabra para definir esta posibre todo a do ciclismo) agás a
ción: fundamentalismo. Pero,
da NBA americana, están tan
no caso deportivo, é atraso e
intereses alienantes.•
obsoletas por razóns comerla saude do deportista non só
nas competicións, senón nos
treinamentos e calibrando as
suas capacidades físicas e
mentais.

Áreas como Ponte Liñares, declarada no ano 1991 espácio natural
protexido pola Consellaria de Ordenación de T erritório eran entregadas,· meses máis tarde, á concentración parcelária pala Consellaria
de Agricultura. Contado, o máis
frecuente é que os proprietários
desconfien da calificación e reparto das leiras realizado polos peritos
agrícolas, atribuíndoo a critérios
caciquis.
A concentración parcelária da parróquia de Santiso, no concello de
Lalin, foi anunciada como experiéncia piloto para toda a comarca. Remédios Meixomin, unha viciña non conforme co resultado,
denúncia que o reparto das terras
se fixo seguindo critérios pouco
claros, que favorecen a familiares
de cargos do PP provincial. As
cinco famílias descontentas co resultado da concentración presentaron vários recursos que non tiveron resposta e motivaron unha
pregunta parlamentar do deputado
autonómico Bautista Álvarez, do

Bloque Nacionalista Galega. Remédios asegura que o 8% dos viciños e o 20% das terras de Santiso
están afectados polo reparto irregular das fincas, e que esa porcentaxe abonda para dar marcha atrás
no proxecto.
Pésie a que o recurso contencioso
administrativo apresentado polos
viciños hai un ano ainda non foi
resol to, o Luns, 27 e o Martes, 28
de Agosto dous funcionários da
Consellaria de Agricultura e un
avogado acudiron á parróquia cos
títulos de propriedade das terras
para entregárllelos aos novas danos das fincas. Remédios denúncia
que viñan acompañados de vários
furgóns da policia que escoltaban
os tractores dos novas proprietários para fresar as leiras, mesmo
as que tiñan o millo medrado. Os
afectados tamén protestan pala tala de carballos e castiñeiros centenários nas terras que cambiaron de
propriedade e polas ameazas da
policía de multalos con 50.000 pesetas ante as suas protestas.•

Contra a "brutalidade
policial" en Compostela
Várias organizacións veñen
de denunciar as actuacións
policiais en Compostela
tras saber que "no Hospital
xeral de Galiza, ao servizo
de urxéncias son levados a
eolio moitos cidadáns
despois de sufrir o maltrato
da policia". A Asemblea
Nacional de Obxección de
Consciéncia, a asociación
Presos, o Comité Antisida e
máis o BNG sinalan que os
abusos da policia na
cidade "forman parte
dunha polftica
anticonstitucional,
discriminatória e racista de
limpeza social" e
responsabiliza da mesma
ao alcalde Xerardo Estévez
e ao subdelegado do
Governo Diz Guedes.
Vlclños, mendigos, artistas
da rua e turistas son
obxecto de intlmidacións,
segundo os denunciantes,
que van informar do
"abuso de poder" ao
Valedor do Povo e aos
grupos municipais da
oposición.+

Pilar Barreiro,
campeona de España
de 800 metros
Pilar Barreiro, atleta da
equipa da Universidade de
Santiago, proclamouse
gañadora na final de 800
metros do campeonato
español de atletismo, que se
celebrou no estadio de
Anoeta, en Donostia, o
Domingo 2 de Agosto. A
marca de Barreiro foi de 2
minutos, 5 segundos e 92
centésimas. Outra galega,
neste caso Anxeles Barreiro,
da equipa do Celta de Vigo,
quedou en terceira posición
en lanzamento de disco.
Subiu ao pódio grácias a
unha distáncia de 51.43
metros.+
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Acampaña "Sáhara no corazón" busca oapoio galega áautodeterminación

Adiase por uns meses o referendo pola independéncia
do Sáhara previsto para o 7 de Decembro
-0- C. VIDAL

O referendo pola independéncia do povo saharaui previsto
nos Acordos de Houston de
1997, sofre un novo retraso
pola falta de acordo á hora de
establecer o censo de participantes na consulta. Os sahar Ah u is contemplan con decepción como lles rouban outravolta a data definitiva de
celebración do referendo, que
desta estaba fixada para o 7
de Decembro. A demora terá
que ser de meses.
Unha jaima instalada nos xardins de Méndez Núñez de A Coruña, forma parte da campaña
Sáhara no corazón que busca
recadar apoio dos galegos para
a causa saharaui.
As presións de Marrocos impediron até o momento aclarar o
censo de participantes no referendo. O cámbio na secretaria
xeral da ONU -que supervisa o
proceso- e a chegada de Kofi
Annan , avalado pola volta na
actitud e poi ítica dos Estados
Unidos, abriu novas vias para o
esclarecemento da situación e a
busca do acordo entre as partes
no proceso de paz.
O informe apresentado por Annan o 1o de Xullo requeria de
Hassan 11 que depuxera a sua
actitude de impedir o desenvolvemento do proceso. O governo
marroquina tentaba introducir
no censo máis de 65.000 persoas co fin de darlle volta ao resultado do referendo. Esta pretensión de Rabat de sabotear
as listas polo número ou a calidade dos dados repétese desde
o momento en que a ONU inicia
o proceso de consulta, despois
dos Acordes de Madrid de
1975.
O secretário xeral da ONU
apresentará en Setembro un
novo informe co fin de que a
consulta se leve a cabo á fin no
próximo ano.
O presidente da Asociación Galega de Axuda ao Sáhara, Pio
Moa entende que a intención de
manipulación do censo e a introducción de confusión no proceso non é máis que un recurso
de Hassan 11 para impedir a autodeterminación do pavo saharaui. O governo español, ao seu
ver "tiña que ter unha participación activa e primordial como
nación descolonizadora pero renuncio u a sua abriga palas
suas relacións con Marrocos".
O censo español de 1974 está
a ser tomado como base para
os comícios pero o governo de
Aznar "evitou ter responsabilidades na que tora colónia española e non facilitou expertos para aclarar dúbidas e participar
na identificación dos futuros votantes", segundo Moa que salienta a alta organización conseguida polos saharauis nos
seus campamentos. Esta vertebración nacional mantennos
"dispostos a ocupar a sua terra,
cun carpo diplomático organizado e demais organismos próprios dun Estado".

Comezan as
indemnizacións
pola presa de Tous
Dezaseis anos despois da
rotura da presa de Tous, a
Audiéncia Nacional emplazou
á Delegación do Governo en
Valéncia para que comece o
pagamento das
indemnizacións a 150
afectados que apresentaron
recurso diante do Supremo.
Este tribunal fallou a favor dos
afectados que recorreron e
determinou que o Estado
debe de pagar indemnizacións
millonárias no canto de
abonar as cativas cantidades
determinadas polo Estado,
que si foron recebidas polos
afectados que non
apresentaron recurso. Oeste
xeito, só unha pequena parte
dos afectados cobraran unha
suma importante. Segundo o
delegado do Governo en
Valéncia, o 80% dos
afectados foron
indemnizados.•

Sae da cadea o membro
do Grapo Hierro _Chomón
tras vinte anos
Nos campos de refuxiados o govemo saharaui conseguiu manter a formación educativa dos seus nenos.

O referendo implicará o translado dos refuxiados desde Tinduf
ao território saharaui, feíto que
non se producirá até "que a convocatória se faga en firme, despois de tantos fracasos" conflue
Pio Moa.

Solidariedade
cos refuxiados

hasta a celebrar o día 14 de
Agosto co fin de recadar fondos
para os refuxiados e a organización do referendo, para o que
boa parte da poboación terá que
se transladar desde os campamentos nos que viven. Para a
segunda quincena de Agosto
está tamén prevista unha festa
de apoio a celebrar en Tomiño.

Un amplo programa de actuacións e o reparto de material informativo sobre a causa saharaui son alguns dos elementos
da campaña de solidariedade
que comezou na Coruña. A situación de espera da povoación
impide que este ano veñan a
Galiza nenas saharauis, como
aaconteceu nos últimos anos. A
Asociación Galega de Axuda ao
Sáhara organizou asimesmo unha exposición de pintura no Pavi llón de Deportes de Panxón
(Nigrán) que rematará na sub-

A comisión encargada pala
ONU para a elaboración do censo sobre a poboación saharaui
de cara ao referendo ven de
anunciar que serán unhas
140.000 persoas as que podarán participar no comício. A
identificación teria que estar rematada para o día 31 de Agosto
segundo o plano que previa o
referendo en Decembro. As bases para a celebración dos comícios fixáranse hai sete anos,
no 1991, cando marroquis e saharauis deron os visto bon ao

XA:\' CARBr\LLr\

Plano de Paz -promovido pala
ONU- que recollia tamén o fin
dos enfrontamentos bélicos. O
retesio entre as partes impediu
até o momento clarificar as condicións do proceso que comezara no tempo no que Javier Pérez de Cuéllar ocupaba a secretaria xeral da ONU. As presións
marroquinas pesaron daquela á
hora de atrancar o plebiscito e
tempo despois descobriuse a
relación do secretário da ONU
cunha das empresas de Hassan
11. O papel do exípcio Butros
Ghali non facilitou tampouco o
proceso de autodeterminación
dos saharaius senón que continuou cunha política hipotecada
aos intereses marroquinas. A
cámbio na política dos Estados
Unidos, reticentes até entón á
autodeterminación dos saharauis, propriciado por James Baker como mediador e valedor
fundamental dos acordes de
Houston abriu novas portas para a independéncia do Sáhara
Occidental.

Crónica dun território
ocupado

Cadeas de duas velocidades
Unha das meirandes obscenidades cometidas por Mario Conde na sua
vida pública non fo¡ o roubo do que é acusado no banco do que foi presidente. Nen tan sequer meterse a tumba aberta a zoscar, a dereita e esquerda, cos papeis que foi conseguindo desde o posto de priviléxio que
lle deron os cartos. O principal foi a "carta ao meu amigo preso" que lle
dirixiu de colega a un interno que coñeceu en Alcalá-Meco.
Ainda que as últimas senténcias de sona veñen querendo insistir en que
todos os cidadáns son iguais ante a lei, está visto que despois de tantos
anos é moito máis puníbel roubar unha galiña que estafar uns cantos
miles de millóns. Se tes cartos caneas ao tribunal durante anos, tes recursos infindos para ir saindo do paso, para agachar a fortuna que apafi.aches de mala maneira. Compras revistas, rádios e televisións, doutorados honaris causa ou escritores aduladores que che fan unha imaxe pública de honestidade. E se finalmente non houbo maneira de sair de todos os pasos, xa conseguiches comprar favores dabondo para que o teu
paso polo cárcere fique en pompas de xabrón: duas saidas ao mes e case
completar sesenta dias libres por ano. Seica hai nada debatia o PP sobre
o cumprimento íntegro de penas!+

Outra das iniciativas de apoio á
causa saharaui é a publicación
do libro de Fran Alonso, Território ocupado, que destina os direitos de autor á axuda aos refuxiados. As fontes saharauius pasan
a primeiro plano nun escrito feito
á maneira de crónica polos campamentos e o contacto directo
cos protagonistas do conflicto.
"Entre tanto 250.000 saharauis
permanecen á espera de poder
retornar á sua pátria. Residen
nos campamentos de refuxiados
da hamada de Tinduf desde hai
máis de vintetrés anos, soportando durísimas condicións de vida
e un clima que oscila entre o frio ·
atroz das noites de inverno á ca1or extrema do verán" aponta
Alonso antes de entrar nunha
manchea de histórias particulares que retratan o sofrimento do
povo saharaui.•

Segundo comunicou o
Ministério de Interior, o
Martes 28 de Xullo o
membro dos Grapo
Fernando Hierro Chomón
quedou en liberdade tras
cumprir integramente os
vinte anos de cárcere aos
que fora condeado. A última
parte da mesma cumpriuna
no cárcere Sevilla 2. Hierro
Chomón, de Burgos, foi
detido en Vigo en 1980
despois de fugarse da
prisión de Zamora con
outros catro membros dos
Grapo a través dun tunel
baixo terra. Estaba na
cadea desde 1978,
condeado a 7 anos polo
secuestro de Emilio
Villaescusa, presidente do
Consello Supremo de
Xustiza Militar no ano
1977.+

Marqués, suspendido
oito anos de militáncia
noPP
O comité de disciplina do PP
decidiu suspender de
militáncia durante oito anos a
Sergio Marqués, presidente
de Asturies, polo conflito que
.este manten co
vicepresid~nte do governo
Francisco Alvarez Cascos.
Asimesmo o PP decidiu
suspender de militancia
durante catro anos ao
vicepresidente asturiano,
Leonardo Verdin, e ao
conselleiro Juan José Tielve.
Outros catro conselleiros
foron suspendidos por tres
anos. As faltas polas que
son apartados do PP
retírense á desobediéncia a
organos superiores, propagar
noticias que calumnian ao
partido e actuar contra as
directrices do mesmo. Mália
as medidas, Marqués non
quer abandonar o cargo e ten
na sua axenda as previsións
de actividades institucionais
até finais de ano.+
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Érepresentante da Asociación de Agricultores do Alto Paraná (ASAGRAPA) do Paraguai

Tomás Zayas
"En Paraguai vivir no campo significa ser probe, indixente eanalfabeto"
terna de 1.000 millóns de dólares e, neste momento, co actual
Governo democrático, aumentou
"En Paraguai, no campo todo
en 41 O mil millóns. Ademáis, hai
o mundo tala guaraní, pero un
unha desocupación do 8% da
vai ás escolas e ensínanche o
povoación laboralmente activa.
castelán. Agora oficializouse
Todos esos son problemas cona língua indíxena pero falta
cretos que ternos en Paraguai.
moito por avanzar na escola",
O problema da saude non se soasegura Tomás Zayas, diri1ucionou e o da educación tamxente labrego do Paraguai,
que se atopa facendo unha xi- . pouco: hai un índice moi alto de
analfabetismo. En Paraguai, vivir
ra por Europa para dar a cono campo significa ser probe,
ñecer a situación do seu país,
ser indixente e analfabeto.
que aindanon se recuperou
da fonda pegada da ditadura
En Paraguai, os campesiños
de Stroessner.
están levando neste momento
o peso das mobilizacións?
Que representou a apertura
democrática para os paraAsí é. En Paraguai , en épocas
guaios e como se vé agora a
anteriores, sí houbo loitas moi
situación paraguaia desde o
importantes de obreiros que fointerior do país?
ron derrotadas através de supresións brutais na época da ditadulniciouse unha apertura demora. Isa foi no 54, 59, 61 e 76. A
crática e había moita esperanza
partires dese período surxiu unde que se ian a solucionar os
ha mobilización campesiña que
problemas sociais e económicos
tamén foi derrotada nos anos 76
de Paraguai. En sí, nós considee 80. Pero como viu esta aperturamos que houbo un avance pora, nós aproveitamos e organizálítico. Co poder xudicial empemonos ·e, en realidade, o campezou unha apertura que permitiu
siñado paraguaio neste momenas ponéncias sociais, tanto sinto está á vangarda da loita. Hai
dicais, campesiños, obreiros, a
un avance importante na
organizarse e a esixir os seus
conciéncia porque, normalmente,
dereitos. Houbo avance porque
o campesiñado loita por ser un
os campesiños paraguaios, que
pequeno burgués, por un pedazo
son máis de 350 mil sen terra,
de terra, entón non ven o problepuideron aproveitarse desta
ma do Estado como un problema
apertura para organizarse e ocude fondo. Entón , plantexamos
par as grandes extensións de teque as organizacións sindicais
rra que na sua maioria son erson organizacións de presión, de
mos. Neste senso hai unha conreivindicación e, xa plantexando
quista importante, pero o probleo problema do partido como unma económico non se solucioha necesidade política da clase
nou. O Governo seguiu co intentraballadora. Neste senso, a mito de implantar unha política neña preséncia en Europa responol iberal. No 93 houbo unhas
de a iso. Nunca se coñeceu que
eleccións que gañou o Partido
un campesiño asuma unha resColorado e subiu Juan Carlos
ponsabilidade política partidaria
Wasmosy, que é un corrupto. A
e que loite polo poder do pavo.
sua consigna era avanzar en
cinco días o que se podía facer
Qué sindicatos hai no Paraguai?
en 50 anos, pero iso non foi verdade. Cando caiu Stroessner,
Alá ternos tres centrais sindiParaguai tiña unha débeda ex-

Teño un castelán moi mal talado
porque non é o meu idioma, eu
falo guaraní. O castelán impuxéronmo coa suposta civilización e
coa su posta ·evanxelización, que
en realidade foron saqueos que
houbo en Paraguai. O idioma
oficial de Paraguai era o español. A xente da cidade, a xente
de primeira categoría, falan o
castelán e os de segunda, os
pobres e os indixentes talan o
guaraní, lamentabelmente. Sen
embargo, despois da constituinte que houbo neste período de
transición se oficializaron o guaraní e o español. Daquela nas
escalas se empeza a ensinar tamén en guaraní. No campo todo
o mundo fala guaraní, pero un
vai ás escalas e ensínanche o
castelán . Os campesiños que
poden escreber en castelán , len
en castelán, pero non entenden
nada do que están a ler. Para
os profesores tamén é un problema porque teñen que estudar
para aprender guaraní, porque
senón será a mesma situación
pero ao revés . Avanzouse neste
senso que o idioma que manexan os mozos na sua casa se
está utilizando para que se poidan ensinar causas importantes.

-0- TOMAS CALLAU/A.D.A.I.

NOVIDADES

DE A

O concepto que teñen de Estado e perténcia a Paraguai, é
o mesmo entre o blanco que
tala castelán e o campesiño
de orixen guaraní?

cais, duas de elas bastante fortes. Unha está moi identificada
con o Governo na época da ditadu ra, a Central Paraguaia de
Traballadores (CPT), que era un
sindicato amarelo; outra é a
Central Nacional de Traballadores (CNT) de tendencia socialdemócrata. Pero a máis intere-

NO SA TE RRA
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· sante é a progresista Central
Unitaria de Traballadores
(CUT), que é a máis avanzada.
Incluso os seus dirixentes principais asumiron posicións políticas nestas últimas eleicións
contra os candidatos burgueses
e se intentou apresentar un candidato a deputado polo Departamento Central. Ternos moi boas
relacións entre as organizacións
sindicais obreiras e as organizacións campesiñas.

Qué opinión teñen dos partidos políticos e que pensan
dos partidos que non teñen
representación parlamentaria?
Alá ternos tres partidos grandes
que son de dereitas: un é o Partido Colorado, outro o Partido Liberal e o outro Encentro Nacional, que surxiu despois de
caer a ditadura. Foi unha trampa porque como os partidos tradicionais estaban un pouco desprestixiados, surxiu como unha
nova alternativa: que é un novo
movimento do pobo, que é un
discurso populista, ... Pero ao
fronte está un empresario que
controla o negócio do algodón.

Nós , os mestizos , sentímonos
paraguaios. A xente en Paraguai está en cidades moi pequenas. Todos os que vivimos no
campo sentí monos tamén parag u ai os . Pero tense producido
unha emigración masiva de
campesiños á cidade e unha
concienciación indixenista dos
compañeiros que quedaron no
campo e eles sí se reivindican
como unha nación. Cando talan
con nós dicen : "vostedes os
blancos, nós os indixenas. Nós
non somos paraguaios". Pero os
mestizos, sí que nos consideramos paraguaios.

Podo cambiar algunha causa
en Paraguai si, por exemplo,
nas eleicións dos países veciños {Uruguai e Brasil) gañasen
as eleicións a Frente Ampla en
Uruguai e o Partido dos Traballadores de Lula en Brasil?

O de Lula é interesante porque
é un avance, pero non vai a solucionar o problema dos traballadores porque nas últimas eleicións tiñan un dobre discurso:
aos Sem Terra lles decian que
ian confiscar as terras aos latifundistas, pero se reuniron cos
latifundistas e lles dixeron que
se ia a facer a reforma agrária,
pero dentro do marco da Constitución. Ao pobo dicíanlle que
non se ia pagar a débeda exterSituación da língua guarani
na e a Estados Unidos asegurábanlles q contrário , que se ia a
Cando se tala de Paraguai, fápagar. E unha loucura, pero
lase da língua guarani e dos
creo que o acceso ao poder do
g uarani _
s, cómo funciona a . partido de Lula poderia cambear
educación nas escolas en
a situación de Brasil e poderia
guarani? Existe en todas partamén permitir ao pobo parates en Paraguai? Os nenos e
guaio ter un exemplo de que é
as nenas poden ir a escola en
posíbel que surxan outros goguarani?
bernos . +
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As centrais sindicais CIG eCTA promoven ainiciativa na Galiza

Inician unha campaña para recoller 500.000 sinaturas
de apoio ao xuizo contra as ditaduras arxentina e chilena
A CIG e a CTA (Central de Tra- ·
balladores Arxentina) coordinan
na Galiza unha campaña europea que busca recoller sinaturas de apoio ao proceso aberto
na Audiéncia Nacional contra as
ditaduras arxentina e chilena. O
1O de Decembro, aniversário da
Declaración Universal dos Direitos Humanos, cantan entregar
500.000 sinaturas en Madrid.

que os nasos desexos se sumen aos deles/as, acadaremos
que os tribunais españois declaren de xeito claro e definitivo a
competéncia da xurisdición española". As asociacións de nais
e avoas arxentinas volcáronse
na busca de probas para inculpar aos responsábeis dos asasinatos e mostraron o seu interese en que a causa seguise
adiante como única via para facer xustiza sobre o acontecido
durante o tempo das ditaduras.
Recóllese asimesmo no comunicado un listado dalguns dos
centos de galegas desaparecidos na represión das ditaduras
arxentina e chilena.

O avogado da CIG, Gustavo
Garcia entende que na instrucción ''tense feito máis que ningun
outro proceso, documentáronse
moitos casos até o momento
descoñecidos" . O xuizo está
pendiente de que a Sala da Audiéncia Nacional decida -cóntase
que será por volta de Outubrose o que aconteceu nas ditaduras latinoamericanas se pode
considerar xenocídio ou terrorismo. Só asi terá competéncia a
xustiza española de intervir no
caso, de acontecer o contrário o
proceso arquivarase. O xuiz instructor, Baltasar Garzón argumenta que existiu xenocídio, ao
igual que as distintas partes personadas, mentras a fiscalia está
en contra desta consideración .
"É importante a presión cidadán
para que se manteña a causa,
por iso é tan relevante o resultado desta campaña de apoio xa
que estamos diante dun tema
xurídico pero tamén político"
anota Gustavo García. As leis
de Ponto Final e Obediéncia
Debida ademáis dos indultos
impediron que os ditadores e os
promotores das masacres taran
xulgados. Só o secuestro de cativos durante a ditadura arxentina abriu un resquício xurídico
polo que foi encarcerado o xeneral Videla. De seren condenados pola xustiza española, os

Contra a impunidade que disfrutan os ditadores tense posicionado o secretário xeral de Nacións Unidas, Kofi Annan apostando por un Tribunal Internacional que xulgue os delictos e
"onde non quede espácio para
excusas como a obediéncia debida. Ali deberían responder polos seus actos todos os membros da xerarquia de goberno e
da cadea dos mandos militares".

Gustavo García considera que a presión cidadá é importante para manter
aberto o xuízo contra os ditadores arxentinos.

inculpados non poderán sair da
Arxentina convertíndose o país,
ao dicer de Gustavo García
"nunha grande cárcere coa presión das organizacións polos direitos humanos que lles impiden
vivir con tranquilidade". No caso
de que a causa prospere deixará unha porta aberta, da que
non hai precedentes, para a

aplicación de xustiza neutros
casos de xenocídio.
No escrito de adesión á campaña recórdase que "millóns de arxentinos/as e de chilenos/as e
de seres humanos en todo o
mundo non renunciaron nunca á
loita pala memória, a verdade e
a xustiza. T emos confianza en

A instrucción aberta en Madrid
está a servir para levantar moitos casos de des-a parecidos e
deixar á vista a masacre promovida palas ditaduras de Videla e
Pinochet. Estase a reconstruir o
que pasou en cada campo de
concentración nun traballo coordinado entre as distintas organizacións personadas no xuizo. A
CIG ocúpase da investigación
dun dos 300 campos localizados na Arxentina. Desde o mes
de Marzo distintas testemuñas
están a declarar diante dos consules españois, aportando dados que non se coñecerian de
non se ter aberto o proceso.•

Caen o ien e a bolsa
de Toquio por mor
da crise no Xapón
A crise asiática chegou ao
Xapón. O Luns tres de
Agosto produciuse un
fenómeno que se presaxiara
en xornadas anteriores: o ien
depreciouse a respeito do
dólar até as 145 unidades.
Parellamente, a bolsa de
Toquio sufriu unha severa
caida que chegou ao 1,31 %
do seu valor total o mesmo
dia tres de Agosto. A crise
produciuse xusto no
momento posterior á
renovación do governo nipón,
que non tivo oportunidade de
reaxir. Contado, o novo
executivo anunciou un plano
de reconstrución económica
para tratar de recuperar a
credibilidade da economía
dese país.+

Enfrentamentos ·
armados en Cachemira
entre a India
e o Paquistán
9

conflito polo que a
India e o Paquistán están
enfrentados polas
disputas territoriais
sobre a rexión de
Cachemira está
provocando unha escada
bélica que comezou a
finais do mes de Xullo. A
actuación da artillaria
pesada xa se cobrou nos
dous bandos case un
centro de vítimas, case
todas elas civis. Mália
que hai intentos de
diálogo e que a China
fixo un chamamento para
que rematen as
hostilidades, témese o
recrudecimento do
conflito armado. Tanto a
Índia como o Paquistán
contan con armamento
nuclear.+
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Precissons
Mais umha vez, e ainda que semelhe a ladainha mil vezes repetida, fazer certas precissons
parece obrigado; precissons,
como trás cada 2~ de Julho,
acerca dumha informac;om, a
d'A Nosa Terra, que se empenha em faltar a um mínimo rigor á
hora de reflejar os actos que
nom som os do "único nacionalismo realmente existente", como alguns/has gostam de dizer
e como este semanário parece
querer fazer patente com tratamentos como os que estamos a
ver nos últimos tempos.
Nom se trata esta vez de talar
de cifras arriva ou abaixo, de
defender um espac;o mais privilegiado na página, ou de destacar --de novo- essas omisons
tam presentes em toda informac;om que tenha ao independentismo como protagonista.
Nom, nesta ocasiom trata-se
(num casso se calhar ainda
mais sangrante) de pedir umha
mínima seriedade , um mínimo
rigor, e por suposto, um mínimo
respeito político.· O apresentado
neste semanário sob o acto
independentista unitário e sob
os incidentes do dia anterior
nom tem ........para o que isto escreve- outra explicac;om que o
desprec;o mais absoluto para
umha informac;om que quigá
nom é "políticamente correcta",
e já que logo, a falta de profissionalidade mais patente num
periódico que muitas/os criamos
um chisco mais respeitoso. Se
nom , que outras razons pode
haver para que ANT nom "acerte" tam sequer quem convocava
a manifestagom independentista
unitária? Manifestac;om que, por
outra banda, aparecia anunciada a semana anterior do Dia da
Pátria nestas mesmas páginas.
Será que nem as/os mesmas/os
jornalistas de ANT lem o periódico para o que trabalham , e
nom som quem para se decatárem de que AM 1nom convocava
em solitário o acto, que o fazia
acompanhada de CAR, El e JUGA em igualdade de condic;ons?
Por esta mesma falta de rigor
talvez se elegeu um titular tam
afortunado: "AMI pide umha Galiza ceibe e que olle a Portugal",
di-se. Está bem claro que a organizagom juvenil quer umha
Galiza ceive, e por suposto que
quer que olhe ao país vizinho.
Nisso coido que coincidimos todas/os nacionalistas galegas/os.
Mas o facto de situar essa "petic;om" em titulares e afastar-se
do conteúdo real do acto refleja
ás claras a intenc;om de informar sob o independentismo de
ANT. E a mesma intenc;om que
se intue no silenciamento dos
diferentes comunicados fidos ao
final do acto (de cada um dos
colectivos, non só da AMI, como
se afirma) e, sob todo, na omissom do manifesto conjunto: Nele estava, por se a ANT lhe interesar, o mais significativo dumha convocatória que se pretendía unitária (e foi-no o seu enfoque, a pesar de que a FPG refugara participar), que buscava
ser um primeiro passo para rachar com reticencias mútuas entre os colectivos independentistas do País, e que abre caminho
para umha nova dinamica de
trabalho nesse nacionalismo
que nom pensa em "declaragons de Barcelona", "noves
horizontes democráticos", e "go-

vernabilidades", desse nacionalismo que tem a independencia
como objectivo insubornável.
Eis o conteúdo real do acto,
plasmado no manifesto final.
No tocante aos incidentes da
madrugada do 25, a informac;om
verquida fai-se quase caricaturesca. "Respeito á carga policial
(... )AMI manifestou que é umha
organización autónoma". Curiosa relagom entre a agressom da
policia e a autonomía organizativa, pensaram muitas/os. O que
fai ANT é descontextualizar a
declarac;om da AMI, que afirma
a sua autonomia ante as acusac;ons de Diz Guedes, que a
responsabilizara do ataque á
sede de "El Correo", ocurrida
essa mesma noite,
vez que
sugeria que o colectivo juvenil
estava "controlado por pessoas
noutrora vencelhadas
EGPGC". Nem o fato de acusac;ons esperpénticas do delegado espanhol lhe merecem ao
semanário umha linha, nem a
agressom policial indiscriminada
umha análise, no que é umha
triste (e nova) co!ncidencia entre
o tratamento
do tema por
parte-de ANT OapÍ'esentado
e a imprensa
neste semanário
oficial.

a

ªº

sobo acto

Esta ·linha· informativa nom independentista
s·ó vai . recur- unitário nom
tando a possibilidade dum- temoutra
ha imprensa explica~m que
nacionalista
aberta, ere- odesp~o mais
vando a con- absoluto para
fianc;a numha
imprensa para umha
um país. Con- informa~m que
tribuí tamem a
quicánomé
manter
independen- "politicamente
tismo nesse
estado
de correcta".
"marginal idade mediática"
no que o espanholismo quer
fundí-lo. Um movemento anedótico, umha corrente pintoresca
nessa vaga de "moderac;om e
pragmatismo" do nacionalismo
maioritário tam aplaudida pelas
plumas da metrópole. Um movemento ao que recorrer para
justificar a repressom ás mobili-

ªº

zagons populares, para alertar
sob as conexons bascas ... Um
movemento a nom considerar
políticamente, a desqualificar ou
simplesmente silenciar.•
}OSÉ

MANuEL LOPEZ GUNTIM
(MILITANTE DA AMI)

Escusas vir de cea
literária a Allariz
Apesar de chamarte Luis Rivas
Villanueva e ser un home importante no dispositivo caciquil de
Saltar que esmaga Ourense e
escrever ao ditado do sumo cacique en La Región, eu voute
chamar "meu burgués" por aquilo dos dous cincidirmos no Surgo das Nacións de Compostela,
alá polos primeiros anos setenta . Lembras, meu burgués do
Burgo das Nacións? Eu de ti grande xa daquela-, si; ti de
min -pequeno ainda hoxe-,
seguro que non. O obxecto desta miña carta non é outro que o
de comentarmos sen complexos
nen falsos pudores o teu artigo
"Cena literária en Allariz". Pero
home ... xa non é a primeira vez
que escreves sobre Allariz e xa
coñeces o rigor da resposta do
tenente alcalde da corporación
alaricana. Agora voltas coa mesma, pero doutra maneira. Procuras mascaralo de cea literária e
ainda asi e todo nótase demasiado a navalla rastreira. Ai, meu
burgués, como somos os homes. Lambémoslle as deposicións ao dono se for preciso.
Direiche que o primeiro que non
me gosta do teu artigo é que
vaia escrito en español. E non
cho digo, se queres, por razóns
políticas ou históricas, que tan
lonxe non chego e diso sabes ti
mais que eu; que va, dígoche
porque me parece que o feíto de
falar e escrever en galego debera ser un imperativo natural para
todo galega. Algo asi como isto:
Eu falo galego porque o mamei,
e o sabor e olor do que se mama fica arraizado para sempre e
non se pode negar. Así de simple e natural. Non me digas,
meu burgués, que ti non o mamaches. Xa sei que tiras máis

proveito do teto de Saltar e que
escreves no que che peta (sobretodo no que che peta no peto) e que en español queda
mais fino. Tantos anos e ainda
estamos nesas. E para iso pariunos a nosa nai , estudamos
carreiras, corremos mundo e lemos libros. Que falta de ignoráncia, como di un meu amigo
bromista catalán.
Cantas que a cea foi na Casa
Fandiño con don Mário de Vitaderrei e don Lu is Otero de Piñeira; que comestes polbo, anguías , pescada e xarrete , e que
bebestes branco Campante e
tinto Rebolledo ; que estábades
tan entusiasmados que mesmo
limpastes os pratos coa miga e
a códea do pan. Logo ven o paseo pola literatura universal e a
borracheira de autores dos que
falastes. Que cultura mais abrumadera, meu burgués, con que
pedantería os citas e comentas .
Aforro a palla dos teus comentários e salto algúns nemes: Joyce , Delibes, Umbral, Pérez Reverte, Javier Marías, Paulo Coelho, Vargas Llosa, Borges, Sábato, Roa Bastos , Lezama Lima, Rómulo Gallegos e Juan
Rulfo . Un pequeno paréntese ,
meu burgués. E Cortázar, García Márquez, Onetti e Alejo Carpentier, deixástelos para outra
ocasión? Esquecimento involuntário, acaso? Menos mal que
esquecestes a Cabrera Infante
e non esquecestes a Juan Rulto. Seguimos: Nélida Piñón, Jorge Amado e, como non, encántavos "Mazurca para dos muertos". Os galegas deixástelos para o final, como debe ser. Manolo Rivas , Suso de Toro, Alfredo
Conde e Carlos Casares.
Vir talar a Allariz de literatura e
esquecerse de Marcial Suárez e
do seu Acomodador é como ir a
La Mancha e ignorar a Cervantes e o seu Quixote. Vir de cea
literária a Allariz e talar de Alfredo Conde e non de Marcial Suárez é unha inxustiza, unha descortesía e unha provocación.
Allariz, literariamente, é Marcial
Suárez e o seu Acomodador.
Vou ter que talar co alcalde para
que prepare un bando -que
conte comigo de pregoeirocontra os que veñen de cea literária a Allariz e esquécense de
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barón do partido e non
Marcial Suárez. Meu burgués,
escoita o comezo e o final do
bando: "Queda terminantemente
proibido vir falar a Allariz de literatura e deixar a Marcial Suárez ... Ai do que ignore o seu libro impagável e imorredoiro.
Que caía sobre el todo o peso
da boa literatura". Vou ter que
talar tamén co Tino para que
poña na entrada do restaurante:
"Aquí, aparte de papar ben, pódese talar de calquer escritor e
literatura, pero sen ignorar a
Marcial Suárez". Que é iso de
vir de cea literária a Allariz e
non citar ao Acomodador? Que
non se valva repetir. Alfredo
Conde ainda non escreveu unha
liña, nen sobre Allariz nen sobre
nada, digna de ser subraiada.
Eu , como algún día lle dean o
prémio Nobel , armo un Farenheit 451 e queimo as miñas bibliotecas de Barcelona e Allariz.
lso si, os primeiros en ir ao lume
son os de Alfredo Conde. Non
volvo ler un libro na miña vida.
O prémio Nobel a Alfredo Conde sería o fin da literatura, a
morte dos libros, o Farenheit definitivo de toda letra impresa.
Esperemos que polo ben da literatura os académicos suecos
conserven o sentidiño e non cometan semellante atrocidade.
Falar de literatura galega e non
falar de Ferrín é unha cegueira
que só se explica por unha chea
de Campante e Rebolledo nos
miolos literários dalgunhas mentalidades pequeneiras. Estes días, relendo "O crepúsculo e as
formigas", "Elipsis e outras sombras" e "Crón ica de nós", revelóuseme unha vez mais a grandeza de Ferrín. Se o Nobel fose
un prémio sério , que non o é ,
Ferrín sería Nobel. Pero a Ferrín nunca o proporán porque
non é dos circuitos do si. Tanto
ten, non o precisa para nada, a
sua escrita extraordinária xa é
Nobel de por si. Tampouco llo
deron a Castelao, Otero Pedrayo , Blanco Amor, Valle-lnclán,
Juan Rulfo, Julio Cortázar, Joyce , Kafka , Proust , e non sigo
por non deixar nomas senlleiros.
En cámbio, déronllo ao censor
franquista e autor da Mazurca,
ao San Camilo das arroutadas
que camiña do ganchete de
Cascos. Pero xa Carlos Casares, esa enciclopédia de anédotas salvfficas (sal -bíficas), se
encarrega de botarlle flores ao
impresentável. Falar en Allariz
de Alfredo Conde e non de Marcial Suárez, talar de literatura
galega e non citar a Ferrín , é
unha das moitas imbecilidades
dos plumíferos babecos e
paparoteiros que nos asovallan,
dos aristócratas do pensamento
e da literatura que sentan cátedra en neme da fatuidade e dos
bons costumes. Non sabes o
que te boto de menos, Marcial.
E chegamos á navalla rastreira,
á exibición de bandullo agraciado e agradecido. Vasme permitir
traducir as tuas palabras, meu
burgués. Ao final, o Mário de Viladerrei defende ao "apócrifo de
Verín" e vas ti e dislle que "ten
que centrar a sua maneira de
comportarse politicamente. O
ódio e a manía persecutória que
lle ten a un político ourensano
acabara por descerebralo; é unha pena". lsto recórdame as prédicas daqueles curas tétricos
contra a masturbación. Fixate
·como é a mesma cousa. Se te
masturbas, perderás a memória,
dicíannos; se criticas a Saltar,

acabarás descerebrado, disnos.
Así tendes Ourense, como un
coto de famílias prominentes,
vontades compradas e curas tétricos que cando empuñan a pluma para escrever en La Región
pensan que é un bastón de
mando. Eu, se
mo permites,
meu burgués, Vou ter que falar
diríache que
lle fagas caso co alcalde para
ao teu amigo que prepare un
Mário e leas a
Caneiro. Se bando contra os
non queres queveñende
comezar polos
apócrifos, po- cea literária a
des irte dez Allariz e
anos atrás e
pegar
por esquécense de
"Histórias no Marcial Suárez.
fío de Monterrei", cando o
noso home en Verín tiña vinte e
poucos anos. Nese libro acharás
cantos preciosos que talan de
xente auténtica, case todos perdedores. Di o Caneiro nunha nota prévia que lle parecen cantos
simples e inocentes. Non é certo, son cantos de moita fondura
e sabedoría. "Lupe, miña amiga,
cómo fuches para tan lonxe", "O
soño dos irmáns Echevarri ",
"Carmela Vijande, miña Bolboreta", "O home que quixo serpaxaro", etc. Le e verás o que é un
escritor aos vinte e poucos anos.
No de Carmela Vijande, pódese
ler: "Cuspíu ao racismo , ergueu
pancartas contra e cara os explotadores, abermellou aos hipócritas , berrou e tirou pedras á
dictadura arxentina". Nen que tora escrito para ti , meu burgués.
E se che gasta a poesía, aí tes
"Da tua auséncia". Unha bocanada de amor que che desentumecerá as carnes frías de tanto
servilismo bandulleiro.
Estamos aviados coa trevoada
de represión que nos ven enriba.
Dentro de pouco non se vai nen
poder talar. Escreves contra Saltar e o meu burgués chámache
descerebrado, atacas a Ramón
Piñeiro e García-Sabell di que o
filósofo da saudade "sofre unha
espécie de persecución dos
energúmenos", maniféstaste en
Compostela o Día da Pátria e o
presidente franquista da comunidade galega, desde a Catedral
do Apóstolo e carregado de fúria
divina, bota pestes, tronos, sapos e cobras contra o separatismo reaccionário. Ou buscamos

amparo no Patrón dos descerebrados, energúmenos e separatistas, se é que existe, ou estamos perdidos. E se non existe,
inventámolo ; pero dalguén ternos que botar mao para protexernos do lume apostólico que
encarcera mesas nacionais, fecha diários, amordaza a liberdade de expresión e queima os nasos bosques ideolóxicos.
Deserta un pouco de tanta abriga contraída co sumo cacique,
aproveita para ler ao Caneiro e
non sexas tan cura tétrico coa liberdade de expresión. E tende
conta, que calquer día reventades dunha enchenta literária.
Mellar que non sexa en Allariz.
E xa por último, meu burgués,
permiteme un borboriño na ore11 a: Cres que dou a talla para
Cartas ao Director de La
Región? Anda, fai valer os teus
cargos e méteme nas cartas.
Fai algo por este outro burgués,
pequeno ainda hoxe. •
EMILIO

Cm FERNANDEZ
(ALLARIZ)

Sobre a realidade
penal da Galiza
Ainda desde fóra da terra, chegan a meus olios artigos e euforias sobre as novas macrocadeias inauguradas na Galiza, as
da A Lama e Curtis, e humilde,
desde a cadeia mesma, quereria
hoxe falarvos dalguns aspectos
que considero
o Povo Galega debe sa- Non nos fan falta
ber, e que non
se lle dixo.
cadeias; fannos
Non é verda- falta programas
de que as ca- sériosde
deias novas
veñan a paliar reabilitación e
problemas deservício
nenguns so. I
bre o panerama penal galega, todavia a expensas do español, que va; é certo que cadeias como a da Coruña, A Parda e Bonxe xa son vellas, de
acorde, mais non nos atopamos
cun problema de cadeias, senón
cun problema social e económico que fai estas necesárias, cara
aos intereses dos ricos. Explícame: a solución aos problemas

socia.

Suso Sanmartin
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para de largar na rádio,
na televisión, na
prensa. lgualiño que
Felipe, por non variar.

non é facer cadeias novas e
máis grandes para encerrar nelas amáis xente, senón parar a
delincuéncia das persoas através de frear a droga que inunda
o naso Povo (estou seguro que
a mantenta, quizais para evitar
que toda a xuventude tome
consciencia doutras cousas) a
fin de evitar a cadeia a todas as
persoas posibles,· e non, facer
cadeias por que as que existían
xa son demasiado pequenas para encerrar nelas o produto humano da miséria e da sociedade
capitalista de consumo: os desfeitos que non callen na sociedade actual.

Pachi Vázquez, alcalde ·
de O Carballiño invitara.
a Barrionuevo a asrnar
no Libro de Ouro do
1 Concello. O ex-ministro
apresentaba as suas
memórias polo país, xa
estaba procesado e
alguén recomendou a
Se non erradicamos a droga,
Vázquez darlle pruma
non conseguimos nada; se non
conseguimos a independéncia
con tinta simpática,
do sistema español e edificadesa que perde a cor
mos por nós mesmos unha sociedade mellar, onde a riqueza
en tres dias. O Alcalde
se reparta e se garantan vivenalporizouse todo: "a
da, traballo e todos os servícios
sociais básicos gratis (sanidade,
quen lle entra na
cultura ... ), todo o demais non
cabeza que vaian
nos fará avánzar, se non retroceder e manternos reproducindo
meter no trullo a un
os erras do pasado. Non nos
ministro". Agora quen
fan falta cadeias; fannos falta
programas sérios de reabilitaanda coa cor esvaida é
ción e de servício social; non
Vázquez.
nos fan falta mais médios para
combatir o narcotráfico e encher
as cadeias destes e estas, e
non de drogaditos/as e enfermas do SIDA, si de narcotraficantes asesinos e explotadores
fulanos, de políticos corruptos
que nos traizoan un día si, e outro tamén: tainas falta máis ¡¡:.
bertade para decidir o naso futuro e camiño como Pavo, un camiño no que tentemos erradicar
a pobreza e as cadeias, o delito,
por médio de repartir as riquezas e nivelar as oportunidades,
ou sexa: alcanzar a igualdade.
Para que queremos macrocadeias?: bon negócio para as
construtoras galegas, ou estranxei ras; mal negócio para todos
nós, porque insultan a nasa intelixencia. Non queremos contedores de seres humás presos
por causa da pobreza ou da
inundación que sofrimos na Terra; queremos, e debe ser o soño de toda galega e galega, labrar un camiño que nos leve a
algo muito mellar que iso. Cos
anos darémonos canta de canta
miséria da .que ha na nasa terra,
e porque en vez de seguir o naso camiño, permitimos que outros nos ordeen onde camiñar;
asilos para encerrar ao naso país e ancianos, co lindos e lindas
que son; cadeias para torturar e
encerrar aos nasos irmáns, porque catro tillos de puta traficantes e políticos, cheios de avarícia, se dedican a roubarnos e
explotarnos. Queremos escalas
e centros de reabilitación, de
cultura, onde se ensine á xente
o camiño comun da comunidade
e os seus benefícios e non centros de extermínio, onde se apalee á xente e se fomente o crime; no dia de mañán, calqueira
de vosoutras e de vosoutros,
que teña tillos ou tillas, pode
atoparse co problema da droga
e de dar cun tillo na cadeia, e
entón xa lles será tarde, porque
a cadeia o perderá e· fará piar,
por iso non podemos permitir
que o estado español nos impoña o seu estilo de xustiza penal,
baseada na represión sobre o
pobre e sobre o drogadito: castiguemos se ternos de castigar a
alguén, aos traficantes e políticos que coas suas drogas e
mentiras nos enganan e explo-

1
Inglaterra é o país da
UE que máis pleitea
por lérias entre viciños:
máis do 50% dos
procesos xudiciais
danse por denúncias
entre colindantes.
Amaro,.emigrante de
Abegondo en
Colchester (no Leste
inglés), fai de xuiz de
paz naquela terra entre
os que cisman por unha
extrema, que disque
son moitos máis desde
os tempos de Thatcher.
"Algo podemos
aprenderlles -di- porque
nós xa ternos o
sarampón pasado".
A Falanxe presumia de
laica, coma Mussolini,
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clerical porque os
amigos son os amigos.
O conselleiro de Cultura tan cada dia, a fin de enriquecerse á nosa costa.
Pérez Varela, que foi
máis anos falanxista
Se non existise a droga, as tres
cuartas
partes das cadeias na
que demócrata, nunca
Galiza non servirían de nada se
se deixou ver moito por
estarian vacias; se repartisemos
traballo e a riqueza enorme do
o
sacristias. Mais velaquí
naso pavo, entón apenas se neque agora non hai dia
cesitaria unha cadeia para toda
Galiza, e este é o camiño que deque non apareza en
bemos desexar ainda que pareza
compaña de sotanas,
lonxano e utópico, porque só desexando isto, que é o mellar que
tocas, casullas e
podemos desexarnos para nós e
hábitos. Din na
para as nasas filias e tillos, amaremos de verdade ao naso Povo
Consellaria que xa son
e camiñaremos cara unha supemáis do 80% dos cartos ración desta sociedade fea e corrupta, egoista e cobarde.+
de Cultura os que se
van para retellar
XOSÉ TARRIO
(CP DE VILLABONA)
igrexas, limpar santos
ou pagar coros sacros e
apolíneos. Fraga,
Cataluña 1934 unha
tamén falanxista, ten
unha confianza no
autonomía de España
confesionário sen
A dereita española durante os
límites.
anos 30 caracterizouse polo fa-

Os viciños do Castro
(Vigo) denunciaron a
Unión-Fenosa por
ocupar o parque público
cunha subestación e o
TSX suspendeu as
obras. Agora a eléctrica
dille ao Tribunal que
arquive as actuacións
porque vai remprender
as obras doutro xeito.
"Debe ser a primeira
vez que un denunciado
retira unha denúncia",
din os que viven rente a
subestación, mentres
se restregan os ollos
porque non acaban de
crer que as obras
continuan, e vaia se
continuan.

natismo centralista semifeudal e
amosouse moi hostil a 2ª República e os valores democráticos.
A dereita seguiria duas tácticas
para derrubar a República, unha
desde fóra: Golpe de estado de
Sanjurjo (1932), terrorismo fa-
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lanxista, fuJa de capitais, peche
de empresas, latifúndios sen
cultivar, dezaoito de xullo e guerra civil; e outra desde o interior
das institucions republicanas:
Traizón do partido radical de Lerroux para primeiro botar fóra do
goberno ao PSOE para despois
destituír a Azaña (goberno de
provocación), ingreso da CEDA
no goberno "bienio negro" para
destruír as cativas conquistas
sociais acadadas (goberno de
contrarrevolución). Os inimigos
que a dereita pretendia esmagar
eran as forzas progresis!as da
sociedade: O liberalismo (a democrácia formal), o movemento
obreiro na sua totalidade (CNT,
UXT, PSOE, PCE, POUM, etc.),
e as nacionalidades perifericas
a Castela (Cataluña, País Basca
e Galiza). Pala outra banda os
esmorgueiros cos ca dereita envorquillabase na lama eran as
bárbaras hostes do fascismo criminal, os monárquicos borbónicos ían a Italia a procurarse
apoio económico e os carlistas
a acadar armas, tamén facian
moito turismo a Alemania Xil
Robles, ademais do señorito
Xosé Antonio para aprender as
ensinanzas dos nazis.
Mentres a República era vítima
da sabotaxe dos "cavernícolas",
a Generalitat catalana desde a
aprobación do estatuto á súa

suspensión (15-8-32 a 6-9-34) e
baixo a dirección de Maciá e
Companys, tiña un funcionamento normal e eficaz, sobresaíndo o
esforzo de vertebración do autogoberno, a defensa da cultura,
caixas de empréstito para os labregas, campañas de vacinación
antituberculosas, creación de escolas de farmación profesional, etc. ACEDA que
Coa chegada
ao poder das atacabaao
dereitas, a au- mesmo Cambó
tonomía ía ser
obxecto de to- por consideralo
do tipo de de- excesivamente
sestabilizacións co pro- liberal éo
de antecedente do
pósito
anulala. En
abril do 34 a que temos hoxe
Generalitat coPPen
promulgou unha lei sobre os Cataluña
contratos de
cultivos, unha
lei reformista e moderada vantaxosa para os rabassaires (vinicultores). As dereitas feudais non
podian tolerar reformas por mínimas que fosen e decidirán boicotear a lei valéndose do tribunal
de garantías constitucionais , o
cal invalidouna, ditaminando
ademais a incompetencia do parlamento catalán para lexislar en
cuestións sociais, un evidente

ataque á autonomía e unha provocación aldraxantes para o goberno de ERG. Fatalmente as
forzas da esquerda atopábanse
divididas, non podendo presentar
un fronte unido contra o ascenso
do fascismo, como si se fixo por
exemplo en Asturias, suprimindo
o exército español brutalmente a
autonomía, culpabilizando a todo
un povo despois de asasinar a
centos de traballadores palas
ruas, apresando ao presidente
da Generalitat e condeando a
pena de marte. Oeste xeito os
inimigos da democrácia os elementas prefascistas corromperon a lei e empregárona para
suprimir as liberdades de Cataluña. Non satisfeitas coa destrución da autonomía as dereitas
españolas apoiándose nunha caterva de traidores, formaron con
eles un partidiño de monifates
chamado Acción Popular, un lixo
ultra integrado na CEDA que atacaba ao mesmo Cambó por consideralo excesivamente liberal,
producíndose unha inxeréncia en
Cataluña da política española a
xeito de cabalo de Troia, senda o
antecedente do que ternos hoxe
co PP en Cataluña (non o PP de
Cataluña) un partido de maniereques obedentes as ardes dos
madriles.+

ANOSATERRA
Novidades Editoriais
Sabeliña e o xigante.
Ocasamento da pulga
e o piollo.
CoocaoN CoNTos POPUlARiS

Manuel Taboada,

'-

alcalde. de O Pino, foi
pescará Ulla co seu
amigo o alcalde de
Oroso pero en cinco
minutos o rio aumentou
de nível metro e meio
porque Unión-Fenosa
· abrira de súpeto o
encaro de
: Portodemouros.
1 Taboada safouse nun
1 illote no que tivera que
1 esperar desde as nove
1 ·da noite á unha da
1 madrugada. O alcalde
1 de Oroso, que estaba
1
1 na beira, foi quen lle
.I procurou axuda. A
1 consellaria de Meio
1 Ambiente di que o
1 nível de colaboración
1
de Unión-Fenosa coa
1
1 Xunta nunca foi máis
1 alto.+

OReino de Galiza.
Anselmo López Carreira.
CoocclON ESÉNCIA

,

.

Xabier P. Docampo.
COLECCION Miro ElENDAS

e adem~·-~···
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As Xornadas do Ensino, vintedous anos
asinando o limiar do curso escolar

A procesión
de Puig Gaite

O 7 de Setembro comezan os encontros que organiza a AS--PG e a CIG-Ens"ino
*P.B.

~ X.

Hai vintedous anos convocábanse por vez primeira as Xomadas
do Ensino. Novamente, e a partir
do 7 de Seternbro, nove cidades
acollerán os encontros que orga·
nizan a Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) e a
CIG-Ensino. As diferentes edicións dos Encontros Pedágoxicos,
que se celebrarán en Santiago,
Lugo, Ouren e e Cervo e Ferrol,
da Semana da Educación convo.cada en Pontevedra e en Ribeira
e das Xomadas do Ensino en Vi.go e na Coruña conforman o programa de tas escolas de verán ho.rnologadas a todo os efeitos pola
Consellaria de Educación.

Ámonio Puig Gaite foi o franquismo en Pontevedra. Nomeaba alcaldes e quitábaos desde a súa cercanía ao ditador e o seu pasto de
Consejero Nacional del Movimento. De
ofício boticário, coñecia tamén todas
e cada unha das claves caciquis para
artellar ao seu gosto os cadros de persoal do negócio deputacional. Un
cacique ao vello estilo para o novo
réxime imperial.

Ferrol adiántase no tempo ao resto
das cidades e odia 7 de Setembro
inaugura os IX EncantTos Pedagóxicos que se clausuran o dia 12 cunha saida a pé pola beira do rio Eume e o Mosteiro de Cadaveiro. A
recreación da literatura oral a tTavés
das adiviñas por Antón Castro,
mestre e compoñeme de Fuxan os
Ventas ou A música tradidonal como instTUmento de programación na
área de educación musical polo Colectivo no Adro son dous dos seis
obradoiros programados. As acti·

vidades extraescolares, os métodos
de animación e leitura, a educación medioambiental, para adultos, a publicidade ou a orientación
laboral no secundário, on outros
dos temas presentes no diferentes
obradoiros e conferéncias. Protagonista será tamén o património
da comarca de Ferrolterra que
achegará o hi toriador Femando
L renzo Barreir . Na parte lúdica
a a ociación sociocultural de Moeche e colecti v teatral O castelo
repre entarán a bra de Vidal Bod ño Ledaiñas pola marte do meco.
Na sétima edición deste encentro en Santiago, ademais da arte
e o debuxo, trataran e nos obra·
d iros cuestións como a expresión
dramática, os contos nas aulas, a
~ tografia, a mú ica ou o vídeo.
Participará ne ta convocatória
Xosé Ramón Freixeiro, profesor
de lfngua e literatura da Universidade da Coruña coa conferéncia
História da Língua, Paula Carballeira cunha sesión de contacontos e Braulio Amaro, secretário
nacional da CIG-Ensino que ana·
lisará a situación e as perspectivas
do ensino na Galiza. Para a despedida organízase un itinerário ecolóxico á comarca do Deza.
Igual que en Compostela, ao tem·
po nos encontros de Ourense, te·
rán cabida a música tradicional e
un curso práctico de vídeo. Pero
os talleres xirarán tamén a redor
dos deportes de natureza e o sen·
derismo como recurso didáctico,
as bases de dados, a prevención de
drogodependéncias, a autoestima
e aprendizaxe. En Lugo, non están
programados obradoiros e os en- contras céntrase na História. O
prólogo vai ser unha visita ao arquivo histórico provincial antes

ENRIQUE ACUÑA

Nas Xomadas de Ensino do verán, estudantes e docentes teñen a oportunidade de debatir sobre novos métodos didácticos.

da cal explicarase como utilizar un
arquivo para a clase de ciéncias
sociais. Nos dias posteriores debatirase sobre a prehistória, a Histó·
ria Antiga e a organización políti·
ca e territorial no Reino de Galíza
na ldade Média. Rematan cunha
conferéncia de Camilo Nogueira

música e de informática. A visita
neste caso levará aos asistentes ás
minas do Monte Castelo e ao lavadoiro de Caolin dentro da acti·
vidade O caolin: da mina a mesa.

O Reino de Gallaecia e a delimita·
ción dos Estados peninsulares na
cuestión nacional galega.

A emigración galega, a discriminación das mulleres, os mecanismos
socioeconómicos de marxinación
e educar para os direitos humanos
son os temas que centrarán os colóq u ios das Xornadas de Ensino
programadas en Vigo. Ademais
obradoiros de plástica, esfectos especiais para teatro, cine e video,
danza, música e ecoloxia, está programada unha actividade adicional que consiste nun paseo pedagóxico de A graba a Valga no que
se analisará a paisaxe do
gando, o modelado da costa, os petroglifos, as repo·
voacións e a paisaxe de río.
Temas semellantes inclúense no programa das que

Pasado e presente indústrial da Mariña por Joam Carmena Badia,
profesor da Faculdade de Económicas de Santiago e ensaista, será
a conferéncia coa que se inaugu·
ran os encontros que se celebran
no CEIP de Cervo. Durante catro
dias desenvolveranse aulas de sociolingüística, de cerámica, de

Xomadas do Ensino

se desenvolven na Coruña. Chama á atención o seminário Un paseo matemático polo parque de Santa
Margarita co Grupo Octógono que
responderá a pergunta Cantas ma. temáticas podemos atapar na rua?

Semana da Educación
O terceiro grupo de actividades que
se engloba na iniciativa da AS-PG
e da CIG-Ensino son as Semanas de
Educación en Pontevedra e Ribeira.
Nas primeiras haberá aula de músi·
ca tradicional, expresión dramáti·
ca, educación física e ambiental e
un dos temas que máis da que falar
coa implantación da ESO, a tecnoloxia. A História tamén ten cabida
na conferéncia Didáctica da Prehistória e Histária antiga e medieval de
Galiza. En Pontevedra os obradoiros Cantos cantos cantas ti, A expresión dramática na escala, Aprender

disfrutando a natureza, O sabor das
palabras, Obradoiro de arxila, A música galega e Textos e contextos.+

Womo tantas outras poderosas fam(lias capitalinas mantiña caseirón
aberto en Moureme. Unha parróquia
berce de senlleiros líderes obreiros e
dotada en anos republicanos dun forte
movimento asociativo, agrário e sin·
dical. Asi que ali o 36 resultou fatldico. Foi das máis castigadas pola repre·
sión e os paseos. Puig Gaite ben sabia
das andanzas de asasinos como o Palomita, Mirón ou o Raña que, agochados entre a Guardia Cívica de Víctor
Lis Quibén, foron responsábeis de
martes tan crueis como a do canteiro
comunista Aurelio Torres O Pacheco.

A

capela de Santa Margarida
érguese en traza románica a ben pou·
ca distáncia da mansión dos Puig.
Rente dela o seu carballo lendário e
un campo da festa que acollian o pri·
meiro de Maio os proletários ponteve·
dreses e no primeiro Domingo de
Agosto a máis querida e soada romaxe
da boa vila. Un esplendor alimentado
hai décadas desde quintas e casas
grandes que ao longo do Camiño Vello de Castela mantiñan famílias
como os Fonseca, De La Riega, Fon·
devila ou a do próprio Manuel Portela
Valladares.

Ávenerada imaxe da santa gar·
dábana todo o ano os viciños da Seca
e por un tempo foino na casa dos
Nantes .. A mesma família que acollera
entobado o alcalde comunista Manuel
García Filgueira, lonxe das mans dos
correlixionários e policias dun Puig
Gaite quen de merecer no seu prédio
a visita da procesión dominical da
Santa Margarida en manobra aduladora. Co estoupido de foguetes de
oito estralos o entraba o cortexo ña
sua finca e logo voltaba á capela cum·
prido un priviléxio que non remataría
nen cando en 1993 marre Puig Gaite.

&ano pasado repetiuse a cerimónia. Mais esta vez ao pasar as imaxes
para a finca do finado, un grupo de
mulleres berrou con forza: O cacique

xa morreu! , O cacique xa morreu!

~seguiron

para este ano, vinte·
trés despois da morte do ditador, que
retomase a tradición e se solventase o
agrávio. As andas sairon da capela
logo da misa maior, deron a volta ao
cruceiro de Cimadevila, rodearon a
capela e ali ficaron acollidas. +

_,.
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• Baile, rock e
hip hop no
Revoltallo de
Música Emerxente

,
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OQUEVAIE
OQUE VEN

O Revoltallo de Música Emerxente,
que organiza o centro viciñal do
bairro vigués de Valadares, chega
á sua quinta edición do 11 ao 16
de Agosto. Como xa é habitual,
no monte dos Pozos haberá
músicas para todos os gastos e
concursos para os grupos noveis.
O primeiro dia ábrese co III
Desfile Revoltallo de Moda no
Monte dos Pozos para deixar pasc¡
ao concurso pop-rock da terra o
dia 12. Ademais dos
concursantes, haberá actuacións
de Inca el diente, Mr. Fiction, de
Asturies e Los Yetis. Para o Xoves
13 está previsto o concurso de
música distintas e a
apresentación de gravacións de
música feíta por ordenador.
Actuan nesa noite Marisol
Manfurada, Amoreira, Sétima
Experiencia e Roty me, Alex e
Coke. "Experiencias Sonoras" é o
lema do Venres 14, con COMA,
Albrecht Loops + Américo
Rodrigues, de Portugal, En crudo,
de Madrid, Albert Gimenez, de
Cataluña, e Kozmic Muffin, da
Coruña. A música de baile chega
o Sabado 15 de Agosto cos
pinchas MR. Bluecat, Doc.
Manhattan, Dj Sesar, Dj+Q,
Huma.noid, Gastan e Me
Superfly. O Domingo tócalle a
vez ao hip hop con Cinco Talegos,

La nueva ciencia, Y agoso, Desastre
Natural + Frias e Coke e a
familia.
Para o primeiro certame de
música feita por ordenador, a
organización convoca a todos
aqueles que teñan gravacións e
queiran apresentalas no Revoltallo.
Para eles está o teléfono 986468684. Os que estean interesados
no I Ciber Revoltallo, no que se
farán campionatos de xogos na
rede, teñen que apontarse antes
do 11 de Agosto.+

• A Chantada da
República en
Internet
Desde finais de Xullo, pódese visitar
unha páxina en Internet na que se
afonda no tempo da II República na
vila de Chantada. Esta mostra xa
es tivera exposta na librarla Alonso
de Lugo o pasado ano e agora é
posíbel consultala na páxina web
que Xosé Yebra ten deseñada para
coñecer a comarca chantadina.
Non ten axuda do concello nen de
nengunha ~nstitución pero quen
es~ea interesado pode disfrutar da
documentación no enderezo
www .maptel.es/pagpersonal/yebra
·
ou buscala por ''República
Chantada".•

• Noite de música
tradicional en
Causo
Na parróquia de Couso, na Estrada,
xa é o terceiro ano que argallan
unha noite de música tradicional,
que nesta edición cadra o Venres

Suso DE ToRo

O tractorista e o feixe de rapaces

VARI CARAMÉS

Miguelanxo Prado.

•Banda
deseñada nas
ruas da Coruña
O debuxante Miguelanxo
Prado é o encarregado de
organizar Viñetas desde o
Atlántico, un salon do comic
que se vai desenvolver na

que van no remolque visten roupas deportivas, tenis, camisetas;
van coller nas patacas, é o tempo e
se cadra mañá chove. Crúzanse
cuns forasteiros alemáns, zapatóns,
camisa a cadros, pantalóns vellos.
Un observador que non fose dopaís sorprenderíase de que os paisanos vestisen como turistas e os turistas como labregos. Uns irnos palá e outros veñen paquí e con tanto cruzamento afnda habemos tolear todos.

Coruña do 17 ao 24 de Agosto.
Figuras tridimensionais e de
tamaño natural serán colocada
polas ruas da cidade e, nos
xardins de Méndez Nuñez,
instalaranse trinta casetas
doutras tantas editoriais de
banda deseñada de todo o
mundo. Cun orzamento de
vintecinco millóns de pesetas,
Prado pretende realizar un
evento coa máxima difusión

posíbel fuxindo dun salón só
para especialistas.Viñetas desde
o Atlántico conta ademais con
exposicións de orixinais e coa
preséncia de destacados
debuxantes como Francisco
Ibáñez, Carlos Pacheco e Jean
Claude Mezieres. Cabalgatas de
banda deseñada, magos,
representacións teatrais e
música completan estos sete
dias de viñetas.+

Esta familia ten ínfulas urbanas,
ergueu talmente un edificio urbano
no medio do lugar, tres andares e
no baixo un almacén que non
usan. Conseguiron poder vivir encerrados nun piso no medio da aldea; iso si, están altos. Cando a
xente parola no rueiro na porta da
casa eles míranos desde alá arriba.
Te hay gente para todo.

.
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14 de Agosto. "As nosas músicas"
conta coas actuacións de Outras
herbas, de Lalin, Paruleiromus, de
Santiago, Os Diplomáticos do
Acordeón, de Forcareie Soutelo e
Os Cempés, de Ferrol. Pola tarde
haberá xogos e os concertos
comezan a partir das dez da noite.
A parróquia de Couso está situada
entre os quilómetros 12 e 14 da
estrada Santiago-A Estrada.•

•TVE, TVGe
Canal + mercan
os direitos de
Fisterre
Na produtora Continental están
satisfeitos de que as televisións
estean interesadas en emitir a
última película de Xavier
Villaverde, Fisterre, que
actualmente está en fase de
postproducción. Fisterre, que se
vai estrear nas salas de cine a
finais <leste ano, está
protagonizada por Nancho Novo,
Enrique Alcides, Chete Lera e
Elena Anaya e foi rodada en
Galiza, Madrid e Portugal. A TVE
ten adquiridos os direitos para a
sua emisión en castelán e a TVG
para a versión galega. Canal +
ven de mercar agora os direitos
para a sua emisión en
codificado.+

• A cultura do
lixo chega a
Redondela
Arranca o 7 de Agosto a cuarta
edición do Artelixo, que

organiza no concello de
Redondela o colectivo ]osefá.
Até o 22 de Agosto, amostra
servirá de referéncia do que se
pode facer utilizando materiais
de refugallo con ao redor de
vintecinco esculturas colocadas
nas mas. Ademais este ano
incorpórase a sección Parnalixo,
para dar cabida á literatura coa
preséncia o dia 8 Maria Xosé
Queizán, Maria do Carme
Kruckenberg e Manuel Seixas.
A tertulialixo terá lugar esa
mesma noite no restaurante
Alfóndiga onde se repartirán
150 cadernos lixo con traballos
literarios.+
Despois de catro anos consolidase a
exposición de arte feito con moteriois
de refugallo.

• Beladona,
Alofrei, Domine
Cabra e Xarin na
final folk de
-Santo Esteva
O I concurso de música folk de
Santo Esteva xa ten catro grupos
finalistas: Beladona, de Vigo,
Almofrei, de Ferrol, Domine
Cabra, de Ortigueira, e Xarin, do
Incio. A partir das oito do serán
do 7 de Agosto participan na
final do certame. No Festival de
Santo Esteva participan o día 8

Fia na Roca, Ximbomba Atómica
e Alan Kelly; o dia 9 actuan

Arco da Vella, Oskorri e
Vassen.+

• Celebrouse a
15ª edición da
festa da
Carballeira de Zas
Con música, viño, empanada e
queimada celebrouse o primeiro
de Agosto a Festa da Carballeira
en Zas, que organiza todos os anos
a asociación Castro-Meda e que
contou coa participación de
milleiros de persoas. Na tardiña
actuaron os grupos de baile da
asociación, do centro "Alfredo
Brañas" e as pandereteiras de
Aghrú. Xa na noite concertos cos
grupos Navegante, de Portugal,
Solas, estadounidenses
procedentes de Irlanda, Xosé
Manuel Budiño e Bágoa de

Raiña.+

Acábase de matar un porco, xemeu como un meniño {¿e non sentirán como eles?) fica o outro porco
compañeiro no cortello, ao coitado
tócalle mañá. ¿E que vai matinar
ese porco esta noite solitaria, o ulido do sangue aínda no aire? Ha soñar con coitelos afiados.

O verán agora pasou a ser tamén
mala época para o porco, antes
buscábase o fresco para matar e
conservar a carne. De de que hai
electricidade e arcas para frío xa
non hai acougo, o propio apetite
traballa contra si propio e cada
día novo é unha ameaza. M rte
porca.

A tarde morre tan fermosa, o ceo
ten esa cor ... Onde eu vexo tanta
fermosura a demais xente le no ce
que mañá vai chover.

O carro no lixo. Un eixo do carro
e dúas rodas, as cambas comestas
da couza, guindadas de par do contedor de lixo. A estampa máis triste. Hai un antes e un despois do
servicio de recollida do lixo ( O lixo é o espello escuro e lúcido da
nosa vida urbanizada contemporánea). Estas pezas de carro vello hai
uns anos terían sido queimadas na
cacharela do San Xoán, os seus donas terían sido donas da súa morte
e teríanlle dado unha extinción
nobre aoque foi útil e axudou a vivir; hoxe é abandoado como eses
cans que abandoan no outono eses
cazadores miserabeis (sen alma de
cazador e sen alma). Esa madeira
traballada e sabia acabará sen comprender nada entre envases de
plástico e tetrabriks. Os seus donos
abdicaron de toda responsabilidade; xa non son donos, son consumidores.+
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conta de libros

Hai que salvar
aDeus
Título: Camiño de Emaús.
Autor: Xoaqufn Agulla Pizcueta.
Editorial: Iniciativas Gutenberg.

Non irnos ~omezar coa típica e
sinceira salutación a novas iniciativas. Deixarémolo para o remate. Hai que empezar confesando que xa leva bastantes semanas
enriba da miña mesa. Sempre era
o mesmo. Lia o excelente limiar
de Xosé Lois García e comezaba a
leitura desta primeira parte do
Camiño de Emaús - titulada Dei-

ca un deus terriblemente humano e
algo habla que non concertaba, o
primeiro poema parecía un tanto
inxénuo . E non vou negar que
non sexa asi; mais, unha vez lido
o resto, as causas comezaron a cad ra r. O probl ma viña entón
doutra latitude: cómo falar de O
camiño de Emaus sen repetir as
palabras do Xosé Lois ? Pois a iso
irnos.
T rátase dun conxunto de dezasete
poemas, de extensión variábel, e
un epílogo contundente e claro.
Conc:udéncia e claridade, eis duas
das coordenadas que mellar poden definir o poemário. E as duas
teñen a mesma nacencia; cada
poema é unha oración e tamén é
unha denúncia, pero sempre desvestidas de calquera roupaxe supérflua, por iso a mensaxe é clara
e a contundéncia é inerente á
claridade coa que decodificamos e
interiorizamos. E qué é o que hai
que denunciar? Quizais sexa o de
sempre, quizais o tempo non muda a substáncia das causas e gravitamos arredor da mesma inmutábel mentira e, como cada vez estamos en un lugar di tinto, seméllanseno realidades diferentes.

V elaí que non pode estrañar quen ache novidoso o contido e quen
non. En calquera caso
sentímonos na abriga de
fornecer algun dato roáis
acerca da temática; a esta altura seguro que o leitor avisado terá na mente dúas palabras, existencialismo e humanismo.
O existencialismo, por
moito que aparente unha
corrente do século vinte,
é ben antigo, tan vello
como o home; da mesma
maneira que tan vella
como o home é a sua necesidade de divinidades
que lle expliquen o caos
no que vive. Do humanismo cabe dicer outro
tanto, precisamente o
primeiro humanista foi
aquel que pretendeu mellorar as condicións anímicas coas que a xente
enfrontaba a vida. Cond icións anímicas coas
Xaquín Agulla Pizcueta.
que enfrontamos a vida ...
unha xeira repleta de
cambadelas, inxustizas, enganos,
impoténcia, a inxustiza, a miséria ...
falsidades, aparéncias, comenéntentado estou de dar nomes, pero
cias, falta de escrúpulos, desversería relativizar
goña, indecéncia, mentiras, asasialgo que comenatos disculpábeis ... o mundo ás
za a ser xeral Contundénsobre todo enavesas. Pois este é o mundo que
tre os máis no- cia e
recolle Agulla Pizcueta e de aí
v os. Dá que claridade,
parte a necesidade de que a divinidade sexa "terribelmente humapensar nun no- eis duas das
na", terribelmente humana porvo humanismo? E cómo coordenadas
que non lle vai nada ben perpetrado nas alturas. Así é que, se
lle chamare- que mellar
mos agora?
quere salvarse, Deus debe pasar
poden
pola humanización. E salvarase el
e salvaranse os homes. Acaso non
Pero unha re- definir o
novación, para poemário de
é este o significado da crucifixión
ser críbel e Agulla
de Cristo? Non é mellar esta verefectiva, precisión que aquela que nos inculpa a
Pizcueta.
sa ser completodos pretendendo salvamos meta. Polo tanto
diante o medo? Dá que pensar
hai que revisar a forma. E a forma
que na poesia de hoxe haxa conscanonizada para este tipo de temátantes berros contra a soidade, a

CRÓNICA

ricas viña esixindo versos
longos, repousados, solemnes, lembremos que
se trata de oracións. Pero
aquí non é así, ainda que
tampouco deixa de selo.
Expliquémonos. O libro
non está isento da xusta
ornamentación imaxinística e á sua vez as mensaxes constrúense desde a
pureza, mesmo a inxenuidade, a sinceridade e a
intransixéncia. Posibelmente se ache aquí a
meirande aportación de
Agulla Pizcueta, no estilo
descamado, directo, conciso da mensaxe humanística que ou ben adoitaba revestirse de solemnidade ou de denúncia
simple.
Seguen vindo bos tempos
para a lírica. Estes poemas onde a concreciónconcisi·ó n estróficas son
mesmo desconcertantes,
veñen corroboralo.
O libro enceta a colección A inmensa minoria, e está editado en
versión galega e versión inglesa de
Mª Soledad Viñas. Unha curiosa
fórmula que no seguinte, Vivir,
aventura irrepetible (Mª do Carme
Kruckenberg) ofrece os poemas en
castelán mentres que a versión galega é da autoría de Agulla Pizcueta. Anúncian tamén unha traducción de Walt Whitman (Canto de min mesmo) a cargo de Soledad Viñas mentres o nº 3 é unha
ed. crítica das cantigas de Johán
de Cangas feit~ por X. Bieito
Arias Freixeiro. En fin, benvinda,
boa sorte, xa somos roáis puxando
por saír da esterqueira da monotonia e as imposicións uniformizadoras. +
Xost M. EtR!t

.

Unha intensa crónica humana, entre o periodismo e a literatura, sobre o conflicto
saharahuí
Territorio ocupado, crónica literaria e periodística, nace coa pretensión de ser
o relato vivo e vital dos antigos e nobres nómades, ese pobo que tantos anos leva
sobrevivindo en campamentos de refuxiados, á espera de que un referendo os devolva
ao seu país, ocupado militarmente por Marrocos desde que España o abandonou.

NA MESMA COLECCIÓN

Unha crónica sobre
o Sahara
Territorio ocupado, publicado en
Xerais, é unha crónica sobre o conflito
saharaui escrita por Fran Alonso e
fotografiada por Manuel O.Vicente.
Sen a pretensión de contar de xeito
exaustivo as raices históricas do
conflito, Fran Alonso outorga ás
testemuñas dos protagonistas todo o
peso do libro. Desde hai carro anos, o
autor traballaba nesta crónica ---resultado de vários viaxes ao Sahara e
aos campamentos de refuxiados. Son
as mulleres e os homes que os habitan
quen representan a loita por conseguir
o recoñecemento como povo e
liberarse da ocupación marroquí.•

Poesía latina en
Estados
Unidos
O número de
chicanos e
portorriqueños
medra en
Estados Unidos
e, como
consecuéncia, a
producción
literária latina é
cada vez máis
abondosa. En
Labirintos de identidade, Consuelo
García Devesa, recolle unha mostra
desta poesia que, ainda que
predominantemente en inglés,
conserva as raíces hispanas dos seus
autores. Os oito escritores
seleccionados respostan ao critério de
seren descoñecidos na Galiza: Alberto
Rios, Alma Luz Villanueva, Carlos
Cumpián, Neftalí de León, Gloria
Anzaldúa, Martín Espada, Pat Mora e
Víctor Hernández Cruz. Editado en
Espiral Maior. +

Os nenos perguntan
ao vento
Por que nos
roubaron o sorriso?
Pode chamarse
unha nena Selina,
Dolores, Jovana
ou Anjing sen ter
que baixar a
cabeza?
Poderemos
camiñar algun
dia polo arco da
vella? Son perguntas dos nenos
dirixidas ao vento nunha cidade escura,
chea de contaminación, que se chama
T ralaponte. Ai arranca o libro Cara a
un lugar sen nome, de Antonio García
T eixeiro, que vai dar a unha rua chea
de cor. Pero para atopar unha solución
á escuridade, os nenas de oito anos en
adiante teñen que ler a história,
publicada en Sotelo Blanco. •

As noites lúgubres de
Sastre

TERRITORIO OCUPADO

X ERAIS

Fran Alonso
Fotografías: Manuel G. Vicente

~~
~~

DOSINDA ARESES

ANTOLÍN FARALDO

PROSAS COMPLETAS

Francisco Fernández
del Riego

•

Publicado por
primeira vez en
1964, o libro Las
noches lúgubres
de Alfonso Sastre
é reeditado por
lru. T rátase dun
compéndio de
contos de terror,
escritos nunha linguaxe
sinxela que non deixan de .estar
conectados á realidade a través do
sentim~nto do medo. "Medo á
represíon, á impoténcia frente ao
autoritário e o arbitrário, ao que se
descoñece e admira"dixo Eduardo
Haro Ivars destas noites. •
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---~111~Leit~uras~ll¡___I- - Na marte de
Jean--Michel.
Palmier
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O pasado 20 de xullo, a consecuéncia dun cáncer, morreu o filósofo e ensaísta francés Jean-Michel Palmier á idade de 53 anos;
en novembro, o dia 19 cumpriria
os 54. Jean-Michel Palmier é cáseque descoñecido fara do hexágono francés, quizá inxustamente.
Curiosamente, ao español só se
traduciron duas obras menores
suas, unha sobre Wilheim Reich
-que publicara Anagrama o ano
1970-, e outra sobre Marcuse,
ese filósofo tan mal lido no seu
dia, ou quizá nen licio, que publicara polo 1969 a desaparecida
Guadiana de Madrid. Que saibamos nós, nunca máis un libro de
Palmier foi traducido ao español,
ainda que si un colectivo, Elementos para un análisis del fascismo, seminário dirixido por Maria Antonia Macchiocci cando esta era alguén e publicado por El Viejo Topa, no que habia diversos textos
do francés. En portugués, entre
1976 e 1977, a tamén defunta
Moraes Editores deu ao prelo un
dos libros xa maiores de Palmier,
en tradución de José Saramago,
en tres tomos: Lénine, A arte e a

revolur;iio, Ensaio sobre estética
marxista, que é unha das maiores
introducións á estética marxista e
ás artes nos primeiros anos da revolución soviética, cunha manchea de documentos, descrición
de debates e textos poéticos de
leitura abrigada.
Mais outros foron tamén, á parte
do marxismo e do freudismo (en
1977 publicou un libro sobre Lacan) os intereses de Palmier: o expresionismo alemán, os poetas
Benn e Tralk, Berlín como cidade, Heidegger, Jünger ...
En 1968 dera ao prelo o seu primeiro libro, era un ensaio, desculpatório, do Heidegger político: Os
escritos políticos de Heidegger -un
dos primeiros libros que lin sobre
o tema, e que anos despois lle regale i a Antón Baamonde. Non
lembro muito do libro, mais quera
recordar de Palmier, nunha operación de camuflaxe repetida logo
até o infinito polos heideggerianos de toda laie: Heidegger cometeu un erro tráxico en 1933, de
acordo, mais nunca caiu nas redes
da ideoloxia nacionalsocialista. E
os seus ensaios sobre a universidade, se be~ beben do ar do tempo,
quer dicer, teñen a pegada do ambiente ideolóxico da Alemaña de
1933, non por isa deixan de ser estes textos- fragmentos da sua
problemática (filosófica, heideggeriana). Mais, podia perguntarse
o leitor de Palmier,· o ambiente
ideolóxico da Alemaña de 1933
conducia inexorabelmente ao
nazismo e os seus arredores? Estes
heideggerianos que separan linguaxe e política ... , e o que é piar,
que acaban por converter, como
dicia Henri Meschonnic a sua relación -a da linguaxe e a política- nun tabú .. .
Os libros sobre Reich e Marcuse,
non eran grande causa. Notábase
que Palmier caíra nas redes do ar

do tempo, e a pegada ideolóxica
do pos-maio do 68, asi como o seu
inicial anti-hegelianismo, convertia o libro sobre Marcuse nunha
pobre introdución, e o de Reich,
pois tampouco era gran causa. Por
outra banda, xa vai senda hora de
pór o freudismo sobre os pés, ou
cando menos in ten talo... sen caír
nas redes lacanianas. Sobre o tema, recomendo o libro de Sebastia n Timpanaro El lapsus
freudiano, publicado hai ben anos
por Crítica.
Abandonado en certo xeito o ar
. do tempo, Palmier vai introducirse de cheo no que son os seus intereses: o expresionismo, a estética marxista, a Alemaña de Weimar, lago Jünger quen o introducirá na entomoloxia, o cinema de
B. Balazs e Pabst, sen esquecer os
seus vellos amores: intervirá contra Parias cando este publique o
seu libro sobre Heidegger, intervirá contra aqueles que acusan a
Jünger de ser un dos pais dos nazis
-que o eraben desde as
páxinas de Le

Monde,
Le
Monde Diplomatique ou Le
Magazine Littéraire.
Mais.

En

portugués
editouse un
dos libros xa
non ·p·o r iso maiores de
deixa de dar os
Palrnier, en
seus mais interesantes libros. tradución de
O xa mencio- José
nado sobre Le- Saramago,
n in que é de
1975. O expre- Lénine, A
sionismo como
re vol ta,
en
1980. A súa

arte e a
revoluc;ao,
Ensaio so"bre
estética
marxista.

tese doutoral
sobre Trakl en
1972 (mirade
páxinas de Letras de Faro de
Vigo, Cunqueiro dá a nova da sua publicación) que publica co título de Situaciones de George T rakl, unha
boa pero ás veces errada introdución: Palmier afrancesa ao austriaco, convérteo nunha especie de

Un dos libros principais de Palmier é Le·
nine. A arte e a revolufáo traducido ao
portugues por José Saramago.

Rimbaud, causa que non era, evidentemente.
En 197 6 publicara o libro que podía ser o seu testamento: Berlín requiem, editado logo en 1989 (Payot) sob o título de Retorno a
Berlin, con algunha engádeda que
nada novo di, mais que serve para
coñecer mellar a Palmier, pois nel
deita as suas angustias e os seus lamentos, e pide ao leitor que sexa
para el un irmán de sangue e soño
--como albisca o leitor, muí baudeleriano-. Hai dous anos, en
1996, publicou o seu último libro,
que non coñezo, sobre Emest Jünger. Segundo noticias, estaba a preparar desde hai varios anos un libro
sobre Walter Benjamin, esperemos
que non fose para unir aos verdugos e ás vítimas, quer dicer, ver
Benjamín desde Heidegger e intentar unha unión, como nos queren facer ver agora muitos. Benjamín, a princípios dos 30 escribía a
Adorno dicíndolle que compría escribir o libro que destruíse a filosofia de Heidegger. Querelos unir,
como fai agora máis dun, é algo
máis que unha broma pesada.
(Postas a enrolarnos, lembremos
que en 1936 Benjamin e Heidegger consagran cada un un estudo á
obra de arte. O segundo, desde a
sua cátedra universitária no seu
país, autorizándose un "semi-retrato", repite, soba forma de aviso

--il
Popurri de cumbia,
ska e tex mex
Título: Babilonia.
Grupo: Dusminguec.
Edita: Chewaka.

A influéncia do facer de Mano Negra
sobre a música de moitos grupos que
están acadando éxito na música ten
exemplos abondosos. O primei_ro traballo de Dusminguet é un deles; non
en van está producido por Tomás
Arroyo, quen xa pasou por Mano
Negra e Color

conta de discos

o que a sua tradición espiritual no
cesou de dicer desde a alba do romantismo e do idealismo: só a poes ia -e na poesía, o seu poder
mítico-- é capaz de oferecer a un
pavo a sua posibilidade de existir
historicamente e de acceder ao
que é na sua grandeza própr.ia. O
primeiro, desde un exílio abrigado
sob pena de marte, tomando prestado para a ocasión --como muitas outras veces-, segundo unha
estratéxia subtil, as categorías do
marxismo, estabelece que o "fascismo" repousa precisamente sobre esta convicción, pero que de
agora en adiante é o cinema que,
en vista da función da arte, tomou
o relevo do poema. Toda is to é
mui reducionista, mais pensamos
que non é fácil supór que contra o
pensamento da orixe da arte Heidegger- era necesário pensar
o que era, e para que servia, a arte
na sua época de reprodutibilidade
técnica. Benjamin demostrounos
de maneira clara e cristalina que a
reprodutibilidade técnica da obra
de arte denunciaba a era de estetización da política, da que os "buceadores" da orixe da arte eran e continuan a ser: agora queren
"saír da democrácia"- os seus
roáis acerbos defensores. Pero ...
stop, estamos a facer unha crítica
apriorística do que poderia ser o
traballo de Palmier sobre Benjamin, e non é valida).
Jean-Michel Palmier nos seus libros sempre luitou para dicemos
que o princípio Esperanza e a utopía marxista - dos que se reclamaba- non eran palabras vás.
Mália erras que puidese cometer,
mália erras de interpretación segundo o noso parecer, Palmier
non merece ser o descoñecido que
é, por iso, mália que segundo os
seus achegados para el a marte foi
un descanso despois de varios
anos de sufrimento físico, quizá
intelectual, Jean-Michel Palmier
non pode descansar en paz, porque o princípio Esperanza ainda
non nos foi dado, ou mellor, ainda
non soubemos conquistalo. +
XGG
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Já
Nº O/Maio-Xuño, 1998.
Edita: Já edir,:oes.

]á é o novo proxecto xomalístico do
Grupo Meendinho despois da
desaparición da Gralha. O periódico
será bimestral e gratuito e pretende
influir na realidade galega dando conta
dos acontecimentos de máis relevo e
actuando como voceiro de todo tipo de
organizacións. Neste seu primeiro
número inclue unha reportaxe sobre a
cota láctea e unha entrevista co
secretário da Coordenadora Anti
Empacadora de Guixar. Entre as
colaboracións, un traballo de ]ose
Henrique Peres sobre O valor simbólico
das grafias e un artigo de Fuco G. Gomes
analisando o funcionamento dos
periódicos e das organizacións en
Galiza. •

Fouce
N" 166/XuUo, 1998.
Edita: Edicións Fouce.
Prezo: 300 pesetas.

O vóceiro do Sindicato Labrego Galega
chama a atención sobre a mobilización
dos gadeiros exixindo o pago de
indemnizacións polos danos que a
fauna salvaxe causa nas explotacións.
T amén informa do acoso da Xunta e do
Govemo sobre os labregos despois da
tractorada do 20 de Xaneiro e denúncia
que o PP votou no Congreso a favor d
que se aplique estrictamente a
supertaxa e de que as indústrias reteñan
os pagamentos do leite. Información
sobre o reparto da cuota láctea da
reserva, outro canto de Manuel Garcia
Barros en Escala de Labregos e unha
nova colaboración de Xosé Ramón
Freixei.ro Matos bre ternas lingü(sticos,
esta volea analisando a situación do
galega no ensino. •

Humano. Reunidos en Catalunya,
os membros do grupo, Daniel Calabrita, Marti Showarma, L. Anxoveta, Chris Merryman e Marti Perramon, oferecen un repertório nacido
da pachanga, das verbenas e das orquestras de verán. Continuan a estela doutros grupos que revisan as fes tas populares para servilas ao seu próprio gasto e mesturan tex-mex, cúmbia, salsa, ska ou bossanova. Din que
son pouporristas e que no que basean
é nos ritmos do Sul conservando só
as tradicións a medias. As suas mensaxes son sinxelas, cotiás e comprometidas coa realidade que lles teñen
ao redor: fachenda de arrabaldo, traballo e festa. •

Música country
en Barcelona
Título: Mezzy on stage.
Grupo: Los Stompers.
Edita: Ventilador.

Os Stompers son un grupo que van polos bares de Barcelona tocando música

Na Gaits
N" 4/Xullo-Setembro, 1998.
Director: Carlos Corral.
Prezo: 400 pesetas.

country.
Entenden o folclore á sua
maneira, como se estiveran no medio
das leiras bailando dia e noite. Apontan as suas fontes cara Irlanda, son
moi botados para adiante e o resultado
do disco vira cara a música folk que se
fai nos Estados Unidos. Gravado o disco nun local barcelonés chamado Jazzmatazz, algunhas das suas cancións xa
indican que o único que buscan é
troula: What 1 done on my holidays, Kalimotxo ou Follow me up to Carlow. Os
nomes artísticos destos folcloristas sui
generis son Sadito Luskin ao baixo, Kiko Fergananym, ao banjo, Al
Cúrruton, á guitarra, e Colum Pettit
no caixón.+

Esta revista de música folc e
tradicional oferece no seu número de
verán entrevistas con Luar na Lubre,
Mercedes Peón e o artesán de
instrumentos de percusión X. Carlos
Collazo. lnclue unha biografía sobre o
gaiteiro Ricardo Portela e reportaxes
sobre o frautin, o trikitilari Kepa
Junkera e o duo
inglés Show of
Hands. Tamén
unha sección
adicada á
banda
deseñada, e os
habituais
apartados de
partituras de
pez as
tradicionais
e de crítica
de discos.•
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Pancho Alvarez
recolle a
herdanza dos

eegos das fe iras
O disco Florencia,
o cego dos Vilares recria
as cantigas dos violinistas
que percorrian as festas
"Este disco quer lembra a figura de Florencio, da
Fonsagrada, que estivo cantando polas feiras até
praticamente a sua morte", di Pancho Alvarez,
cuxo disco ven de editarse no selo Do Fol. Álva ..
rez, do Porriño, está ligado á música galega desde
hai anos, quince deles formando parte do grupo
Na Lua. Agora, ao lado de Carlos Núñez, co bou..
zoki e a mandolina, colleita un éxito que lle serve
en parte para emprender proxectos solitários co ..
mo o de Floren.do, o cego dos Vilares, no que re ..
encama a estes violinistas que transmitían suce ..
sos de vita en vila acompañándoos de melodias.

*A. ESTÉVEZ
Ás mans de Pancho Álvarez che ..
gou unha gravación de Florencia
nunha festa. "Descubrín como in..
terpretaba os temas e como se re ..
lacionaba co público por meio de
chistes e bromas. Pecibiase na gra ..
vación o ambiente e a sabedoria
popular. Este home, até morrer,
percorria as feiras contando asasi ..
natos ou histórias do amor; facen ..
do escarnio dos curas sen aforrar
os aspectos máis escatolóxicos'',
canta Pancho. Sinala que, con es ..
te descubrimento, reforzouse na
ua cabeza a idea do importante
que é a mú ica p pular e a necesi ..
dade de afondar nela.
"Pen que traball é orixinal,
ninguén fixera ante un di c adi ..
cad a s cantare d ceg ", pina
o músico, qu n é respon ábel
d arranxo , dalgunha campo i..
cións e p n a voz aos temas. "Pro..
curei centralo nos cantare que
narraban a vici ·itudes das rela ..
cións amor sas, que eran tratadas
desde moitos pontos de vista, fu ..
xindo de moitos aspectos machis ..
tas", canta Pancho Álvarez.
O obxectivo central do disco é
reivindicar a figura de Florencia,
que naceu en 1914 en Pin, na
Fonsagrada, e que aos catorce
anos marcha para os Vilares do
Cubilledo, onde vai aprende r a
tocar o violín con outro cego, Xo ..
sé Santamarta. Acompañado do
seu irmán Pascasio, Florencia per ..
corre Lugo e Asturias cantando
antes de se retirar en Fontaneira.
A Panch o Á lvarez non deixa de
ch amarlle a atención a sua vida
ambulante. "Ademais, Florencia
era coxo para máis dificultades .
Daquela non había ONCE nen
cobertura social para a xente con
problemas físicos, sementes unhas
escalas en Santiago e A Coruña
nas que se podia estudar solfeo
por braille. Asi que é de imaxinar
. que había moito de autodidactis ..
mo e de trasmisión do saber duns

músicos a outros", di Pancho
Álvarez. Despois de estudar con
outro cego, Florencia tocaba e
cantaba os éxitos do momento
como pasodobles acompañando o
repertório de muiñeiros, xotas e
valses. "Reivindicando a figura de
Florencia, tamén se fai o próprio
con outros músicos populares case
esquecidos como Ricardo Portela,
Faustino Santalices ou Perfecto
Feijoo .. Hai que recuperar o seu
traballo", di.

disco Santiago de The Chieftains,
co que xiraron por Estados Uní ..
dos, Xapón e Europa. Tanto con
Matto Congrio como con Na Lu.a,
Álvarez experimentou a fusión do
folk co pop .. rock. Cos anos, califi..
ca os intentos de "bandazos".
''Non é que non encaixara ben co
público esta mestura pero eu pre ..
císaba de afondar máis no tradi ..
cional para fusionar. Cando máis
saibas do tradicional, máis base
hai para chegar a outras formas .

Para chegar a compoñer pezas re ..
volucionárias en canto á fusión de
estilos, hai que partir de formas
puras'', sinala Pancho. Álvarez.
Mália que o seu centro de interese
este no tr~dicional, Pancho Álva..
rez tamén aportou os seus intru ..
mentes de corda en grupos de
blues, xaa que reseña que os sesu
gastos musicais abranguen moitos
estilos musicais.
A sua intención de proseguir un ..

ha carreira própria con novos
traballos coincide coa prepara ..
ción do novo album con Carlos
Núñez. "Penso que vai estar cheo
de surpresas e que tamén vai re ..
ceber críticas negativas porque
Carlos N úñez é un artista rnoi
arriscado. É unha persoa inteli ..
xente que está conseguindo que
a sua música acade un grande pú ..
blico. E hai que ter en conta que
tira de moitos outros grupos gale ..
gos", di.+

O músico do Porriño recria as
cantigas de cego con amaños que
lle dan unha nova frescura e cun
traballo que el describe como "fa ..
miliar". Desde as voces femininas,
as fotografias e o debuxo da porta ..
da están feítos por xente moi
achegada. O prólogo é de Mini da
Quenlla; tamén colabora Paz An ..
tón, amigo e compañeiro dos tem ..
p Na Lua, e Suso de Toro apor ..
ta un texto.
A promoción do disco farase des ..
de os escenarios que comparte co
gaiteiro Carlos N úñez, en cuxo
repertório xa se incluía un cantar
de cego. Pancho Álvarez ten pen ..
sado formar unha banda para in ..
terpretar en directo o disco. "Non
estou presionado excesivamente
polo mercado e sei que a campa ..
ñia estaba moi interesada en gra ..
var este disco. Está claro que a
continuidade doutros discos en
solitário depende das ven das. O
público da música tradicional é
mo ito pero tampouco é un tipo
de música que estea promociona ..
das desde os meios de comunica ..
ción", sinala.

N ovo disco
con Carlos N úñez
Os quince anos en Na Lua, o seu
paso por Matto Congrio e a inte ..
gración no grupo de Carlos N úñez
deulle a Pancho Álvarez oportunidade de afondar na música po ..
pular e de coñecer a figuras do fol ..
dore internacional. Participou no
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A CONTRIBUCIÓN DE MANUEL MARIA
Á RENOVACIÓN DA PALABRA POÉTICA DOS SETENTA
Se algo lles hai que criticar aos poetas que cultiva,
ron a poesía social non é, desde logo, o feíto de que
fixeran poesía comprometida ou incluso poesía de
militáncia política -tan lexítima como calquer ou,
tra poesía- , senón o feíto de que unha parte impar,
tante desa poesía tivera unha baixísima calidade Ji,
terária. Ainda así, é un acto de xustiza salientar que
moitos dos textos que agora consideramos franca,
mente pésimos desde un ponto de vista literário
cumpriron naquel momento unha función concien,
dadora e, portanto, teñen o valor de seren docu,
mentas históricos dunha época, ou cando menos de
seren testemuñas escritas dun proceso político no
que moitas veces a palabra directa, comprometida e
combativa do poeta transmitía e enriquecía máis do
que hoxe transmiten e enriquecen algunhas obras
perfeitamente elaboradas. Situemos, pois, as causas
no seu lugar e non ignoremos as circunstáncias nas
que se produce ese tipo de literatura e as funcións
extra,literárias que cumpren eses textos. Se ternos
iso en conta podemos chegar á conclusión de que en
moitos casos estamos ante grandes poetas que, en
determinados momentos, fixeron poes{a de escasa
calidade literária non precisamente por falta de ta,
lento criativo. Afirmar isto é moito máis xusto que
proclamar o desprezo polas voces da poesia socialre,
alista, como tantas veces se fixo e se fai.

Todos e~tes libros de Manuel Maria están nunha li,
ña de evolución cara a unha poética formalmente
máis traballada, de máis alto nivel estético, e enor,
memente máis rica, pésie a que o autor chairego
continua publicando libros de claro compromiso
político, como é o caso dos "Poen:i.as para construir
unha patria", que aparece no 1977. Mais, ¿que é o
que sucedeu en realidade para que o nome de Ma,
nuel Maria non figure asociado á mellar poesía que
se fixo en Galiza entre a década dos setenta e a dé,
cada dos oitenta? Na nosa opinión foron várias as
causas que orixinaron esa inxustiza que cometeu a
critica literária e mesmo o leitor a respeito de Ma,
nuel Maria e da sua obra . Nós sinalariamos os seguintes factores:

MANuEL

LoPEzFoxo

a) N os meios da crítica literária do noso país, á h ora
de valorar a sua poesía, a mili táncia n acionalista do
poeta sempre pesou moito máis que a calidade do
se u traball o poético, e pesou, n a tura lmen te, com
algo n egativo.

A NECESIDADE DE RENOVAR O DISCURSO POÉTICO

]

Está claro, xa que logo, que a poesia comprometida
deixou de interesar ao leitor non só polo prosaísmo e
pola linguaxe repetitiva de moitos dos poemas que
se publican ao longo deses anos, senón tamén, e so,
bretodo, polo novo contexto social e político que se
abre tras a Ditadura, no que a literatura que situa o
mensaxe de denúncia e de compromiso por riba dos
aspectos formais vai progresivamente perdendo efec,
to e eficácia social, á vez que é ferozmente descalifi,
cada en diversos meios intelectuais. Esas son, ao no,
so xuizo, as verdadeiras razóns que levaron a unha
renovación do discurso.
Ainda que hai unha ampla coincidéncia entre os
críticos e os estudosos da nosa literatura en sinalar
que os libros "Con pólvora e magnolias", "Mesteres"
e "Seraogna" son os que marcan a ruptura coa liña
poética anterior, o certo é que o tránsito da expre,
sión poética socialrealista a unha expresión máis
coidada, máis preocupada pola forma, e mesmo máis
lírica e máis intimista, pódese observar xa nalgún li,
bro final de Celso Emílio Ferreiro e en todos os poe,
tas da primeira xeración da post,guerra.

.

No cadro podemos ver autores e títulos que nós con,
sideramos que contribuiron, en maior ou menor me,
dida, a renovar a nosa poesía:

Ano Autor

Título

1972 Xosé Luis Méndez Ferrín Antoloxia popular de

<

1975
1976
1976
1976
1977
1978
1978
1978

•

Heriberto Bens
Onde o mundo se chama
Celanova
Bernardino Graña
Non vexo Vigo nin Cangas
Xosé Luis Méndez Ferrín Con pólvora e magnolias
Arcádio López Casanova Mesteres
Alfonso Pexegueiro
Seraogna
Manuel Maria
Poemas ó Outono
Manuel Maria
O libro das baladas
Alfonso Pexegueiro
Mar e naufraxio
Cesáreo Sánchez Iglesias _ Silencios e conversas de

1975 Celso Emílio Ferreiro

inverno
Poemas caligráficos
Tempo de Compostela
A caluga do paxaro
Víspera do dia
Poemas de amor sen marte
Lideiras entre a paisaxe
Se o naso amor e os peixes
Estacións ao mar
E direi,vos eu do míster
das cobras
1980 Cesáreo Sánchez Iglesias Antonte das salamántigas
1980 Pilar Pallarés
Entre lusco e fusco
1980 Alvaro Cunqueiro
Herba de aquí e acolá
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1980
1980
1980

Uxio Novoneira
Salvador Garcia Bodaño
Xabier Seoane
Xúlio López Valcárcel
Cláudio Rodríguez Fer
Víctor Vaqueiro
Bernardino Graña
Xohana Tarres
Manuel Vilanova

iEainda

hai críticos e
historiadores
da literatura
que rematan
con Manuel
Maria nos
anos
cincoenta!

Como podemos observar, non son dous ou tres os li,
bros que expresan ou consolidan un novo rumbo na
poesía galega deses ~nos. Independentemente da
acollida e da importáncia literária de cada unha des,
tas obras, todas elas indican que na segunda parte da
década dos setenta practicamente todos os poetas os vellos e os novas-- amosan unha maior preocu,
pación polos aspectos formais, á vez que enriquecen
os temas poéticos dunha mane ira significativa. T º'
dos, con máis ou menos intensidade e con maior ou
menor fortuna literária, participan dun xeito decidi,
do na renovación da poesía galega, renovación que
acada o seu cúmio en obras como "A luz ressuscita,
da" de Manuel Maria ou "As torres no ar" de Avilés
de T aramancos, por citar só poemários de dous auto,
res da primeira xeración da post,guerra. Non coinci,
dimos, portanto, cos que manteñen que tiveron que
chegar os poetas dos oitenta para elevar a nosa poe,
sia a alturas universais.

A APORTACION DE MANUEL MARIA
Centrándonos xa en Manuel Maria, diremos que este
poeta, sen abandonar definitivamente a lingua:xe an,
terior, participa nesa renovación poética con vários
poemários que van desde "O libro das baladas" e os
"Poemas ó Outono", escritos, respeitivamente, no
1973 e no 1976, até "A luz ressuscitada", que escrebe
no 1983, e "As lúcidas luas do outono", escrito no
1984. Manuel Maria, por outra parte, consegue, acle,
mais, facer unha poesia dunha maior riqueza temática
e formal sen perder a realidade social, o referente da
pátria, a comunicación e a emoción que lle da forza á
palabra. Non ignoramos, por suposto, que nengún dos
seus libros dos setenta tivo o impacto do poemário
"Con pólvora e magnólias", pero si é cerro que Ma,
nuel Maria contribueu con importantes obras a esa re,
novación e que aportou á poesia galega deses anos un
conxunto de libros que, na nosa opinión, constituen o
corpus poético máis rico que fixo un poeta galego en,
tre mediados dos setenta e mediados dos oitenta.
Vexamos, no seguinte cadro, ese corpus poético de
Manuel Maria seguindo a data da elaboración dos
poemários:

Obra
O libro das bal.adas
Poemas ó Outono
Brétemas do muiñeiro
Cecais hai unha luz
Poemas da labarada estremecida
O camiño é unha nostalxia
Versos do lume e do vaga,lume
A luz ressuscitada
As lúcidas luas do outono

Escrita

Publicada

1973
1976
1977
1979
1980
1981
1981
1983
1984

1978
1977
inédita
inédita
1981
1985
1982
1984
1988

b) O feíto de ser considerado mestre do socialrea lis,
mo e o feíto de publicar ainda n os an os setenta vários libros de denúncia social e de compromiso polí,
rico contribueu tamén a eclipsar a sua obra máis lírica e máis intimista, até o ponto de que para moitas
persoas Manuel Maria segue seudo ainda exclusiva,
mente o poeta comprometido da poesia social e non
o altísimo poeta de "A luz ressuscitada" ou de "As
lúcidas luas do outono".
e) A maiores de todo iso, algún libro seu saeu con
cinco anos de retraso, todos eles se publicaron en
edicións moi humildes, algunhas obras apareceron
en reintegrado e duas nen sequer viron a luz. O im,
pacto deses mesmos poemas no leitor e nas letras ga,
legas seria moi diferente se "O libro das baladas" sae
no 73 ou no 74, se este libro ou os "Poemas ó Outo,
no" teñen unha mellor edición ou se "A luz ressusci,
tada" aparecese noutra normativa e noutra edición
máis fermosa e máis coidada. Está claro que os "Poe,
masó Outono" serian "outros" nunha edición como
a que tivo "Tempo de Compostela" d e S alvad or
García Bodaño. Pero Manuel Maria n on coñ eceu
ese gozo, nen tampouco os que amamos a palabra.
Sen embargo, pésie a todo, aí está esa sua riquísima
fraga poética, más viva que moitos libros que river n
o aplauso da critica e unha maior publicidade.
POESlA INÉDITA E POESlA ULTIMA

Grácias ao traballo de C amilo G ómez T o rres publi ,
cado recentemente n a "Históri a da Literatura G a,
lega" de A Nosa T erra, relativo á obra de Manuel
Maria, poidemos saber que o grande poeta cha irego
ren ainda inéditos, vinte anos despois da sua elabo,
ración, dous poemários pertencentes á erapa da renovación poética dos setenta. Estamos a falar, evi,
dentemente, dos libros "Brétemas do muiñeiro" e
"Cecais hai unha luz''. E non é, por cerro, a úneca
poesía inédita de Manuel Maria. Hai algúns libros
máis, escritos en épocas anteriores e posteriores.
Supoñemos que algunha editorial ou algunha insti,
tución tomará un día a iniciativa de recuperar para
a literatura galega estes poemas de Manuel Maria,
necesários para coñecermos no seu conxunto o
universo criativo dunha das mellares voces da nosa
poesía.
Ainda no resto dos oitenta e ao longo da década dos
noventa, Manuel Maria sigueu entregándonos ano
tras ano o seu verbo, toda esa sua poesía última, ver,
dadeiramente espléndida, dunha riqueza admirábel,
centrada no regreso aos espazos da nenez e ás vivén,
cías máis íntimas e expresada através dun canto se,
reo e nostálxico. Aí ternos os seus libros "Oráculo
para cavalinhos,do,demo", "Ritual para unha tribu
capital de concello", "Sonetos ao Val de Quiroga",
"Compendio de orballos e incertezas'', "A Primavera
de Venus", "Poemas a Compostela", "Poemas para
dicirlle a duas lagoas", "O Miño canle de luz e né,
boa", "Sonetos á Casa de Horras" (1997) -de mo,
mento a sua última entrega-, e algúns poemários
máis. Libros todos eles que nos maravillan e nos
amosan a sabiduría humana dun grandísimo poeta.•
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Joao Afonso

~-

"A necesidade de intervir socialmente estimula o rexurdir dos cantautores"
-0. PAULA BERGANTlf'IOS

DESPOIS DE LEVAR MAIS DE DEZ ANOS SUBINDO AOS CE,
ARIOS, JOAO AFONSO VEN DE APRESENTAR, EN ARES E
SANTIAGO, O SEU PRIMEIRO DISCO EN SOLITARIO, MIS,

SANGAS. APROVEITA A SUA PREFERÉNCIA POLO DIREC,
TO PARA SORPRENDER AO PUBLICO INTERPRETANDO TE,
MAS INÉDITOS E ALGUNHA CANCION DO ZECA AFONSO.

Como comeza a sua traxectória
nos ceários?

ponde a unha necesidade. Aparecen reformulando a sua intervención na sociedade. Existen cuestións das que hai que falar, o amor,
a ecoloxia... a sociedade non é de
cor rosa. As diferéncias entre o primeiro e o terceiro mundo, tanto a
nivel mundial como no próprio país, están medrando. A necesidade
de intervención estética é tamén
máis imperiosa nun mundo no que
o consumo e a guerra das audiéncias acreditan a calidade das cousas. O mal gosto xeralizado asaltoü
a nosa profisión e fai xurdir a necesidade do cantautor.

Estaba estudando Economia e
Agricultura e participaba en homenaxes e actuacións de solidariedade. Non era algo asíduo, xurdian esporádicamente e polo xeral
interpretaba cancións do Zeca
Afonso. Hai cinco anos, máis ou
menos, empecei a encarar a música de forma profisional. Este traballo máis sério xurdiu a raiz da
colaboración que fixen con Jose
Mário Branco e Amélia Muge,
Maio Maduro Maio, unha combinación de cancións do Zeca que
apresentamos en vários espectáculos, o primeiro en 1994, e que depois se gravou en directo no Teatro Sao Luiz de Lisboa. A partir
dese momento comecei a disipar
as dúbidas sobre o que quería facer
na vida e tireime de cabeza á música. Era a primeira vez que me
plantexaba a posibilidade de vivir
desta profesión.

En Portugal triunfa moito a música comercial española.
Artistas como Pedro Guerra, Uxia
ou Jaime Pastor teñen dificuldade
para entrar porque se prima a mediocridade do consumo e as cousas
fáciles. A partida gáñanna as músicas comerciais, antes que as que
teñen máis valor.

Júlio

Hai uns meses editouse no Estado o seu primeiro disco en solitário, Missangas.
Ao tempo de participar en homenaxes ao meu tio ou en causas de
solidariedade como a de Timor
Leste, por exemplo, empecei a interpretar as cancións que criaba
en casa. Cando reunin un grupo
de temas pensei que era o momento para mostrar o resultado
da miña obra. Dirixinme a J úlio
Pereira, unha persoa que coidaba
podia entender a ironia das músicas, da letras, das guitarras, dos
x go de voces que queria pór no
di co.
Tiña compartido traballos con
outro músicos. Como valora estas colaboracións?
Acredito que é como noutras áreas. Estamos no mundo para aprender cos outros e intercambiar o
noso parecer sobre as cousas. Somos un ponto máis nas vias de comunicación da información. Dar e
receber tamén desenvolve as nosas cabezas. Por iso aprendin moito musicalmente da forma de estar
presente, de xogar coas palabras, a
forma aten.ta de escoitar, de José
Mário Branco. Naturalmente dun
tempo para aqui teño aprendido
moito dos colegas de estrada. Entre eles o meu irmán António,
que toca conmigo, e co que teño
tal empatia que non necesitamos
sequer falar.
Terá influido moito na sua andaza ser o sobriño do Zeca Afonso

O meu percusa musical comezou
nas homenaxes a el. De aí derivou o feito de mostrar as miñas
cancións. Ademais do amor que
por el sinto como sobriño, asumo
con naturalidade a miña admiración musical, poética, polo Zeca

Pereira tamén produce o
novo disco de Uxia. Como valora estas colaboracións entre mú..
sicos galegos e portugueses.

ANDRÉS PANARO.

e tamén pola sua personalidade.
Cando ceño calquer problema
penso que é bon ser sobriño de
quen son, de quen admiro. Abríronseme portas pero o feito de
ser parente dun xénio musical
non me inibe de facer as miñas
composicións, aquilo do que eu
gosto. E non só non me inibe senón que Zeca e persoas como el
son un estimulo para continuar.
Zeca é só un e eu son apenas unha persoa que gosto moito de
cantar.
Na sua música incorpora ritmos
urbanos africanos.
Alén da influéncia do Zeca, desde
miudos, meu pai levábame a min
e aos meus irmáns até os arredores
de Maputo para ouvir os mozos
que tocaban con guitarras de lata
case rústicas. Escoitei moitas veces esas melodias de duas ou tres
cordas, músicas cíclicas, circulares
como os pescados co rabo na boca
e permaneceron interiorizadas na
miña memória. Despois da independéncia de Mozambique tamén
participei en festas de música, con
colegas da escola que facian cancións con perguntas e repostas e
con contratempos. Esas experiéncias foron durante un tempo unha
das brincadeiras preferidas dos
meus irmáns. Pasabamos horas na
cociña argallando coas guitarras e
as voces. Todos eses xogos transportámolos ás músicas portuguesas
como unha prática nosa, de aí que
Missangas fose tamén un resultado
cliso.

Como é o panorama actual da
música portuguesa?

Que queda do espíritu do 25 de
Abril?

Tivo unha .etapa de silenciamento, pero está viva. Nos últimos
anos comezou a rexurdir o fenómeno dos cantautores. Sérgio
Godinho ou Victorino, por
exemplo. Estamos nunha nova
época da música portuguesa da
que tamén forman parte grupos
novos que están nacendo. As formacións que se coñecen no Estado español son importantes pero
tamén hai outras, como os Gaiteiros de Lisboa.

Está presente en todas as áreas porque é un sentimento de liberdade.
Iso transpórtame de novo ao tema
dos cantautores. Despois do 25 de
Abril houbo a vontade de intervir
directamente na sociedade. Ainda
que as veces existia unha grande
carga poética, esta vontade non
sempre foi acompañada dun coidado estético. A isto seguiulle un silenciamento social. N este momento, o rexurdimento dos cantautores
e a aparición de novos grupos res-

As relacións e os vínculos históricos entre Portugal e Galiza son
moi forces. Uxia é unha grande
amiga e unha gran coñecedora da
música portuguesa. Gustoume coñecela e poder traballar con ela.
Non podemos vernos entre nós
como un Produto Interior Bruto
senón a través de lazos culturais.
Na sua carreira profisional teñen
primado as actuacións en directo.
Gosto moito de cantar ao vivo,
comunicarme coa xente cando estou enriba do palco. Presentar os
meus novos temas en directo é un
proxecto que ceño a curto prazo.
A médio prazo vou gravar un novo disco no que recollelos. +

Pódelle pasar a calquera,
pero ese día tocoulle á pobre da toupiña.
Saía do seu tobo e algo lle caeu na cabeza
a xeito de pucho cheirento ...

A toupifi.a que ~uerfa Saber
9uén He fixera aqui lo na Cabeza
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BOROBÓ

A pista de O lapis do carpinteiro
Seguirlle a pista de O lapis do ·carpinteiro é facer, nun parágrafo, a
breve historia do anarquismo galego: "Ese lapis pertencera a Antonio Vidal, un carpinteiro que chamara á folga polas oito horas e con
el escribía notas para EZ Corsario",
sinala Manuel Rivas ao encetar o
destino do seu máxico lapis.

E

fectivamente, Antonio Vidal
Villanueva encabezara, o nove de Xullo de 1883 (no verao no que visitaron Galicia os
reis Alfonso XII e María Cristina), a folga de catrocentos carpinteiros, afiliados á Federación
Coruñesa de T raballadores, pra
esixir as nove horas de xomada,
sin pedir aumento de salario.
Lanzando o primeiro periódico
anarquista coruñés, La Lucha
Obrera, pra popularizar a folga
dos carpinteiros; que se repite en
abril do ano seguinte, interrumpíndose pola acción da policía.

siounou a desaparición de La Lucha Obrera, en xaneiro de 1887.
Nembargantes, o 4 de Maio de
1890, domingo, data histórica nas
reivindicacións proletarias, pois
verificáronse grandiosas manifestacións en Madrid (na que falou
Pablo Iglesias), París e outras cidades europeas, celebrouse en A
Coruña unha magna asamblea
pública, convocada pala citada
Federación. O secretario dela, "o
carpinteiro Antonio Vidal, destacado militante da década anterior, fo¡ o único orador. O que se
ía converter axiña no cerebro da
folga coruñesa preconizou a folga
xeral ata conseguir as oito horas
de xomada". A folga escomenzou
ao dia seguinte, dando por resultado a aparición dun dos principais semanarios ácratas finiseculares: El Corsario(estes datos atópoos nas fontes do meu aínda
inédito opúsculo, Orto do socialis-

mo en Galicia).
Mais, La Lucha Obrera, seguirá saíndo ata o outono do 84, e reaparece no maio de 1886 (cando xa gobemanban os liberais, tras a morte
de Alfonso XI), tarnén publicada
polos carpinteiros coruñeses, sempre con Antonio Vidal á cabeza;
liderazgo que se mantería nos anos
sucesivos, nos que a represión do
obreirismo fo¡ tan dura que oca-

A

lí escribiría, co seu lapis de
carpinteiro, Antonio Vidal
Villanueva, non só notas informativas, senón tamén editaríais e o~tros artigas, pois por algo
foi direC:tor de El Corsario. Moitos
anos despois regalaría Antonio
Vidal o seu lapis -asegún a fabulación de Manuel Rivas-- a "Pepe

Villaverde, carpinteiro de ribeira,
libertario e humanista". Pero eu
atrévome a interferir no xenial relato, imaxinando que aquil lapis
do carpinteiro coruñés pasou polas mans doutros carpinteiros santiagueses, antes de chegar ás ·de
Villaverde xa que iste sería moi
novo cando Vidal finou.

N

on sería nada raro, por
exemplo, que o sindicalista
herculino lle fixera ao seu
compañeiro compostelán, Xosé
~asín Romero, o meiró daquil
iñstrumento gráfico (de grafito)
de traballo, pois deberon ter moitá: 'relación nas valentes campañas de axitación obreira que ambos dirixían nas súas respctivas
cidades. E á beira de Pasín, experto e eficaz mestre carpinteiro do
gran traller de Landeira (o outro
do panteón de Rosalía) aprenderon carpintería e sindicalismo
Ezequiel Rey Turnes e Xosé Villaverde; quen chegarían a ser directores, entre outras comprometidas funcións sindicais na CNT,
da Solidaridad.e Obreira Galega.
Nos seus últimos anos, que concidiron cos de La Noche, na longa
noite de pedra, contoume Ezequiel moitas cousas referentes á
actividade sindical, libertaria e
apolítica da organización na que

militaba aquil pequeniño, rexo e
listísimo carpinteiro, xa retirado
de traballos e loitas. Apolítico,
coma il sostiña, ata que ao xeito
de Ánxel Pestaña, aceptou intervir nas institucións públicas, ao
triunfar a Frente Popular e ser designado concelleiro da derradeira
Corporación Municipal de Santiago, na I República: a presidida
polo inmolado editor de Nós,
Ánxel Casal. Así encetara Ezequiel Rey a saber tanto das cuestións urbnísticas composteláns
das que foi o meu mellar asesor
nos posteriores tempos municipais e tan mestos.

E

pode que me contara Ezequiel entón, falando do tráxico sino dos seus compañeiros
ácratas Xosé Villaverde e Marcial
Villamor, sucesivos donos do máxico e infausto lapis, o motivo de
que tivera máis sorte que iles, ao
librarse do fusilamento, ou do paseo na cuneta. Se cadra sería que
o lapis de carpinteiro que lle deixara o seu mestre Pasín, prestouno despois o clarividente Ezequiel
ao prendiz do taller onde traballaban; que non era outro que o
raparigo Pepe Vilaverde, o mesmo que cando anos depois morreu fusilado "tiña unha filla que
se chamba Palmira e outra Fraternidade".+

FRANCISCO

O

vello Pintos conta
como xa súa bisavoa
viña cada semana
desde o Freixo a Coroso para
facer corda, pero como cando
había mal tempo non podía
vir, dada a importancia do
seu labor, un antepasado de
don Adrián cedeulle o alpendre que os veciños chaman a
tribuna, en lembranza das
tertulias que alí se facían e
onde algún pesco arremedaba
e facíase eco dos discursos
dalgún parlamentario.

E

ra como unha antiga superstición que o vello armador conservaba desde
a súa nenez, desde un día no
que o barco, amarrado ó peirao de Colomer, sufriu un
temporal que lle foi rompendo, unha a unha, todas as estachas, agás a que levaba a
marca do mestre Pintos. E o
pai, conlléndoa por un cabo,
como se fose un anaco de
pan, dicíalle para que fose
aprendendo o negocio:

-Este home ten oficio. Tivérono
os seus antepasados e terano os
que veñan detrás. Hai cousas que
van no sangue.

P

ero o sangue, tamén deixa
de fluír, e a estirpe de cordeiros esmoreceu cando se
comezaron a vender as cordas de
nailon nas tendas de efectos navais.
Daquela, din os que lembran, era
marabilloso velos traballar debaixo dun longo alpendre onde se
xuntaban os pescas cando non saían ó mar, en longas tertulias,

VIDAL

mentres cun cono, chamado
a corcha, ó que previamente
lle fixeran tres físgoas polas
que se guiaban as cordas,
apenaba o entrelazado.

Cando o barco de don
Adrián se fomacía, antes de
facer algún frete entre a ría
de Arousa e o Mediterráneo,
cos aparellos necesarios, metía abordo as cordas feítas polo mestre cordeiro Antonio
Pintos, e só as del.

:•

A.

mentres o vello Pintos e o seu fillo Antonio tecían as cordas.
O labor era todo un rito, que cornezaba persignando a madeixa de
cánabo, que o pai arralaba ó carpo, e da que sacaba tres fíos que
ataba a cadanseu gancho saído de
eixe dunhas poleas, suxeitas a un- ·
has estacas en forma de cruz, o
carro, e unidas por uns cordeis, a
modo de correas, á roda.

O

vello Pintos, camiñando
para atrás, ía soltando fío
da madeixa, ó tempo que
o humedecía, mentres o rapaz,
dándolle voltas á enorme roda
que o empequenecía, entrelazábao; e se era o caso, para avisar

un ó outro de soltar máis o fío ou
xirar máis amodiño, facíano cuns
asubíos que só eles entendían.
Outras veces, os asubíos eran para
espertar ó fillo que ficaba distraído coas conversas dos tertulianos:
-Atende rapaz, que do que fas depende a vida de moitos homes.

C

ando xa tiña uns cordeis
feítos, estirábanos sobre
unhas gallas chantadas no
chan, cunhas pedras penduradas
nos extremos, para mantelos tesos, a todo o largo do alpendre; e
volvían a colocalos nas poleas da
cruz, para entrelazalos de novo,
ata acadar o grosor necesario,

Cando un mariñeiro lle falou das
novas cordas de nailon, el espetoulle moi seguro de si:
-Esas son feítas por máquinas e as
máquinas non teñen dor.

E

non o tiveron. Ó centralizar
a pesca de baixura en grandes
portas, coa proliferación de
novos e máis baratos materiais, os
mestres cordeiros houberon de
trocar de oficio, e daqueles pacientes homes e mulleres de dedos suaves de tecedor e mans fortes de amarradores, só queda a
lembranza dalgunha "Rúa da Roda" ou "Calexón dos Cordeiros"
nas vilas de beiramar. •

Quico

Cadaval
"No escenário móstrase
como con línguas
diferentes pode haber
entendemento"
E tou lendo Se o vello simbad volvese
ás illas, de Álvaro Cunqueiro.
Que recomendaría ler?
Non son moi partidário de recomendar porque os meus gastos non teñen
porque coincidir cos dos demais. Pero o último libro que lle recomendei
a alguén fo¡ La guardia, de N iko
Kavvadias.
Codirixe unha produción con artistas franceses. De onde xurde esta
colaboración?
Trátase dun programa cultural europeo do que na Galiza participan os
concellos de Vilar de Santos e Allariz, pero no que entran tamén zonas
de Bélxica, Portugal e Franza. O naso espectáculo móntase en colaboración co grupo francés Pere de Ubu e
xa o apresentamos no Alto Pirineo,
no distrito de Lourdes. Chegamos ao
acordo de ter dous escenários e contar duas histórias arredor do tema da
viaxe. Nós baseámonos nun per onaxe real, o Monchiño de Allariz, cun
argumento para a peza p uco convencional. O Monchiño é un xigante que traballa nun barracón de feira
onde fai teatro dunha maneira t ca
e inxenua. Nós facem unh ad ptación libre recollendo a vida des
persoas ambulante e feirant .
Pero que papel teñen na hist6ria os
actores franceses?
Chegarnos ao acord de que cada un
de nós teria que completar a história
do outro. O Monchiño, unha vez
que se cansa da sua vida no barracón
e do mundo das ilusións, fuxe e vai
parar a Franza. Por outra parte, o
grupo francés, que dirixe Patrie
Ellouz, argallou unha história na que
unhas mulleres, por causas diversas,
saen da Franza e chegan a Galiza.
N un momento están no escenário os
actores frances, portugueses e galegas e se introduce o problema das dificultades lingüísticas.
Como resolve o problema lingüístico?
Para traballar sobre as dificultades de
entendemento, non seria lóxico que o
galego falase en galega e o francés repostase na sua língua. T rátase de que
intenten entenderse e que o consigan.
Apresentamos a obra en Ourense o
dia 4 e seguimos o Xoves 6 en Aliariz
e o Sábado 8 en Vilar de Santos.•
Director, autor e actor teatral: Ribeira, 1960.
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O Trinque
Re:gata, Cutty Sa.rk
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A regata de veleiros máis

go énchese dalgúns dos

famosa do mundo volve
á Galiza. Do nove ao do,

barcos históricos máis
coñecidos e admirados.

ce de Agosto a ria de Vi,

Trátase da Cutty Sark +
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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Burela
• EXPOSICIÓNS
EXPOSIZON DE
CARTACES

Galiza Nova da Mariña e a
renda cultural "O Berce
das Verbas" organizan unha exposición de carteis
que recollen os dez anos de
traballo de dita Asociación. Poderase v:isitar do
4 ao 11 de Agosto na tenda "O Bercc das Verbas".

Cangas
• EXPOSICIÓNS
JACOMINA EUSABETH
KLSTEMAKER

Baixo o título de Las cortinas de mi Madre exíbense no pub Canís Lupus as
pinturas de Jacomina lisabeth Kistemaker. Aberro
todos os d ias desde as
18,45 h.

A Cañiza
•MÚSICA
XAMoN's ROCK

O Sábado 8 ás 22 h, terá
lugar no recinto da Casa da
Cultura, o terceiro festival
de rock Xamon 's rock no
que participarán os grupos
Ratos de Pardo do Brasil,
KG Ben, Leo i aremecaghona e Alto Standing.

A Coruña
• ACTIVIDADES
FEIRA 00 LIBRO

O Venres 31 de Xullo deu
comezo n s xard (ns Mendez Núñez a feira do libro.
Entre a actividades pare·
llas á feira está, o Venres 7,
o recital de poesía femini·
na no que participarán entre outras Luz Pozo, Ánxeles Penas e Pilar Pallarés.

• EXPOSICIÓNS
EXIPTO MILENARIO

No Kiosko Alfonso está
aberra a mostra sobre o
antigo Exipto, composta
por máis de duascentas
pezas que resumen o
comportamento da sociedade da época.
Os Cempés
estarán no
lntercéltico
deMoaña.

IMAXES DA XUSTIZA
NAGALIZA

Cartografia e iconografia
exíbense na mostra Imaxes
da Xustiza na Galiza, aberra
durante estes dias no Arquivo do Reino da Galiza.
RAFAEL CAT ALA

Está aberra na galería Arte Imagen a mostra de
pintura de Rafael Catalá.

Uos. Composta por unha
escolma de obras e obxectos perrencentes á colección Granell.

•MÚSICA
A.NSWER

Na sala Parrús actua o
Xoves, dia 13, o grupo de
Barcelona Answer presentando o seu disco "La
danza de la calle". Xunto
con eles estará tamén o
grupo coruñés Meninas da
rúa. O prezo da entrada é
de 500 pesetas.
CICLO DE MUSICA
CLASICA

Entre o 19 e 29 de Agosto celebrarase na Coruña
o V festival de música. O
dia 19 abrirá o festival o
grupo de música antiga
dirixido por Reinhard Goebel. O Xoves 20 actuará
a Pifiara The Renaissance

Band. A Orquestra Sinfóde Galiza dirixida por

nica

Víctor Pablo, ofrcerá tres
concerto: o Venres 21,
Martes 25 coa participación da soprano Isabel
Rey e o Sábado 2 9 na
clausura do ciclo. O 24
de Agosto o director Rafael Frubeck oferecerá o

Adagio de la Frubeck
Simphony. O Mércores 26
terá lugar a actuación do
guitarrista Gerardo Arria,
ga, baixo o título A guita,
rra do século XX en Cuba
e Estados Unidos. O Xoves 2 7 apresen tarase o
grupo Siglo XX, formado
por membros da Sinfónica da Galiza. Todos os
convcertos terá lugar no
Rosalia Castro ás 21 h,
agás o primeirn que se celebrará no Auditório.

S. Cosme
de Antes
•MÚSICA
FIANAROCA

Nas festas da Fervenza en
Mazaricos, terá lugar o
Sábado 8 ás 22 h, a actuación do grupo Fía na roca.

a Sábado de 19 a 21 h.
(

~AS.A.SINOS DE REEMPltAztf

~

trabaUo que He 1{,ecl;iU a
máfía chinesa, por esa razón é persegu,iclo

IEif', COMICOS

EN APUROS.
Agradáhe1 comédia. Tres vellos avtores conseguen que os· con traten .para
unha obra de teatro que vai en xira. .O
cine francés vol ve demostrar que se pOde
atraer ao público sen perder caltdade.

Movemento Automista
Galego eneal do plebiscito
do 1936. Composta dunha parte bibliográfica e
dunha parte gráfica, con
carteis do plebiscito do
36. Pódese ollar todo o
Agosto de Luns a Y emes
de 10 a 14 e de 18 a 22 h,
Sábados de 21a14 h.
FOTOGRAFIA E
PRENSA

No Centro Cultural Municipal acolle a mostra

Cen anos de fotografia en
prensa. Aberto de Martes

· Bruce Willis, un experto en perforacións

de pozos de petróleo; e encargado de ir a
volalo cunha bomba nuclear. Previsíbel
e tópica.
~

INCOGNITO. Uris marchantes
de arre encargan unha falsificación
dun Rembrant, pero despois da entreg_a,
un deles é asasinado e todas as pistas
conducen aó falsificador. Película de suspense con argumento un chisco forzado.

MAN BLUES. Elaborado
documental que canta a xira de
Woody Allen por Europa co seu grupo
de jazz. Veila música de Nova Orleans,
presentación da nova muller asiática de
Allen e complicidade cos espectadores
europeos do cineasta norteamericano.
Prestaralle aos que gastan das suas películas e interesará pouco aos demais.

~PERDIDOS NO ESPAZO. A fa-

ao

roília Robinson é' enviada espazo
nunha misión para salvar''a Tetra, pero .
no camiño queden perdidos. Versión da
série de televisión dos anos setenta.

mer-

~ SAVIOR. Un embrutecido
cenário na guerra de Bósnia axuda
a fuxir a unha muller sérbía repudiada
despois de ter un fülo tras set violada polos musulmáns. Na fuxida, ambos · ~de
cen as consecuéncias da limpeza étnica.
Oliver Stone fai un filme violento e trata con condescendénda ás nacións dos
Balcáns.
~CHA,

CHA, CHA Unha rapaza

búscalle un amante á su;:i mé11or.
amiga para quedarse co seu noivo.
média española que desenvoÍve.tóntlíg,
nidade alguns dos tópicos dos fil~ ge
enredo. Amábel e ben real.izada. Eduartlo
Noriega está como un quei:xo. ·

co:.

u=; MOITO ~IS QUE AMIGOS.

.

· .· .Un

. .

.

''

,,

.

avogadopiorei~ do seu.pai a
· unha muller, pero
.poufos o acoso ·
vólvese contra 'ó letrado. Filme de SJJS.:.
pense no que ruma é o qú~ par~e.

Nigrán
•MÚSICA
C!TARADAGH

Do 13 o 14 de Agosto terá
lugar na Canteira do Cocho
o Intercéltico de Moaña, no
que participarán, o Xoves

Pontedeume

a:üs

No Paseo de madera de a
Foz, na Ramallosa, terá
lugar o Sábado 8 ás 23 h,
a actución do grupo folc

Citaradagh.

Noa,u.eira
de Ramuín

'"

•DANZA
BALLET GALEGO
DEVIANA

REI

O Sábado 7 de Agosto ás
21,30 h, terá lugar na
Praza Real a actuación do
grupo de danza Rei de

Viana.

ás 21,30 h, actuará, na
Praza Macías o grupo de
folc tradicional A
Quenlla.

•MÚSICA
INTERCÉLTICO

No Museu da Cornamusa
está aberta unha mostra
permanente de gaitas.

,. .;:.
.
·~ CONFLITODEJNTERESES~
.. . ..

A QUENLLA

O Domingo 8 de Agosto

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS

..

FERNANDO CASAS

Newman é o detective amigo obrlgado aes-- ·
cr:arecer o aime que cometeron e os q.U:e .

Moañ.a

GAITA

•MÚSICA

AO BAJXAR.,O SO!.. Obraf&eli. .
~ente, no mellor estilo do ciné· ~: ·
Un matrimónio de actores famosós (interpretados por Ac:kman e Sharandon) mos-<
tran até onde chega o egoismo da vida rica

a Sábados de 11 a 13,30 e
de 17 a 21 h.

A

Uriha moza namórase do seu compañeiro de piso e cohvídáo a facer de :pai do
seu fillo. El, que é g;ll, en pr,indpio aéeita,
pero co tempo a su?-~vida vOlve aó seu cau,
ce. Comédía politiCaffierite conect;a.

~·- ·~

tradas pódense mercar no
teléfono (986) 44 70 58.

Está aberra na galería
Sargadelos a exposición O

~ ARMAGEDDON. Un meteori_,
to achégase á Terra para destruila.

~ WILD

Ü MOVEMENTO
AUTONOMISTA

• EXPOSICIÓNS

e ten que loitar pola sua vida. Pelíeuli:t
violenta e prévisíbel.

• EXPOSICIÓNS

Fertol

Ourense

Un 'asasfno con conscié~da 'non;

~ leva a cabo un

13, Amancio Prada, Martín
Codax e Emilio Cao. O
Venres 14 acturán: Mestizaje e La Hijas del Sol. O
Sábado: Felpeyú, Os Cempes e Wolfstone. Pechará o
festival Milladoiro. As en-

Xooos DOS ESPELLOS

O Museu de Belas Artes
acolle a té o 31 de Agosto
a mostra Xogos dos espe-

tura da polaca Gosia Trebacz. Pódese ollar de Luns

val de mtisica tradicional
San Estevo. No primeiro
dia do festival relizaranse
as probas do concurso de
Zouma records. O Sábado
8 actuarán os grupos Arco
da Vella, Sin Bomba Atómica de Mallorca e Alan
Kelly de Irlanda. O Domingo 9 finalizará o festival cos grupos Fía na Roca,
Oskorri de Euskalherria e
Vassen. Entrada de balde.

Na galeria Anexo está
aberta a mostra do pontevedrés, Fernando Casás.
Baixo o título Agua agrupanse case unha decena
de esculturas sobre madeira que pretenden potenciar a beleza da dinámica do auga. Pódese
ollar de Luns a venres de
19 a 21,30 h, até o 15 de
Setembro.

Oleiros

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

SAN EsTEVO

GosrA TREBACZ

Desde o Venres 7 ao Domingo 9 terá lugar o Festi,

Está aberta na Casa
Charry, a mostra de pin-

FISURAS NA
PERCEPCION

Fisuras na Percepción é o
título da viseximo quinta
bienal de arte en Pontevedra na que participan
máis de vinte artistas,
Antoni Abad, Mónica
Alonso, Carlos Barros, Alberto Cameiro e Daría Villalba entre outros. Abre
no Pazo de Congresos até
o 20 de Setembro.
ANTON GoYANEs

O Xoves 6 ás 20,30 h,
inaugurase na sala de arte
de Caja de Madrid a mostra de pintura de Antón
Goyanes. A mostra comprende 25 pinturas realizadas nos últimos cinco anos
que se grupan baixo o título de Territorios privados.
Aberra téo 30 de Agosto.

í

Nihilismo#
OS, madeira

carbaniz:ada
. Obra de
Femando
Casás.

•
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ANOSATERRA
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Até o 25 de Agosto permanecerá aberta na sala
Teucro a mostra itinerante Inquedanzas composta
polos artistas Sebas Anxo, Berta Ares, Marga
Conde, Natalia Pérez.
Pancho Rodiño e Lola
Solla.
LINO MARTINEZ
VILLAFINEZ

O Venres 7 de Agosto
inaugurarase no Museu
de Pontevedra, no edificio Sarmiento, a mostra
antolóxica de Lino
Martínez Villafinez. O
mesmo dia tamén no·
Museu de Pontevedra
inaugurarase a mostra
Novas valores 98. Pódense ollar até o 13 de
Setembro.

Porto do Son
•ACTIVIDADES

l

FESTA DO POLBO

O Sábado 8 ás 18,30 h,
dará comezo no porto a V
Exaltción do Polbo, organizada pola Asociación
de Empresários de Porto
do Son. No acto participaran as agrupacións mus ica is Liceo, Tahume,

Queixucas, Emilio Navascúes e Gaivota.

Redondeta
•DANZA

BALLET GALEGO REI
DE VlANA

O Venres 14 de Agosto
ás 21 h, no Carballo das
Cen Polas terá lugar a actuación do grupo de ballet Rei de Viana.
Chouteira
estarán o
Domingo9
en Yedra e
o Sabado
15 en
Redondela

'

I?CeR
INQUEDANZAS

...

1

•MÚSICA

CHOUTEIRA

Con.vocatórias
PASO DA RAIA

A Vocalia de Cine-grupo de Estudos FIA e o Ateneo Ferrolán convoca o I Certame Bienal de Video Paso da Raia, co fin de promocionar, a
través do arte audiovisual, a confluencia e o encomro da mocidade
da Galiza e o Norte de Portugal. Poderán participar no certame todos
os autores non profesionaisde idades
comprendidas entre os 16 e os 25
anos. Os traballos inéditos e orixinais poderán versar sobre calquer tipo de argumento sempre que garde
relación co tránsito adolescente e
coa iniciación da vida adulta. O formato requerido é VHS ou SVHS,
cunha duración non superior aos 20
minutos. En galega ou portugués.
Admitense traballos individuais ou
colectivos. O xurado concederá un
primeiro prémio de 150.000 pta. e
un segundo de 75.000 pta. Os traballos deberán apresentarse no Rexistro do Ateneo Ferrolán antes do 30
de Setembro de 1998, remitindo
dous sobres. O primeiro deles, co video, leverá na cuberta 1 Certame
Bienal Paso da Raia e o título da
obra ou seudónimo do autor. Na cuberta do segundo figurará o título da
obra ou o seudónimo do autor e no
interior os dados persoais do autor.
A dirección do envio é Certame Video, Ateneo Ferrolán, Magdalena
202 12 15.404 Ferro!. Máis información no teléfono (981) 35 79 70.
VI.ÑA DO CAMPO

Bodegas Docampo organiza o 11 certame de fotografiaViña do Campo, no
que poderán participar todas aquelas
persoas afeizoadas á fotografia. O terna deste prémio será o viño e a paisax e, puidendo recoller calquer
instantanea que relacione o mundo
vinícola coa paisaxe. A fotografias
serán en cor en tamaño 20x15, cada

A fundación Santa Maria convoca
o décimo prémio internacional de
ilustración. Poderán optar ao prémio todas as obras ilustradas e inéditas dirixidas ao público infantil menor dos 8 anos. Nestas obras, a ilustración non será accesória, senon
que ha de ter tanata importancia
coma o texto. As obras poderanse
apresentar en calquera das linguas
do Estado español. Poderán optar ao
prémio: unha soa persoa, autora do
texto e da ilustración, ou duas personas, unha autora da ilustración e a
outra do texto. Establecerase un
único prémio de 1.000.000 pta. O
prazo de admisión dos orixinais comeza o 1 de Xaneiro de 1999 e conclue o 15 de Febreiro do mesmo
ano. A extensión da obr será de 24
páxinas entre o texto e a ilustración, rendo en canta que o texto
non supere os dous fólios mecanografados a duplo espazo. Os orixinais
axustaranse proporcionalmente ao
formato 20,5 x 27 cm, sen sobrepasar os 45 cm en ningunha das suas
medidas. Os orixinais máis 5 copias
remitiranse á fundación Santa María (Doctor Esquerdo, 125; 28.007
Madrid. Para maior información
chamar ao teléfono (91) 573 02 99
ou409 28 72.
PRÉMIO

tico de Narrativa Galega e Portuguesa
Carlos Blanco, dotado con 9.000 eu-

• EXPOSICIÓNS

uditório da Galiza, unha
ópera china. O Martes 11
e o Mércores 12 ás 22 h,
a mesma compañia actuará co espectáculo Ma-

ADOLFO SCHLOSSER

ÜORDON ÜNSLOW

...::,';"

ros. Poderán concorrer ao prémio todos aqueles autores de calquera nacionalidade que apresenten os seus
orixinais en portugués ou galega, pola normativa vixente. De cada orixinal apresentaranse 8 copias mecanografadas a duplo espazo, antes do 31
de Xullo de 1998 nos locais sociais
sa Asociación Galega de Editores
(Joaquín Yañez, 6, 36.202. Vigo). A
máis do orixinal apresentarase nun
sobre pechado, o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, asi como o título da obra, indicando no
sobre: pra prémio Eixo Atlántico de

Narrativa Galega e Portuguesa Carlos
Blanco. O xurado emitirá o seu fallo
o dia 15 de Setembro de 1998. A
obra premiada publicarase nos idiomas galega e portugués entre os
menbros Clube de Editores e da
Asociación Galega de Editores.
ÜAITEIRO DE SOUTELO

A Secretaria de Relacións coas Comunidades Galegas convoca o prémio Gaiteiro de Soutelo. Os premios
do concurso consistira na asistencia
e participación, coa gastos de desprazamento e estancia pagado , ao
Concurso Bellón que organiza o
Ateneo Ferrolán o 31 de Agosto na
cidade de Ferrol. Poderán participar
todos os gaiteiros que o desexen. as
gaitas poderán ser grileiras redondas
ou tumbais. Os participantes deberán enviar ao Ateneo Ferrolán
(Magdalen, 202-1 2 15.402 Ferro!)
unha cinta de audio gravada coa peza chairega de Xesús Álvarez. E a
partitura orixinal dunha peza inédita composta expresamente para este
concurso. Os concursantes deberán
enviar nun sobre pechado, identificado co seunome, as partituras, o
orixinal e o tradicional, así como os
dados persoais ao Ateneo Ferrolán.
Maior información no teléfono
(981) 35 79 70 .•

Marojo
Mallo.
L6&ios y
arietas, un
dos cadros
Incluido na
exposicíón
Incorpore

•ano.

cheth: desexo de reinar.

FoRD

Mirando no profundo é o
título da mostra do surrealista inglés que se exíbe
durante estes dias no Museu do Povo Galego.
PHILIP WEST

Está aberta no segundo andar do Pazo da Bendaña, a
exposición Philip West,
comprende unha ampla
rnostra de pinturas e debuxos legadas polo surrealista
inglés recentemente falecido. Aberta até o 31 de
Agosto. No primeiro andar
do Pazo da Bendaña permanecerá aberta até Setembro a mostra La mujer
niña habita en una isla afortunada, selección de pinturas e esculturas de Eugenio
Granel!.

Soutomaior
• EXPOSICIÓN$

FACULDADE DE BELAS
ARTES

No Castelo de Soutomaior está aberta a mostra de arte Finalistas 98,
composta dos traballos
relizados polos alunes da
Faculdade de Belas Artes
de Oporto no intercambio producido coa Faculdade de Belas Artes de
Pontevedra. Pala outra os
traballos dos finalistas de
escultura da faculdade de
Pontevedra exfbiranse na
exposición que se inaugurará no Castelo de Santa
Maria da Feria o Sábado
8 ás 18 h.

Ved.ra

•MÚSICA

Insignia:
Prezo 200 pta + 250 gastos envio
Pagamento a meio de selos de
correos (máximo de 100 pta.)
ou ingreso no conto de
Caixa Golicio
2091 0501
683040001024
Solicitoos oo
,Ap...:o. 1371,
36200 de Vigo.

Erxo A TLANTICO

O Eixo Atlántico do Noroeste, o
Clube de Editores e a Asociación
Galega de Editores convocan a segunda edición do prémio Eixo Atlán-

Na Casa da Parra está
aberra a mostra de pintura de Carlos Franco. Permanecerá aberta até Setembro.

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou ch
Chaveiro:

A Libraria Casalderrey de Marín
convoca a seguna edición do Prémio de Poesia. O prémio está dotado con 50.000 pta. e escultura conmemortiva, tamén se concederan
duas mencións especiais aos poemas
escritos polos alunes matriculados
nos colexios de Marín, desde EXB
até COU. O Cename está aberto á
participación en lingua galega, con
obras orixinais e inéditas, con ou
sen rima. A extensión dos poemas
comprenderá entre seis e sesenta
versos mecanografados a duplo espazo con temática e composicións libres, admitindo un poema por participante. Os orixinais enviaranse a:
Libraria Casalderrey (Jaime Janer, 7
36.900-Marín (Pontevedra)), por
triplicado, coa indicación no sobre
de Segundaa edición Prémio de poesia
Manuel Maria, ou ben apresentar os
traballos n propria libraria personalmente. O prazo de admisión dos traballos remata o 13 de Setembro de
1998. Os poemas deberán concorrer
baixo lema, indicando tamén o título correspondente. Nun sobre pechado a parte, incluirase nota cos
dados persoais, mencionando no exterior o lema aplicado ao poema. A

PRÉMIO INTERNACIONAL DE
ILUSTRACION

Contemporary Legend
Theater representará, no

No Centro Galega de
Arte Contemporáneo está aberta a retrospectiva
do escultor austriaco
Adolfo Schlosser, composta por un total de 60
pezas e 1 7 debuxos criados entre 1976 e 1998. A
mostra continuará aberta
até Setembro.

Prezo 500 pta + 250 pta
de gastos de envio

PRÉMIO MANUEL MARIA

determinación dos poemas gañadores e a entrega dos premios terá lugar en Acordarse. Para máis información na libraria Casalderrey.

CARLOS FRANCO

o vindeiro Sábado 15 ás
21 h, no Carballo das
Cen.Polas.

Santiago

O grupo de música tradicional Chouteira actuarán

participante poderá apresentar un
máximo de tres fotografias. No certame establecense os seguintes prémios: un primeiro prémio de
150.000 pta, un segundo de 75.000
pta. e un terceiro de 50.000 pta. As
fotos remitiranse baixo plica e con
lema no exterior e neutro sobre a
parte incluirá o dados persoais do
autor (nome, apelidos, enderezo ... )
ao II Certame de fotografia Viña do
Campo. Bodegas Docampo Sampaio. 32.414 Rivadavia Ourense, antes do 10 de Outubro do presente
ano. Para máis información chamar
ao teléfono (988) 470 258.

•MÚSICA

Ü MESIAS

O Xoves 6 ás 22 h, a Real
Filarmonia da Galiza e
Gachinger
Kantorei
Stuttgart interpretarán
na Catedral O Mesias de
Haendel.
ÜPERACHINA

O Venres 7 ás 22 h, a

ACARON DOS
CARBALLOS

Vigo
• EXPOSICIÓNS

VERTIDOS

Na galeria Ad Hoc (G.
Barbón, 71) está a berta a
mostra de pintura de lng~
nacio Pérez-Jofre. Conxunto de pinturas que se
agrupan baixo o título de

PÉREZ-LORENTE E
YAÑEZ ULLOA

O Colexio de Arquitectos (Marqués de Valadares) acolle durante esta
semana a mostra conxunta dos arquitectos Tomás
Pérez-Lorente e Francisco
Yáñez Ullóa.
INCORPORE SANO

vertidos .

XosE RAMoN Ars
O Martes 11 de Agosto
clausurarase a mostra da
obra de Xosé Ramón Ais.
Pódese ollar de Luns a
Venres de. 9,30 a 13,30 e
de 17 a 21 h, na galeria

Composta por fotografías,
pinturas e escultura, abre
na Casa das Artes a mostra In corpore sano, 75

anos de arte e deporte na
Galiza.
NATUREZA
MISTERIOSA

Artefacto.
O Domingo 9 de Agosto
terá lugar en San Miguel
de Sarandon o festival
folc A caran dos Carballos,
no que participarán
Chouteira, Berrogüetto e
Domine Cabra. Entrada
de balde.

Dous HEMISFERIOS
Na tenda Bomob (Marques de V aladares, 25)
abre a mostra de pintura
de Gonzálo Quicler e
Nuria Guardiola.

No Zoolóxico da Madrea
está aberta a mostra de
Natureza Misteriosa, cornposta por gran cantidade
de animais invertebrados
e pequenos vertebrados.
Insectos, saurios, serpentes, anfibios e arañas pó-

ANOSATERRA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Encr.ucillado

Anúncios de balde
• O Primeiro número da coleczón
O Roibén de poesia, dedicado a autores da Terra Eu-Navia, acaba de
sair do prelo. Poden-se solicitar
exemplares no telefone 909 049 971.
• Manual de inicia~om a língua galega. Socolingüística, morfosintaxe,
ortografia e léxico. Ja nom tés escusa
para nom escrever em galega . Para
aprenderes por ti mesmo, 125 pp.,
ilustradas. 1.200 pta. máis portes de
envio. Fai logo a tua encomenda no
Ap. 570 de Ferro! da Artábria.
• Camiseta Galiza sempre isubmissa ! venda por ANOC da Terra de
Trasancos. Legenda e desenho estampados em branco sobre fundo preto . Talhas: L, XL, e XXL. Por 1.000 pta.
máis portes de envio. Encomenda-a já
no Ap. de Correios 229 de Ferrol.

a

•Véndese finca de 2.177 metros cadrados en Meirás (Concello de Sada).
Edificable (Vivenda familiar illada). Edificabilidade de O, 1O metros cadrados
por cada metro ca.drado . ltura máxima
de 6,50 m. (baixo, un andar e aproveitamento baixo cuberta). 7.000.000 pta.
Teléfono (981) 614 348.
• Nova ldade boletím reintegracionista mensal procura correspondentes voluntários nas seguintes
comarcas galegas: Aneares e Baixo
Návea, Ber~ e Cabreira, Padornelo
e Sanábria. Interesados redijam-seao
Apartado Postal nQ 5 .5094. 28080
Madrid, com opc;om de especialidade
ou conhecimentos , sinalando jeito de
contactar e tempo livre a dispor.
• A Asociación chantanadina A
Charca distribue de balde sendeiros polos vellos cmiños reais na
serra do Faro, no apto 35 de Chantada ou no teléfono (982) 162 5~2 .
• Grande oferta de discos e casettes, prezos interesantes. Perguntar por
Sr. Baños no teléfono (986) 413 496.
• Ofrécese Intérprete de tangos,
boleros e rancheiras á xente interesada en formar un grupo musical en
Santiago de Compostela ou bisbarra
que goste destes estilos. Chamar ao
teléfono (981) 891 592 a partir das 22
h. Xulio .

Keltoi estará
o día 9 no
pubMoroo.

• Participaches na 1 Asamblea Nacional de Galiza Nova? Es unha das
persoas fundadoras da organización
xuvenil do BNG? Entón tes unha cita
na cea que se vai celebrar o dia 1 de
Agosto, sábado, no Restaurante Airas Nunes, en Santiago. Para asistir
chama ao (981) 717057 ou (986)
524623 . Antelo/Sabela.
• Véndese cafetería semi-nova para uso comercial. Bon estado. Prezo
a acordar. Chamar de Luns a Venres
de 19 a 23 h (988) 224 577.
• Véndese amplificador Rotel, autofalantes JBL, Subwoofer JBL, Cd
Tecnics, estantería de piñeiro macizo
de 4 metros. Teléfono 908 989 1OO.

• Língua Nacional n 11 9 Boletim de
informac;om Lingüística editado
pola Associa~om Reintegracionista Artábria de Narom e Ferrol : Timor Leste, Mirandés, Os nossos apelidos: em galego!, Povo Nukak; Berber ... 12 páginas, novos conteúdos:
curso de introduc;om e alfabetizac;om
no galego correcto (11 2 ). lnclue material para se autofinanciar: livros de
língua e literatura, camisetas, bandeiras, autocolantes ... envio gratuíto a
quem o desejar. Encomendas no
apartado 570 de Ferrol.
• 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 Gor1ci. A partir do dia 15 de Xullo e até o 15 de
Setembro. Para maior información, de
17 a 20 h, no teléfono 986 224 457.
•Vendo camión lveco, Eurocargo.
Con traballo. Teléfono 908 88 35 85.
• Profesora de inglés nativa, licenciada,i ntérprete e tradutora. T eléfono 986 436 521 .
• Particular vende apartamento
amoblado de 60 m2 ao pé da praia,
na residencial Armona. Chamar aos teléfonos 986 417 582 ou 986 623 717.
• Buscamos distribuidoras e xetas
de equipas sector venda directa
xoieria, cosmética-moda . Grandes
comisións. Teléfono 927 246 545.

dense ollar no Zoo da
Madroa até o vindeiro 31
de Outubro.

pecha o delo
dedicadoao
íaxz na

Gulbenkian.

da ru.a.

KELTOI E ÜI THE

ARRASE
O Domingo 9 o pub Mo-

rao acolle a actuación do
grupo Keltoi que actuará
en compañia do grupo
mallorquina Oi the arrase,
ás 19 h. Os do Mediterraneo apre entan os temas
do seu novo CD Anarchoi!.

A Rede
ÜRlAL
www.arrakis.es/-galaxia/grial/grial_gl.
htm

• Alúgase casa con tres dormitorios e finca pequena na Ria de Vigo.
Teléfono 986 312 136.
• Alúgase cuarto en Casa de Campo perto 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 Construción dunha urbanización localizada na área de influéncia de Vigo (Piñeiral), vistas á ria e doado acceso á cidade. Dous modelos
de vivencia. 1QApartamento dúplex,
con formato exterior de vivencia unifamiliar, adosada en disposición de urbanización, 100 m 2 • 7.000.000 pta. 2Q
Chalet adosado en disposición de urbanización, 200 m 2 • 15.000.000 pta.
Primeiras vivendas. Máis información
no 929 88 40 97 César Pazos.
• Danse clases de arte e pintura,
nun espazo unico no centro da Coruña. Teléfono 981 226 382.
• Véndese piso a estrear en Vigo
na zona do Calvário. Soleado e esterior, 85 m2, 3 cuartos, 2 baños, garaxe con adega, amplo trasteiro,
12.900.000. Telf. 986 423 037.
• Se desexas recever as Conclusóes da 11 Assembleia Nacional
da AMI escreve a Caixa dos correios 561 C. P. 36080 de Ponte Vedra adjuntando a tua carta 8 selos
de 35 pta. e poderás ler interesantes
ponencias sobre: Independentismo,
Socialismo, Antipatriarcalismo, Antimilitarismo os Estatutos e demáis.
• Aluga-se apartamento no mes de
Xullo. Praia de Aguete (Marin). Teléfono 986 703 146, perguntar por Rosa.•

TEATRO INFANTlL

lNADAPTAT,
KACHA E MENlNH@
DARUA

Brandford
MariCllis

• A Xanela, revista cultural das
Mariñas, chegou ao número 5 nesta primavera. Pódese solicitar a Asociación Cultural Eira Vella no Apdo .
107 de Betanzos , acompañando a
petición dun selo de 55 pta. para
gastos de envio.

•TEATRO

•MÚSICA

X ve 6 de Ag to terá lugar na ala An eta o
concerto do catal n
lnadaptats, xunto ca
Skacha que apresenta os
temas do eu próximo
di co. O seguinte grupo
erfa Habeas Corpus, pero no seu lugar actuará o
grupo coruñés Meninh@s

• Traspásase local na zona do
Corte Inglés de Vigo. Teléfono 986
410 321 de 9 a 13,30 e de 16 a 20 h.

Do 3 ao 8 de Agosto
desenvolvese en Montero Rios a Semana de Teatro Infantil. N esta semana pódese asisitir á
actuación, o Xoves 6, de
Carámbo Teatro co seu
espectáculo Bartola ya
no está solo. O venres 7
ac turá La Mar de Marionetas con Cenicienta, e
pechara a sema~a Hilando t(teres con Aladino.
Todas as actuacións terán lugar en Montero
Rios ás 19 h, entrada de
balde.

Lisboa

1

2 3 4 5

XOAN COSTA

6 7 8 9 10 11

1
2 _ ..........................
3 ..............._
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6
7
8
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~

Horizontal
1. No plural, combinación dun volume de oxíxeno
e dous de hidróxeno 2. Baía pequena. Nome de muller 3. Utilizarse. Cada un dos membros dunha corporación local 4. Parte das plantas. Dé nome de novo 5. Bile, líquido que se produce no fígado para
axudar a dixestión. Sorrí 6. Pelo da ovella e doutros
animais. Vasalo traidor. En números romanos, cincuenta e un 7. Abelorio. Ao revés cincuenta e un,
en números romanos 8. Tumefacción entre a pel dos
animais e o tecido celular subxacente. Relixión dos
musulmáns 9. Nun lugar impreciso e distante. Variante de lástima 10. Bote ar polo nariz con forza para limpar os mocos .. Galiña nova, pita 11. O poente
Vertical
1. Que se pode aproveitar. No ferninino, inútil, estéril 2. Peza saínte que teñen algúns obxectos e serve
para collelos. Nome de muller 3. Axita, move, sacode. Concello da Coruña, entre Ordes e Santiago. 4.
Bramido, ruxido". Producen. Escoita 5. Vapor, emanación. Confianza moi grande. Ao revés, poña o selo. 6. Letras de arele 7. Adverbio de afirmación. Cada un dos aros dunha cadea. Tira a roupa 8. Conxunción copulativa. Contracción de en e isto 9. Mal
cheira, fedentina. Forma do pronome persoal 10.
Comparación ou semellanza entre dúas causas . Ten
cariño 11. Pasa a vista sobre un texto. Que ten os
mesmos pais •

CONCERTOS NA
ÜULBENKIAN

· colabcracións. •

· · ~" .,

·

r

Remata o o ciclo de jazz,
que se está desenvolver
nos xardíns da Gulbenkian, no anfiteatro ao ar
libre. O Xoves 6 actuará
The Herbie Nichols Project, ao dia seguinte será o
quarteto do vibrafonista
Bobby Hutcherson. O 8
actuará o grupo Bloomdaddies, do saxofonista
Seamus Blake, e pechará o
quarteto do saxofonista
Brandford Marsalis. +

Caldo de letras
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Doce capitais de América.
SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO

Durante os días 10 e 11
terá lugar no Campo de
Fútbol das Travesas o festival de música Félix
Rock. No primeiro diado
festival actuarán: Dover,
Amparanoia, Elefntes e O
Leo i Arremecághona. No
segundo dia: Undrop,
Hamlet, Color Humano,
Shock Lenders, K. G. Ben
e La verdad de los locos. O
prezo das entradas por dia
está a 1.900 pta, 2.000 en
billeteira, e o abono polos
dous dias está a 3.500 pta.
Os concertos comezan a
partir das 21 h.

•

•MÚSICA

FÉLIX ROCK

A Revista Galega de. Cultura Gtia1,
editada por Galáxia e nacida en 1951,
pon a disposición dos navtgantes· pola
, intemet os seus l1Úmeros e informa sebre as ~µbscdpcióm; ' o~ ct'édito$~ e>\a$
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Invasión

Mostrart 98 leva á Coruña a nova artesania galega

Pensando coas mans no século XXI
•

•

-0-B.R.L .

A artesania, unha indústria cultural? Ese é o estatus que reclaman para si os profesionais
presentes en Mostrart, a feira
que desde hai catorce anos
oferece nos xardins de Méndez Núñez da Coruña unha visión contemporánea da artesania galega. Non facer etnografia nen folclorismo, eis o propósito de Mostrart 98, que reune a oleiros, palilleiras e cesteiros pero tamén as máis novidosas propostas en traballos
con coiro, xoias ou cerámica.

Os dragóns de Nacho Porto ilustran o catálogo de exposicións
desta edición de Mostrart. Este
ceramista traballa no seu obradoiro de Comido (Camota) apostando por unha nova concepción
do artesán como "creador, alguén que traballa coa cabeza_
Cómpre dicer causas novas, expresar algo". Confírmao coa sua
colación de animais fantásticos,
minotauros modernos, figuras
metade home, metade animal
que conforman unha mitoloxia
inventada. Porto dótaos de nome, biografia, un temperamento
peculiar e mesmo de comportamento sexual de seu: o Munte é
un cruce entre vaca galega e rinoceronte africano que vive no
Pindo, o sereo anano vive na
praia de Camota, xoga ás bolas
e namórase todos os dias, o Rei
dos caracois é hermafrodita, ben
talado e abstémio. Porto, que
usa métodos como o raku, derivación dunha técnica xaponesa,
non se considera unido á tradición artesanal, "para min a cerámica é só o médio que escollin
para expresarme".
Tamén Nena Ventura ere que é
preciso introducir noves procedementos e conceitos, "está comezando a notarse un cámbio
que ainda ten que ser máis
acusado, e os deseñadores e
artistas están incorporándose
ao mundo da artesania". Esta
xoieira coruñesa segue diferentes liñas de traballo, algunhas
encadradas na ouriveria máis
contemporánea, introducindo

Os ar1esáns reclaman que se recoñeza a sua condición de creadores, de integrantes do mundo da cultura.

materiais tan novidosos como a
plastilina, o carbón ou a area
combinados con prata e ouro
pero recoñece que "esas non
son as pézas que se levan ás
feiras, non teñen saida comercial". Tamén a bergantiñá Isabel Andrade traballa a mestura
da prata con elementos menos
habituais na xoieria como o coco, o coiro, o cristal ou o latón.

Investigando
os vellos oficios
Unha visión diferente do que é
a artesanía contemporánea
apórtaa Concha Outeiriño, que
investigou o proceso tradicional
de tecido antes de crear o seu
taller en Ourense. Traballa sobretodo con liño e lá pero tamén con seda ou chinilla, usando tintes naturais e realizando o
mesmo traballo que calquera
tecelán. "Fago a montaxe da
urdime e até que non monto a
tea no tear e a tezo non sei para que me vai servir".
Alfonso Otero Regal, un ceramista veterano e de renome
formado en Catalunya, coincide
cos máis novos en que "non se
pode subvencionar a arqueoloxia". Traballa con caolín e cuarzo da Mariña luguésa que trata
a alta teperatura no seu obradoiro de Viveiro e transforma

en esculturas, xarróns, reloxos,
pergameus, xogos de café, caneces ... decorados con pincel
sen seguir matrices prévias.
Denúncia que se vendan como
artesanía productos industriais
seriados , "os productos artesáns son só aqueles que tiveron un proceso de elaboración
e manufacturación, pequenas
séries de pezas con carácter diferencial e valor engadido".
Un dos expositores que atrae
máis atención do público é o do
alemán Jürgen Bott, un soprador de vidro a soprete que leva
16 anos vivendo en Galiza. Ainda que a técnica que utiliza ten
máis de cen anos el tenta que
as suas copas, cuneas e perfumeiros tinguidos con cores de
elaboración própria sexan pezas especiais, "trato de darlle a
cada un deles unha nota persoal, e só podo facelo sen usar
moldes, cun proceso manual no
que a casualidade xoga un papel moi importante".

de modelado en arxila, cestaria,
traballo en coiro e en cartón pedra. T amén se celebra a primeira edición dun concurso de ideas e deseño de xoias, organizado coa iniciativa do obradoiro
Ardentía. Manuel González, da
Asociación Galega de Artesáns,
organizadora da feira, afirma
que Mostrart pretende dar unha
imaxe "contemporánea" da artesanía, que xa non é o labor dalguns vellos no rural, senón unha actividade profesional e inserida no mundo moderno.

É o artesán un artista? É ainda
válido o conceito de arte
popular? Hai opinións para todos
os gostos. Jürgen Bott detecta
diférentes liñas na artesania contemporánea "hai xente que traballa con procesos que se achegan ao artístico e outros que están moi preto da elaboración seriada, industrial''. Otero Regal tala da necesidade de "disciplina,
da investigación e da atención á
demanda do público". Todos
coinciden en reclamar a profisionalización do sector, que nos úlO público tamén participa
timos dez anos adquiriu un forte
Durante a primeira quincena de
pulo e se convertiu nunha alteragosto 58 artesáns, os máis denativa laboral moi atractiva para
les galegas pero tamém proce- , a xente máis nova, permitindo a
recuperación de actividades codentes do resto do Estado e de
mo o encaixe de Camariñas e a
Portugal, amasarán as suas pezas ao público coruñés, que poestabilización de pequenos obraderá participar en actividades
doiros en toda Galiza.+

XosÉ A. GACIÑO

C

oa chegada do bo tempo,
reprodúcese, como todos
os anos, a marea humana procedente de África, que
trata de chegar ás costas andaluzas na busca do paraíso europeo. Precisamente, unha d as
ocurrencias do govemo español,
para frear a marea, consiste en
montar unha campaña informativa en Marrocos que explique a
situación labora l española de
maneira que os marroquines se
convenzan de que non é o "El
Dorado" que eles pensan, segundo anunciou hai uns días en
Algeciras o animoso secretario
xeral de emprego, contradecindo así o seu habitual discurso de
confianza na boa marcha do
mercado de traballo.

Supoño que a campaña será inútil: por moi mal que se lles pinte
o panorama deste lado do Estreito de Gibraltar, empre será
peores as circunstancias as circunstancias ás que se enfrontan
no seu país ( e nos países de
máis abaixo, tocios eles abandonados á súa sorte despois de ter
sido esquilmados os seus recursos e crebadas as súas estructuras
sociais pola explotación colonial). E, como na política prohibicionista das drogas, as barreiras policiais serven fundamentalmente para que medre roda
sorte de mafias adicadas ao tráfico clandestino de "recursos humanos".
A marea africana vai seguir
chegando ás praias do sur de
Europa ( incluídas, desde este
verán, as de Italia), por moitas
leis de extranxeirla coas que se
pretende manter o acce o restrinxido a ºunha certa calidade
de vida. Vai ser moi difícil c rtar esta lenta e pacífica, pero
desesperada, inva ión que e vai
conformando como unha modesta e retardada respo ta á invasión belixerante e implacábel
que practicaron as arrogantes
potencias europeas para arra ar
todo un continente. •

VOLVER AO REGO

A

práctica da lguns dos
usuários de ordeador é
patética. Toda a sua preocupación se dirixe ao milimetrado da manee, ao sangrado inicia!, ao tipo e corp o de letra.
Queren doutorarse en arquivos,
carpetas e programas. A sua obsesión é unha vella mestura de
caligrafía e mecanografía. Unha
ciéncia sen estilo, nen imaxinación e, o que é pior, sen utilidade. Porque a prosa destes despistados adoita a estar ate igada de
cacofonías, de erros sintácticos,
de frases inexpresivas e mesmo
inintelixíbeis. A sua redación
resulta tan rudimentária e pobre
que a duras penas conseguen facerse entender.•

