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Confesión 
de parte 

Unha presa de glórias antigas do 
Ministério do Interior, encabeza
das por Fraga e Romay Beccaria, 
veñen de mancomunarse para fa
cer unha petición de indulto, ben 
sexa pública ou baix corda, para 
os condeado Barrionuevo e Ve
.. -l. Non e trata dunha posrura 
<enerosa, senón da po ta de largo 
Jun novo indicato, anunciado 
de de hai anos como unha nece
sidade de continuidade nos asun
tos de Interior. Mala notícia. 

Desde aquel ministério de gover
nac ión que presidiu Fraga en 
1976, o mesmo que e cobrou cin
co vidas en Vitória (delas dixo 
Fraga en entrevista a Pilar Urba
no, "era unha insurrección revo
\ucionária viñan con barras de fe
uo e houbo que darlle resposta"), 
até o paso polo cargo dun xeneral 

' como lbáñez Freire, o finado Xo
án Xosé Rosón ou Rodolfo Mar
tín Villa, ninguén coñece dun só 
policia depurado por actividaJes 
da guerra suxa comezada en 1975. 
E e contínuum quer er mantido 
como proba da estabiidade do es
tado . Aviados van o cidadáns 

' con esta mancomunidade de inte
reses que se poderia extender a 

, outro tipo de ministério e políti
ca , deixando a democrácia nun
ha pura representación teatral. 

Esre indulto poderá ser concedi
do, pero como resisti rá a cieda
de o relatório da tortura atro
ce a Lasa e Zabala en xuizo pú
blico? Serán todos os culpábei 
indultados a seguir? Coa elei
cións bascas no horizonte ime
diato a leitura que e vai facer 
desde todo o nacionali mo ba co 
é que a impunidade é po [bel, e 
as saídas planteadas polo Pacto 
de Ajuria Enea pura retórica.• 

GUIA DE FESTAS POPULARES DE GALICIA 
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. 

ga 1a 

Mario Blanco 
"Falar de Roberto Blanco 
Torres servirá para 
recuperar o xornalismo 
asesiñado no 36" 

Sempre se refire a el como "tio 
Roberto". Mário Blanco é alba
cea da memória do xornalista e 
escritor Roberto Blanco Torres. 
Por veces recorda certas esce
nas como se fosen de agora; al
gunhas delas de grande tensión 
emotiva como cando coñeceu a 
notícia do seu asasinato ou can
do Ramón Vilar Ponte se botou a 
chorar con el nunha aperta. As 
institucións teñen este ano por 
vez primeira que comemorar a fi
gura dun imolado do golpe mili
tar, un dos tantos que serán lem
brados o 17 de Agosto, Dia de 
Galiza Mártir. (Páx. 7) 

Protestas contra a voracidade 
das plantacións para pasta de papel 
en Astúries, Chile, Brasil, Suláfrica, 

Uruguai, lndonésia e Thailándia 

Revolta contra 
o eucalipto en 
todo o mundo 

A alarma contra os efectos des
tructores das plantacións de euca-
1 i pto exténdese a Brasil, Chi le, 
Uruguai, lndonésia, Thailar.dla e 
Suláfrica que ven como a espécie 
australiana fomentada polos fabri
cantes de celulosa produce ri~~ 1e 

za para poucos e problemas para 
a maioria. O concello asturiano de 
Valdés ven de ordear o levanta
mento de 18 hectáreas de Euca
liptus Globulus promovida por Ce-
1 ulosas de Astúries. A Xunta non 
considera un problema a rápida 
extensión desta árbore, plantada 
en todo o pais con fondos da UE. 

O Día da Galiza 
Mártir, convoca aos 
nacionalistas en 
Pontevedra 

Poio , Pontevedra, Oleiros, 
Soutomaior e a Povoa do Ca
ramiñal son os diferentes pon
tos do país que van concen
trar os actos do 62 aniversário 
do fusilamento de Alexandre 
Bóveda. A diferéncia doutros 
anos e "de forma excepcio- · 
nal" , segundo explicou o se
cretário da Fundación Alexan
dre Bóveda, Xosé Castro Ra
tón , desta volta o programa co 
que se rende homenaxe o 17 
de Agosto á Galiza Mártir co
mezará o Domingo 16 na Ca
eira, lugar donde Bóveda mo
rreu asasinado. (Páx. 4) 

Os plans do governo 
para o leite 
estragarán 12.000 
postos de traballo 

Despois de que o Governo cen
tral pretenda "modernizar e me
llorar a competitividade do sec
tor lácteo", o BNG ven de elabo
rar un documento no que critica 
as medidas que quer aplicar o 
PP e propón alternativas. "O 
principal problema do sector lác
teo galega é que produce 
400.000 toneladas por riba da 
cota que ten asignada. O Plano 
do Ministério de Agricultura, 
Pesca e Alimentación (MAPA), 
nen o moderniza nen o fai com
petitivo porque non ten en conta 
a sua necesidade básica, o au
mento de cota. (Páx. 1 O) 
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A reforestación para a indústria 
do papel aparece en moitos casos 

da man de ditaduras militares 

Labregos de vários 
paises dinque coas 

plantacións industriais 
de eucalipto 

chegoulles pobreza, 
lum·e e· secas--... ~ 

-0- G. LUCA 

Ao aumentar a demanda de papel, a in
dústria da celulosa promoveu plantacións 
de crecimento rápido en todo o mundo. 
Os paises do Sul consideran que a re
forestacion de grandes áreas con eucalip
to trouxo pobreza, lume e secas. En todos 
os casos, este espécie trouxo graves difi
culdades á vida da poboación labrega e 
en moitos casos desprazou a poboación. 
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A espécie australiana inza. até as ribeiras dos rios e ocupa espazos de alto interese ecolóxico e 
paisaxístico. 

n Brasil, o golpe de Estado de 
1964 cambiou o código fores
tal. Os militares ofreceron axu
das públicas para extender so
bre todo o eucalipto e en 1994, 
a Asocia9áo Nacional dos Fa
bricantes de Papel e Ce/u/ose 
calculaba millón e médio de 
hectáreas de reforestación in 
dustrial dos que tres quintas 
partes son eucaliptos. 

Aracruz, o primeiro produtor do 
mundo de pasta de papel ao 
sulfato, da que produce 850.000 
toneladas anuais, vende a pro
d u to res de Europa como Ja
mont, Arjo, Wiggins, Appleton, 
Sappi, lnveresk, Tul/is Russell 
ou UK Paper_ A fábrica empren
de u plantacións de eucalipto 
nos Estados de Espírito Santo e 
Bahia onde acadou produccio
nes de 35 metros cúbicos por 
hectárea a e anos , superiores 
ás do monte galega. Hai anos 
que Aracruz finanza campañas 
millonárias de publicidade e re
lacións públicas para desmentir 
as críticas dos ecoloxistas. Os 
empresários dinque só planta
ron eucalipto en áreas á ermo e 
que o Eucaliptus Glóbulus de
fendeu as espécies autóctonas. 
Labregos e ecoloxistas acusan 
a Aracruz de queimar 50.000 
hectáreas de selva para benefi
ciar, mediante o lume, as suas 
plantacións. 

Tamén denúncian que as re
forestacións danaron outros cul
tivos e prexudicaron as reservas 
de auga e madeira. José Luis 
Ramos, alcalde de Caieira Vel
ha, canta que a masa de euca
lipto deixou sen vida sete aldeas 
da rexión de Tupiniquim_ "Agora 
non queda gado nen bosque e 

desapareceron os regos"_ xe acusacións de delito ecolóxi
co polos danos que causaron 
as suas plantacións intensivas 
de eucalipto. 

As opcións dos labregos das te
rras estragadas potas planta
cións industriais, 
son ir a vivir ás 
favelas ou traba-
lar para a fábrica 
de celulosa, onde 
os turnos de re
novación do em
prego son de cin
co anos en condi-
cións penosas. 

Tanto Aracruz 
como outros fa
bricantes brasilei
ro s de celulosa 
(Bahía Su! Ce/u
/ose, Cenibra, Ja
ri ou Companhia 
Floresta! Monte 
Dourado ou Río
cel~ afrontan ho-

No Uruguai 
Ence, Shell e 
Kymenene 
plantaron trinta 
mil hectáreas de 
eucalipto cada 
unha. O Governo 
defendeos 
cultivos para 
xerar divisas 

O avancedun 
exército verde 

En Chile, as 
enormes refores
tacións con Piñei
ro Radiata em
prendidas pala 
Ditadura Militar, 
comezan a seren 
sustituidas nos 
90 polo eucalipto 
do que xa ten 
máis de 200.000 
hectáreas. Celu
losa Arauco, Fo
restal Arauco e 
lnforsa son acu
sadas de manter 
artificalmente bai-

Fraga felicita ao presidente de Norfor António Ruiz, ao que ven de entregar un pré
mio. Norfor é a filial de Ence adicada á extensión do eucalipto na Galiza . 

xo o prezo da madeira para 
pastear, que custa aproximada
mente só un tércio da que se 
produce na Galiza, co que o pa
ís subvenciona de feíto a pro
duccion de pasta das nacións 
do Norte. José Leyton e Luis 
Otero, autores de traballos so
bre a incidéncia das reforesta
cións , coinciden en que as no
vas árbores máis que criar em
prego causaron a expulsión de 
granxeiros e temporeiros, abri 
garon a pechar a grande canti 
dade de serrerias ruruais , indu
ciron lumes e danaron moitos 
subministres de importáncia 
para os habitantes do rural , so
bre todo leña, froitos , fibras ve
xetais, tintes, mel ; cogumelos , 
esquilmes, caza e plantas medi
ci n ais _ os labregos chilenos 
comparan o crecemento das 
plantacións de eucalipto ao 
"avance dun exército verde". 

No Uruguai Ence (proprietária 
da celulosa de Pontevedra), 
Shefl e Kymenene plantaron 
30.000 hectáreas de eucalipto 
cada unha. O Governo defen
de os cultivos como un investi
mento para xerar divisas "pero 
cando se analizan os custes 
de producir madeira , resulta 
que o país perde máis que ga
ña -indica Ricardo Carrere, au
tor de Impactos de la Foresta
ción en Uruguai- O seitor públi
co subvenciona directamente 
as plantacións e a infraestruc
tura de exportación. Ao final 
resulta que Uruguai subvencio
na ás papeleiras do Norte que 
asi se libran do custe ambien
tal e social de extender o eu
calipto"_ 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

Outro estudo da Universidade 
de Natal (Suláfrica), di que as 
reforestacións industriais aca
baron con amplas zonas de 
prado, danaron a producción 
de carne e extenderon a pobre
za. Don na Hornby, autora de 
As Arbores que nos Matan 
(1994) cita a un labrego de Ka
wazulu: "A vida é máis dura 
con estas árbores". Hornby ob
serva que desde a chegada 
das espécies de uso industrial 
multiplicáronse os lumes e os 
problemas de auga para agri
cultura en Suláfrica. 

En lndonésia, a ditadura de 
Suharto promoveu várias fábri
cas de pasta cunha capacida
de conxunta de máis de millón 
e meio de toneladas/ano. 
Charles Zerner completou un 
informe para o Banco Mundial 
(non publicado) no que di que 
a reproducción de espécies pa
ra fabricar pasta de papel pro
vocou protestas violentas de 
milleiros dé labregos despraza
dos pero sobre todo multiplicou 
os lumes que arrasaron os 
bosques autóctonos . Os últi
mos fixeron desaparecer case 
catro millóns de hectáreas de 

. . 
ESTA 'SEMANA 

ANOSATERRA 

bosque e o fume abrigara a 
desviar o tránsito aéreo. 

animais e queda coa auga. No 
Noroeste de Thailándia, os cor
gos poboadas de espécies lo- . 
cais servaron durante moitos 
anos como criadeiro de peixes; 

Thailándia, invadida polas plan
tacións de eucalipto promovi
das pola finesa 
Jaakko Poyry vi-
ve desee media
d os dos 80 as 
protestas gran
xeiros e labre
gos. Amais de 
manifestacións, 
sentadas diante 
dos edificios do 
Governo, folgas . 
e protestas vio
lentas, os thai
landeses quei
maron viveiros, 
cortaron árbores 
e arrancaron 
plantóns. Carrera 
e Lohmann, citan 
no seu estudo 
Convertindo o 
Su/ nunha plan
tación para as 
celulosas que os 
camponeses de 
Thailándia consi-

'T hailándia, 
invadida palas 
plantacións de 
eucalipto 
promovidas pola 
finesa Jaakko 
Poyry vive desde 
mediados dos 
80 as protestas 
granxeiros e 
labregos" . . 

ao chegaren os 
eucaliptos, as te
rras lamacentas 
secaron e a dieta 
dos habitantes 
perdeu un e-la
mento básico e 
tradicional. 

· Para Carrera e 
Lohman, os mo
nocultivos de ár
bores para a in
dustria non -se 
poden ·soster 
por razóns so
ciais e ambien
tais. -Con-sideran 
un erro gravísi
mo tratar as re
forestacions in
dustriais por -fó
ra das realida-

deran ao eucalipto coma unha 
espécie que se quepa cos nu
trintes da terra, non serve para 
alimentar o gado, despraza aos 

des económicas 
e soc1a1s do 
mundo do que 

forman parte. Son cultivos con 
trascendéncia política e polo 
tanto deben ser tratados no 
plano político.• 

Os concellos teñen competéncia sobre 
as plantación de árbores no seu território 
Celulosas de Astúries (Cea
sa) terá que levantar 18 hec
táreas de eucalipto planta
das nunha aqa do monte 
Choreu de Merás, no conce
llo de Valdés. 

A empresa papeleira di que a 
sua actuacion no monte non é 
de competéncia municipal, pe
ro todos os referentes legais in
dican o contrário. 

O Concello mantén desde 
1995 unha porfia con Ceasa 
desde a denúncia que apre
sentara no Seprona pala utili
zacion de herbicidas tóxicos 
nunha paisaxe protexida. Na 
fundamentación desta recla
mación legal o Concello contou 
coa activa axuda do grupo 
ecoloxista El Carbayu e a aso
ciación Greenpeace. 

O proceso desta denúncia mu
nicipal é de enorme interese 
para moitos concellos galegas 
que padeceron coma o de Val-

Ence di que o eucalipto se comporta 
coma outras espécles co meio ambien
te; a poboación que vive da agricultura 
en todo o mundo non di o mesmo. 

dés a multiplicacion dunha cla
se de árbores que lles cam
biou a paisaxe e os estilos de 
vida da aldea, canc;:lo non lles 

produciu problemas gra~es 
riou.tros cultivos. 

Se como é previsibei, os tribu-
11ais recoñecen que é compe
téncia municipal a clase de co
berta forestal do seu território e 
se extende a preceptiva de li
céncia municipal para os culti
vos industriais, o poder dos 
produtores de pasta pode ter 
un filtro democrático ·ca que 
até o de agora non contaban. 

En relación con esta denúncia 
de Valdés, AD!=GA lembra que 
espazos protexidos de alto va
lor ecolóxico coma Os Aneares, 
as Fragas. do E u me ou as Ri
veiras do Arnoia están inzados 
de eucalipto. A cada é máis ex
tendida nos concellos galegas a 
opinión de que entre os equipa
mentos urbanos de calidade es
tán as árbores e que as razóns · 
de intereses rivados non pode 

· obrigar aos viciños a tomar por 
fr.agas o que no_n son máis que 
plantacións industriais. • 

As plantacións non son bosques 
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O e\Jcalipto galego está sobrepreciado en relación co de América. Se trata dun 
prezo artificial que busca extender o cultivo. 

. O eucalipto de América 
é máis barato 
Eufores é unha,empresa de En
ce (proprietária da celulosa de 

. Pontevedra) que ten 30.000 hec
táreas de eucalipto en Uruguai. 
"Esta plantación significa unha 
garantia de disponibilidade de 
matéria prima no futuro", recoñe
ce Ence na sua propaganda. 

De feito, o prezo do metro cúbico 
do eucalipto de Üruguai, Brasil oú 
Chile é só a terceira parte do que 
paga Ence aos proprietários gale
gas pela mesma madeira. Cobn 
esta política de sobrepreciar o 
eucalipto, a espécie xa_ocupa 
250.000 hectáreas na Galiza. En
ce contou para a multiplicacion 
desta espécie do seu exclu_sivo 
interese co decidido apóio da 
Xunta e da UE que priman o 
cámbio de terras agrícolas de pri
meira calidade en plantacións de 
madeira de crecimento rápido. 

Como espécie pirófita, o euca
lipto tira avantaxe do lume. Esta 
é a razón pala que os indoné-
s ios acusan á ditadura de 
Suharto de queimar bosques 
autóctonos para medrar madei
ras de crecemento rápido. A Fis
calia do Estado admite que un 
98% dos lumes que se produ
cen na Galiza son intencionados 
pero non establece nengunha 
clase de inducción entre intere- · 
ses de grupos de pre$ión ou de 
particulares e os .incéndios. 

Ence, que dispón de 100.0.00 
hectáreas de montes no Estado, 
di que o eucalipto medra rápida
mente (na costa galega os pe
riodos de corta son de 1 O .anos) 
"pórque ten procesos metabóli
cos de producción de biomasa 

moi eficaces e consumos de au
ga non excesivos" 

Unha arde da Consellaria de 
Meio Ambiente de 15 de Xuño . 
deste ano establece unha série 
de limitacións para plantación 
de ~ucalipto, que os sectores 
críticos coa -proliferación desta 
espécie · asegran que n.acen 
mortas., As prímas de mapte
mento negadas ás_ quendas in
feriores a 15 ano_s e concedidas 
ás superiores a este turno ou a 
previsión de completar a planta
ción de eucalipto con coníferas 
ou frondosas ao 50%. Desde os 
anos 50, a combinación dunha 
espécie incendiária con outra pi
rófita resultou na avantaxe evi
dente desta última. 

~inda que a consellaria do Meio 
Ambiente recoñece que o euca
lipto se extendeu moito máis do 
previsto, non está disposta a 
considerar" que esta espécie for
ma nos montes plantacións in
d ustriai s e non bosques. No 
panfleto da Xunta OsBosques 
galegas, os aucaliptais apare
cen clasificados como bosques 
·de interese xeral xunta as car
balleiras, os soutos, os faiais ou 
as touzas. 

Coa,s primas compensatórias por 
cambiar a renda agrárias pola 
planta de árbores de crecemento 
rápido Galiza, que xa produce o 
19% do eucalipto da UE, confir-:-

. mará a especialización do seu 
monte en árbores de ciclo curto 
mentres a Política Agrária Co
munitária asegura a rendabilida
des xeral dos cultivos agrários 
neutros Estados da UE.+ 

A enorme popularidade engadida que trouxo a 
television ás voltas ciclistas, permite a millóns de 
espectadores pasear por estradas francesas, 
españolas ou italianas que corren a beira de bosques. 
Nas cámaras nunca aparece un .eucalipto. 

das suas terras, tanto polo lume que precedeu aes 
cultivos industriais como pola voracidade da espécie. 

eucalipto un monte protexido. Co.mprenden que as 
plantacións industriais non son bosques e que os 
prometidos benefícios públicos desta reforestación só 
beneficiaron a intereses concretos. Empresas como 
Celulosas de Astúries ainda non tiveron tempo de ler 
as leis democráticas. A eles corresponde demonstrar 
que poden compaxinar o interese da maioria co seu 
negócio privado e non ao revés. 

Por que será que paises que demostran unha cautela 
enorme fronte aos efectos ecolóxicos desta espécie se 
manifesten dentro da Comisión de Agricultura da UE 
encantados porque Galiza cámbie boas terras de labor 
polo cultivo do eucalipto? A razón é sinxela: non 
queren esta espécie pero están interesados na pasta 
de papel barata que cbn ela se produce. 

Os grandes produtores de papel do Norte renunciaron 
a convencer a nengun· país pobre das avantaxes de 
inzar grandes extensións con espécies pasteiras, 
nomeadamente a planta de eucalipto seleccionada 
para este uso. Utilizaron ditaduras militares coma as 
de Chile, Uruguai, Brasil bu lndonésia para impor 
enormes plantacións de-.utilidade para as fábricas de 
celulosa. De camiño, botaron a milleiros de labregos 

- O Governo da direita que se mantén polos votos na 
Xunta desde hai quince anos colaborou tan 
afervoadamente na extensión do eucalipto coma -
Pinochet ou Suharto. Dacordo coa sua versión, un 
país con propriedade rural dividida e erosionado pola 
emigración veu nesta espécie unha forma de manter e 
mesmo aumentar o valor das terras a barbeito. Mais 
tan disposta non debería estar a povoación galega a 
multipliGar as árbores de Austrália cando foi preCiso 
pagar con fondos da UE cada planta desta espécie 
coñecida nas antípodas coma a árbore do demo. 

A medida que se libran da lousa das ditaduras 
militares, os paises do Sul revisan unha política 
forestal que danou as condicións de. vida de- extensa?° 
áreas e degradou a sua cultura. Pásalles coma ao 
concello asturiano de Valdés disposto hoxe a .asumir a 
sua competéncia democrática contra o interese 
particular de Celulosas de Astúries que lle inza de 

Esta alarma do Sul contra a eucaliptización val para 
nós dentro da UE. Non pode ser que nos Aneares ou 
as Fragas do Eume inze a espécie australiana ou que 
nos gastemos os cartos públicos en construir un 
balneário na ribeira do- Arnoia e extendamos con 
fondos da UE nas beiras dorio un extenso eucaliptal , 
Fraga errou ao macizar hai anos as ribeiras do 
Levante español e agora cítano nas guias de turismo 
coma un torpe. O que menos necesita o país é que un 
dirixente coma el, queimado e vellouqueiro, veña 
reproducir aquí erras da sua anterior carreira na 
Ditadura. • 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
A Fundación destaca a necesidade de que a mocidade se comprometa co pensamento do galeguista fusilado 

Dous dias de actos para . lembrar a .Bóveda e á Galiza Mártir 
*P.B. 
Poio, Pontevedra, Oleiros, 
Soutomaior e a Povoa do 
Caramiñal son os diferentes 
pontos do país que van con
centrar os actos do 62 ani
versário do fusilamento de 
Alexandre Bóveda. A dife
réncia doutros anos e "de · 
forma excepcional", segun
do explicou o secretário da 
Fundación Alexandre Bóve
da, Xosé Castro Ratón, des
ta volta o programa co que 
se rende homenaxe o 17 de 
Agosto á Galiza Mártir co
mezará o Domingo 16 na Ca
eira. 

A véspera do Dia da Galiza 
Mártir ás doce da mañá a Fun
dación Alexandre Bóveda orga
niza unha oferenda no monu
mento erixido na Caeira hai 
dous anos co gallo do 60 aniver
sário do fusilamento de Bóveda. 
No acto participan o alcalde de 
Poio, Luciano Sobral, o presi
dente da Fundación Bóveda, 
Fernando Quintela e a tamília 
do galeguista. 

que tamén intervirá o poeta Ma
nuel Maria. 

Pré11;1io Alexandre Bóveda 
en Soutomaior 

Ás nove da noite, na Casa da 
Cultura de Soutomaior e duran
te o acto de homenaxe ao se
cretário de organización do Par
tido Galeguista, Avelino Pausa 
Antelo, presidente da Funda
ción Castelao, récibirá o prémio 
Alexandre Bóveda que concede 
a Asociación Amigos do País. O 
xurado, composto por Isaac 
Diaz Pardo, Xosé Neira Vilas e 
Oréncio Pérez, acordou premiar 
tamén ao escultor Henrique 
Gradin. O pensamento de Bove
da será analisado no acto polo 
fiscal da Audiéncia de Ponteve
dra, Bieito Montero Prego. 

Os actos do Dia da Galiza Mar
tir, cada ano máis abondosos , 
chegan tamén a Povoa do Cara
miñal, vila na que o BNG, ás no
ve da noite e por segundo ano, 
organiza unha oferenda floral 
diante da placa que dá o nome 
de Bóveda a unha das suas 
ruas. No mesmo acto tamén 
agasallarán a catre familiares di
rectos de persoas repesaliadas 

~""'=~~fui.!~ no 36. 

O próprio dia 17, ás seis datar
de, haberá unha cerimonia reli
xiosa- na capela do cemitério 
pontevedrés de San Amaro. O 
tradicional acto-cívico político 
comeza no mesmo cemitério ás 
sete da tarde diante do panteón 
familiar. Xa na praza de Curros 
Enríquez ás nove da noite, 
diante do monumento popular 
erixido a Bóveda hai doce anos 
ca gallo no 50 aniversário da 
sua marte, celébrase a tradicio
nal oferenda floral na que vai 
intervir o deputado do BNG, . 

O BNG de Pontevedra volveu solicitar o reeoñecimento institucional do concello de Pontevedra á figura de Bóve
da, a concesión da medalla de ouro a título póstumo e a sua declaración como fillo adoptivo. En memória de Alexandre Bóve

da, Castelao senteciaba no dis
curso pronunciado no Centro 
Ourensán de Buenos Aires en 
1942: "Este é un dia de dor e de 
esperanza, a mesma dar e a 
mesma esperanza que Bóveda 
levaba no corazón, e para das 
cima a este acto patriótico todos 
os galegas debemos repetir as 
mesmas verbas que el pronun
ciou ao caer para sempre na te
rra que tanto amaba: Viva Gali
za ceibe!".+ 

. Bieito Lobeira. Coa partici
pación do que é o representan
te máis novo da Cámara galega 

a Fundación quer facer un cha
mamento á mocidade para que 
recolla o espíritu de Bóveda e 
de mártires como Johan Carba
lleira ou Víctor Casas. N-os ac
tos tamén participa o Concello 
de Poio, a Fundación. Castelao 
e o BNG . 

Com.o en anos anteriores, esta 
formación nacionalista solicitou 

o recoñecimento institucional do 
Concello de Pontevedra á figura 
de Alexandre Bóveda, a conce
sión da medalla de ouro de 
Pontevedra a título póstumo e a 
sua declaración como fillo 
adoptivo do concello. A diferén
cfa do que aconteceu na Depu
ta ció n de Ourense, que hai 
dous anos acordou nomear a 
Bóveda fillo predilecto da pro-

Insisten na necesidade de recuperar a memória 
no XXIII ccibodano de-Moncho Reboiras 
A oferenda flor.al no cemitério de 
lmo onde está soterrado Man
cho Reboiras abriu na mañá do 
· Mércores 12 de Agosto os actos 
programados pala UPG co galló 
do XXIII aniversário do asasina
to do seu militante en 1975. En 
Ferrol ás sete da tarde e coa 
participación' de Luisá González, 
como representante da mocida
d e, e do depu.tado Francisco 
Rodríguez, celebrouse a tradi
cional concentración na que se 
apuntou a necesidade de sumar 
máis mocidade ao nacionalismo. 
A importáncia de recuperar a 
memória e "loitar contra o silén-
cio" explica, segundo Francisco 
Rodríguez, a organización deste 
acto anualmente. · 
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Na ruada Terra, diante do portal 
da casa onde foi asasinado en 
1975, Luisa Gónzalez fixo fínca
pé na necesidade de organizar e 
mobilizar xente moza na defensa 
dos seus intereses e no marco 
dun proxecto g.lobal de transfor
mación da sociedade. Neste 
sentido referiuse a Reboiras co
mo "expoñente da mocidade que 

soubo tomar consciéncia da ne
cesidade de acadar a liberación 
nacional" 

A aposta por. recuperar e devol
verlle a dignidade roubada a Ga
liza, enunciada pola represen
tante xuvenil tamén .estivo pre
sente na intervención de Fran
cisco Rodríguez que insistiu en 
que "o feito de que Galiza existe 

, é un ha verdade elemental que 
\ } . ~"' ... '.l 

ternos que defender os galegas 
como povo empeñado en solu
cionar a problemática colectiva". 
O deputado tamén se referiu á 
importáncia do avance do na
cionalismo "impulsado por xente 
que quer producir e traballar ·e 
non se resigna a ser un povo 
subsidiário". Aprésen\ou ao na
cionalismo como garante da ii
berdade, da democrácia e do 
pluralismo frente a intoleráncia. 

A xornada remataba na Galería 
Sargadelos coa apresetación da 
número da revista Terra e Tem
po adicado á Autodeterminación 
en movimento por parte do de
putado Bautista Alvárez e o co
·O rde nad or da publicación .Ro
berto Vilameá. 

A Frente Popular Galega (FPG) e 
Primeira Liña (MNL) tamén con
memoraron o aniversário da mor
te de Reboiras no cemitério de 
lmo. Na cor:ivocatória de Primeira 
Liña intervirón lgor Lugris e Car
los Morais e no da FPG, á tardi
ña, tomaron a palabra X.M. Gar
cia Crego e Francisco Sebio. + 
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víncia, o PP en Pontevedra se
gue negándose a restaurar a 
sua memória. 

Tres horas antes na parróquia 
de Nós, O Concello de Oleiros, 
a Asociación Cultural Alexandre 
Bóveda e o BNG chamán á par
ticipación na oferenda floral que 
se vai celebrar diante do monu
mento aos represaliados e no 

M AJ\UEL ALONSO 

Cuiña cria a súa lenda 
O verán é a época ideal para o; dirixentes do PP multiplicar os seus con
tactos ante a batalla interna que eles mesmos anúncian para Setembro 
ou Outubro. Destaca nese labor de omnipresénc:ia Xosé Cuiña, aprovei
tando a forza conseguida no recente Congreso. Inaugura un porto en 
Sanxenxo, promove xornadas de vinte horas nas obras da autovia en 
Pedrafita e xustifica cargas policiais contra viciños descontentos co tra
zado da Autopista do Val Miñor en Bembrive. A maiores encárase cun 
estudante que lle pede que se faga insubmiso en Pontevedra: Converti
do en remedador qe Fraga, agarda en tiradle réditos parecidos á sua hi
peractividade. 

. Cuiña é un promotor de si mesmo, ainda que alguns cámbios que se poi
dan producir en Madrid non o acompañen. A sua amist.ade con Cascos, 
sexa certo ou non que o vicepresidente está no disparadeiro do cese, 
quizais n~n sexa amáis acaida ante a necesidade de escuadrar unhas lis
tas eleitorais que, se atormentan a todos os partidos, máis o fan a un· PP 
que pode com~zar o seu dev~lo en Xuño próximo: haberá máis candida
tos que postes a repartir. 

Ademais coa tixola do Urbanismo polo mango, o Conselleiro-Secretá
rio Xeral está colleitando un fracaso en Redondela, onde un dos glorio
sos pustch municipais do PP ven de fracasar coa fuga do concelleiro Le
mes. A minoria en que queda o seu partido ten moito a ver coa política 
de desorde urbanístico que usa o PP, que ten que desdecirse da sua pro
mesa de liberalismo a todo trapo que macize de edifícios a liña de costa 
en contradición coa própria lexislación protectora vixente. Con que no
vo golpe de efecto de autoridade conseguirá Cuiña alimentar en Redon- . 
dela a sua lenda remedadora de Fraga?+ 
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13 DE AGOSTO DE 1998 

Debido ao retraso, o rexedor de Pedrafita considera que rematar as obras no ano 2000 seria "unha miragre". 

O alcalde de Pedrafita desminte ao conselleiro e a CIG solicita unha inspección de traballo 

Cuiña afirma que se traballan vinte horas 
nunhas autovias que acumulan seis anos de retraso 
-0- H.V. 

Nunha visita ás obras das au
tovias á Meseta, o conselleiro 
Xosé Cuiña afirmou que, para 
acelerar o seu remate, trabá
llase en xornadas vinte horas; 
Sábados, Domingos e feria
dos incluidos. A pesar de to
do, a construción destas vias 
de comunicación acumula 
seis anos de retraso. Pola sua 
banda, o alcalde socialista de 
Pedrafita desmentiu a Cuiña e 
informou de que na sua vila 
as obras están por comezar. A 
Confederación lntersindical 
Galega tamén se fixo eco das 
declaracións de Cuiña e pediu 
unha inspección de traballo. 

Nunha visita ás obras da autovía 
do Noroeste, celebrada o Mér
cores cinco de Agosto, o conse
lleiro Xosé Guiña afirmou que a 
autovía das Rias Baixas entrará 
en funcionamento, con todos os 
seus túneis, a finais do presente 
ano. O titular da Consellaria de 
Política Territorial datou para o 
ano 2000 o remate da autovía 
do Noroeste. Segundo o conse
lleiro, só quedan por construir os 
55 quilómetros do treito de Pe
drafita e nalgunhas zonas trabá
llanse vinte horas diárias, inclui
dos Sábados, Domingos e festi
vos. 

Segundo Guiña, o Ministério de 
Fomento traballa coas previ
sións de que o ministro inaugure 
toda a autovía das Rias Baixas 
entre o 15 e o 20 de Decembro 
de 1998. Estas afirmacións de 
Guiña corrixen as previsións do 
próprio Governo central, que hai 
tres meses estimou que os tú
neis de Lentilla (na Cañiza) e da 
Canda e o Padornelo non esta
rían concluidos antes de 1999. 
Segundo aquelas previsións de 
Fomento, a autovía entraría a 
funcionar no primeiro semestre 
do vindeiro ano. Mália estes da
dos, agora Guiña ven de dicer 

que a final do ano que andamos 
este vial estará íntegramente re
matado, túneis incluidos. Con 
respeito ás obras na autovía do 
Noroeste, Guiña dixo que entra
ría a funcionar na primavera de 
1999, agás os 55 quilómetros de 
Pedrafita, que estarán conclui
dos para o ano 2000. 

O conselleiro Guiña na sua visi
ta lembrou as dificuldades das 
obras e anunciou que o trazado 
galega das autovías recebirá un 
investimento de 110.000 millóns 
de pesetas. 

Porén, o alcalde socialista de 
Pedrafita do Cebreiro, Xosé Luis 
Raposo Magdalena, non foi tan 
optimista e desmentiu as afirma
cións do conselleiro. O rexedor 
indicou que "no que afecta ao 
termo municipal do concello que 
presido, apenas comezaron as 
obras, só hai traballos menores 
e non comezou a operar nen
gunha pala excavadora". 

O alcalde de Pedrafita ignora se 
se traballa con intensidade neu
tros treítos, pero matizou que "eu 
vinos traballar e desde logo os 
Sábados non hai ninguén". Ra
poso Magdalena estimou que se 
a autovía remata no ano 2000 
"seria de miragre" e por isa con
sidera que as afirmación de Gui
ña "son en parte propaganda". 

Inspección de traballo 

A Federación da Construción e 
a Madeira da Confederación ln
tersindical Galega tamén se 
amosou sorprendida polas de
claracións de Guiña. A CIG é 
"consciente de que este tipo de 
obra excede como norma habi
tual a xornada máxima estabele
cida na normativa vixente" e por 
iso pediu que a inspección de 
traballo curse unha visita ás 
obras para verificar a xornada 
diária realizada polos traballado
res no mesmo turno, as medí-

das de seguridade e a presenza 
ou non de Delegados de Pre
vención en cada obra. Asimes
mo, a central nacionalista solici
tou que a inspección exixa a uti
lización de equipas e vestiário 
de seguridade e a elaboración 
dun informe sobre a seguridade 
no traballo nas autovías ga
legas. 

Nunha nota difundida pola CIG, 
estímase que ás veces as horas 
extraordinárias dos operários 
igualan á xornada semanal, de 
modo que chegan a traballar oi
tenta horas cada semana. O sin
dicato calificou de "atrevidas, 
irresponsábeis e pouco pensa
das as declaracións" de Guiña. 
"Doe moito cando un conselleiro 
presume das nosas desgrácias 
e das nosas escravas condi
cións de traballo", indicaba a no
ta da CIG, que pediu que se em
preguen as prolongadas xorna
das realizadas en criar postas 
de traballo, xa que a central esti
ma que se poden "incrementar 
en 2,5 veces o número de em
pregos que as autovías xeran na 
Galiza". 

En Lugo, Nicolás González, 
chefe da Inspección de Traballo 
-organismo dependente do Mi
nistério de Traballo- dixo non 
ter o "dado concreto de se se 
traballan 20 horas'', pero mati
zou que non reci~iu nengunha 
queixa e que hai un plano espe
cial de seguridade para contro
lar estas obras. "Os nasos ins
pectores visitan constantemente 
as obras e non houbo anoma
lías, son empresas importantes 
con comités de empresa capa
·ces de denunciar calquer irregu
laridade", afirmou o chefe dos 
inspectores, que indicou que 
"traballar 20 horas seguidas é 
normal se se fai por turnos, moi
tas empresas non paran en nen
gun momento e os seus empre
gados teñen estabelecidas un
has quendas de traballo". • 
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O portavoz do PSOE galego 
a prol do Estado federal simétrico 
O pasado Luns dez de Agosto o portavoz do PSOE no Par
lamento, Emílio Pérez Touriño, pronunciouse a prol dun Es
tado federal semellante ao que hai nos Estados Unidos ou 
en Alemaña, é dicer, un Estado federal simétrico no que to
dos os Estados membros teñan o mesmo nível de compe
téncias. Este modelo federal implica unha reedición do cha
mado "café para todos" instaúrado pola actual Constitución, 
na que se tratou de configurar un estado autonómico no 
que as nacións quedasen diluidas nun marco autonómico 
con teitos competencjais moi semellantes. Segundo· o so
cialista, un estado federal garantiría a identidade cultural e 
a solidariedade interterritorial na distribución da renda. A 
nova formulación de Pérez Touriño está motivada pola De
claración de Barcelona e, co novo modelo, pretendería evi
tar que "se cuestionen permanentemente as bases consti
tucionais". A proposta de Touriño foi rexeitada por alguns 
sectores do seu partido. Contado, é novidosa, xa que pon 
eneal da mesa a necesidade de reformar a Constitución.• 

Galiza á cabeza dos incéndios 
despois de Catalunya 

5 

Á marxe da veracidade das denúncias dun fato de 
organizacións ecoloxistas e sindicais acerca da suposta 
maquilaxe das cifras dos incéndios, o noso país, 
segundo dados oficiais, colócase á cabeza do incéndios 
forestais no Estado inmediatamente despois de 
Catalunya. O Ministério de Meio Ambiente cifrou en 
10.389 hectáreas a superfície queimada nos sete 
primeiros meses do ano. A Consellaria sostén que o ano 
é "normal" e non percibe nengunha falla nos servizos de 
extinción de incéndios. A respeito da incidéncia do lume 
no conxunto do Estado, Catalunya perdeu 20.455 
hectáreas, Galiza, 10.389, Castela-León 7,.162 e Astúrias 
4.587. Recentemente vários colectivos acusaron á X unta 
de ocultar dados dos· incéndios, negar que se produciran 
alguns lumes e reducir a estimación das hectáreas 
queimadas. Outra das críticas vertidas contra a 
Administración autonómica no pasado ven dada polo 
esforzo en extinción en detrimento dos recursos para 
prevención.• 

Reclaman máis competéncias 
para a Galiza 
O pasado sete de Agosto o parlamentário do BNG Alfredo 
Suárez Canal apresentou unha proposición non de lei na 
que exixe un deseño das competéncias que ainda están 
por transferir, delegar ou desenvolver. Segundo o naciona
lista, a Xunta non ten "un proxecto de país que aproveite a 
arquitectura constitucional que permite algunhas posibili
dades de ampliar o marco autónomo", ademais de impor o 
voto negativo ás proposición que fai o Bloque. Para esta 
organización, a Xunta deberia ter un deseño de obxecti
vos, estabelecendo prioridades e prazos para desenvolver 
competéncias recoñecidas no Estatuto pero ainda non 
transferidas. Para o Bloque tamén é importante coñecer 
outras competéncias que recollen outros estatutos como o 
catalán ou o basco e contar con información dos convé
nios asinados polo Estado que afecten a sectores impor
tantes e nos que ten competéncia o noso país.• 

O 13 de Outubro debate do estado 
da Nación no Parlamento galego 
Os próximos 13 e 14 de Outubro os voceiros dos catro 
grupos parlamentares presentes no Parlamento galego 
debaterán sobre o estado da Nación. Esta é unha das 
escasas ocasións nas que o presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, defende a acción de Governo do seu partido desde 
a tribuna de oradores. Como interlocutores terá a Xosé 
Manuel Beiras, no seu primeiro-debate sobre o estado da 
Nación como chefe da oposición, a Anxo Guerreiro, por -
Esquerda de Galicia, e posíbelmente a Emílio Pérez 
Touriño, polo PSdeG. Os socialistas galegos celebrarán 
tres dias antes o Congreso Extraordinário no que elexirán 
un novo secretário xeral. • 

Demandan a inclusión de tres fortalezas 
galegas no Plano de resturación de Castelos 
O deputado do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez, 
vén de presentar unha proposición non de lei para que o 
Ministério inclua a restauración dos casteles de Narahio 
(San Sadurniño), Moeche e Andrade (Pontedeume) no 
Plano Estatal de Casteles. As tres fortalezas datan do sé
culo XIV -o castelo de Moeche mesmo foi cenário das re
voltas irmandiñas- e precisan unha acción restauradora 
urxente que free o seu proceso de deterioro e impida a 
sua desaparición.• 
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OPtNIÓN 

DE BISMARCK A CARACALLA 

Bonn, Alemánia. Non todas son malas no
tícias neste mundo globalizado. Está ben 
asi. Pero antes falernos da realidade e des
pois vexámoslle a cara positiva, para ficar 
tranquilos. Dunha banda até o deporte che
gou xa ao fondo da indignidade, co acorri
do no Tour de France, que marca por outra 
parte aonde nos leva a cobiza dos cartas e 
de poder económico que pervertiu até unha 
carreira de bicicletas. Si, unha carreira de 
bicicletas, que teria que ser o máis inocente 
e ledo: iso de percorrer paisaxes e. visitar 
vilas e cidades polo próprio esforzo de mo
ver os pedais. O que antes se chamaba espí
rito olímpico. Agora todo son cartos con 
sponsor, intereses comerciais, guerra entre 
os médios, por conseguir dereitos e unha a 
cada máis interesada e corrupta camada de 
funcionários do deporte. Pero ben, non é 
este o piar dos aspectos da sociedade capi
talizada e globalizada. Hai xente que morre 
de fame neste mundo que soubemos conse
guir. Neste mundo no que todos coopera
mos en matar as utopías. Non, ternos pros
tituido até o deporte. Máis ainda prostitui
mos até a nenez. Que é como prostituir as 
flores. O grande tema <leste últimos quince 
días nesta Europa do verán do sol e as chú
vias é o da rede de pomografia infantil. Xa 
nen respeitamos o máis sagrado. O inocen
te: a nenez, eses corpiños de anxos tan deli
cados e tan indefensos. Cartas, droga, spon
sors. O laissez [aire económico, todo o de
mais é subversión. Vender é a chave, o ga
ño como primeiro mandamento da lei de 
Deus. A camiseta azul e branca con Adidas. 
A novena sinfonia de Beethoven cun cartaz 
de letras douradas: "Auspiciada por Merce
des Benz". Ludwig van Beethoven, coa len
da Adidas no paletó e coa marca Mercedes 
Benz no traxe. Ti es uruguaio ou arxentlno? 
Non, son de Adidas; e eu, de Nike. Na tele
visión, os nenas do Sudán que marren de 
fame semellan xa vermiños, óllannos cos 
ollas grandes do acusador. Teñen cara de 
vellos. Nos seus ollos algo de sabiduría na 
muda acusación. Sudán está a cinco horas 
dos grandes centros máis ricos do mundo: 
cunha ponte aérea poderia paliarse a traxé
dia xa. O dirixente sudanés Rick Marchar 
ven de dicer claramente as razóns. Estados 
Unidos quer tumbar ao governo de Khar
tum e aplicoulle sancións. Globalizados e 
flexibilizados, entre a prostitución e a fame. 
Todos os días hai xente do Terceiro Mundo 
afogada no Mediterráneo porque quer en
trar no Primeiro Mundo. En todas as fron
teiras de Europa vale o do Mediterráneo. 
Convertéronse en barreiras da desespera
ción dos que petan nas portas do Primeiro 
Mundo. 

E aquí ven o centenário. Toda Alemaña 
lembrou ao canciller de ferro, Otto von 
Bismarck, morto hai cen anos. Un conser
vador intelixente: para parar as loitas obrei
ras contra a explotación non seguiu o exem
plo do rei de Prúsia que, ante a revolución 
democrática dixo: "contra os demócratas o 
único remédio son os soldados" (en alemán 
pódese dicer en pareado: "Gegen Demokra
ten helfen nur Soldaten"). É dicer, a receta se
guida polos nosos coñecidos Pinochet e Vi
dela. Non, Bismarck, para manter ·o sistema, 
é dicer, para que os poderosos seguisen a go
zar da sua riqueza, aprobou leis fundamen
tais que esixian os socialistas: a lei de seguro 
por enfermidade, o seguro por acciente de 
traballo e o seguro por vellez e invalidez, é 
dicer, a de xubilación e pensión. En certo 
senso, gañoulles de man aos socialistas, deu
lles algo para non perder todo. 

Un dos pensadores máis claros da actuali
dade alemá, o historiador Wolfgang 
Mommsen, ten escrito -nun ensaio sobre 
Bismarck- estas palabras sobre a actuali-

Osv ALDO BAYER 

dade e o feíto hai cen anos: "Política social 
é, ao parecer, un produto pasado de moda 
no presente. O ideal do Estado benefactor, 
que prometía a todos os cidadáns un míni
mo aceitábel de vida ainda nas piares con
dicións, perdeu en moitos lugares o seu ful
gor de outrora . En todas partes se escoita o 
berro de "desmontar o 
Estado social'', xa que 
-din- non pode se-
guir sosténdose palas 
consecuéncias da cha-
mada globalización, 
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Os poderosos dos cartas en troques de 
aprender do conservador intelixente Bis
marck lanzáronse a unha obscenidade que 
atoparia o seu paralelo en Nerón e Caraca
lla. Así como na Arxentina vale como 
exemplo quen merque o auto máis caro, asi 
na Alemaña comezou a fabricar o Maybach, 

o auto máis gorentado 
polos superficiais do 
poder. 

porque ese antigo Es
tado social empece a 
necesária flexibiliza
ción no emprego das 
forzas de traballo e 
porque non poden ser 
financiadas". "Entre
tanto -segue dicindo 
o historiador Momm
sen- puídose consta
tar con certa exactitu
de que a economía de 
mercdo - de si pró
pria- non é quen de 
producir os médios e 
as maneiras para impe
dir a miséria social e o 
deterioro de partes da 

'Quince organizacións 
católicas, evanxélicas e 

de dereitos humanos 

Ben, pero deixamos as 
pálidas e vaiamos ás 
boas novas. Na televi
sión o presidente da 
Daimler Bez, empcio
nado, case bagullando, 
anunciou que a empre
sa gañara no primeiro 
semestre de 1998, o 
duplo que no mesmo 
período do ano pasado. 
E usando xa o idioma 
nos termos dos que fan 
e desfán o mundo dixo: 

organizaron a campaña 
"Vestir con dignidade,, na 

cal se lle pede á 
povoación que non 

merque prendas 
deportivas da firma 

Ad idas,, 

"Hai que se poñer con
tentos porque unha 
empresa próspera é un 
exemplo de acción so
cial". Aplausos. Ga
ñoume. 

- povoación . Máis ca 
iso, nas socieclades 
prósperas postindus
triais de Occidente, 
entre elas Alemaña, 
existe probeza - non 
criada por própria culpa- en partes da po
voación, e xustamente non sempre en fran
xas que antes se asignaban sempre ao pro
letariado. Isto danos motivo a ollar cara 
atrás e reconsiderar a lexislación social-po
lítica de Bismarck, que marca o comezo da 
construcción dos sistemas sociais modernos 
de todos os Estados europeus". 

Despois de facer un detallado estudo das leis 
sociais do tempo de Bismarck e comparalas co 
desmantelamento das conquistas sociais do sis
tema actual, finaliza dicindo o profesor da 
Universidade de Dortmund: "Só hai unha cau
sa segura: que o mercado libre, como tal, non 
pode solucionar os problemas dunha sociedade 
que provoca -en médio dunha riqueza que a 
cada medra máis-- unha probeza ascendente e 
a humillación de partes da povoación". 

Mais agora si, unha 
boa nova sen iranias. 
Quince organizacións 
católicas e evanxéli
cas e outras de derei-

tos humanos organizaron a campaña "Ves
tir con dignidade" na cal se lle pede á po
voación que non merque prendas deporti
vas da firma Adidas xa que é público e 
notório que a citada empresa fabrica en 
Ásia, América Central e Europa do Leste 
pisoteando as leis mínimas de dignidade 
do traballo: até quince horas en seis e sete 
dias por semana traballan mulleres mozas 
por 80 dólares ao mes, en locais estreitos e 
condicións ambientais que provocan di
versas enfermidades. É unha campaña en 
toda Europa. O ser humano non se rinde. 
Para que, polo menos, os empresários de 
Adidas ollen cara atrás e aprendan do 
conservador Bismarck, que hai cen anos 
morreu.+ 

OSVALOO BAYER é historiador e xomalista arxentino 

Tonisavski 
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AUTONOMÍA 
VERSUS 

FEDERALISMO 
RAMON MUÑIZ 

Resulta difícil facer rnmprender a quen ten 
unha concepción patemalista da política ou 
unha visión centralista da nosa História a im
portáncia que ten para os povos a liberdade de 
elexir o seu próprio destino, aínda que esta se
xa para esfarelarse se as circunstáncias levan a 
iso. Daí que cerros políticos e articuli tas non 
teñan empacho en reafirmar que as comuni
dades de calquera federación europea teñan 
menos competéncias que as autonomía das 
tres nacionalidades hispanas. O secundário 
elévano á categoria de principal. Estou eguro 
de que estas persoas nunca criticarian a quen 
se fose de eremita a un cenóbio, ve tido cun
ha saia, descalzo, durmindo en cama dura e 
sofrendo as incleméncias do frio inverno se 
iso fose feito por libre decisión do suxeito e, 
sen embargo, clamarían frente a quen abriga
se a alguén a vivir nun pazo con todas asco
modidades pero contra a sua vontade. Existen 
países do terceiro mundo que estando someti
dos a un poder alleo vivían materialmente 
mellar e máis pacificamente que agora que 
son independentes, pero non por iso nengun
ha persoa democrática defenderia o colonalis
mo. Porque o valor da liberdade das persoas e, 
a sua expresión en forma de soberania, dos 
povos, é a principal competéncia que se pode 
ter e, se esta falta, como diciamos anterior
mente, o demais é secundário. 

O erro parte, entón, de comparar ao mesmo 
nível magnitudes diferentes. Unha cousa é a 
autonomia, que é unha descentralización ad
ministrativa, existindo un único poder repre
sentativo do conxunto do estado, quen delega 
certas competéncias nas diferentes comunida
des, pero senda o estado quen asume toda a 
soberania e outra causa é o federalismo, que é 
unha descentralización do poder, que se com
parte entre as distintas colectividades, formal
mente soberanas, que integran e están indivi
dualmente representadas nunha federación 
que, ao reves que nas autonomias, asume a 
competéncias de forma delegada polos estados 
que a compoñen. 

Oeste xeito, temas xa a diferéncia práctica 
fundamental. Mentres as autonomías, como 
tales, non teñen o poder que Hes permita par
ticipar na lexislación do estado do que depen
den porque carecen de representación no 
mesmo, senda entón lóxico que reclamen 
competéncias e cantas máis mellar. Os esta
dos federais, están configurados polo poder 
das partes que o integran, intervindo estas de
cisivamente nas leis estatais através das cáma
ras federais respectivas, polo que a conclusión 
é clara, para que vou esixir roáis competéncias 
que as subsidiárias para a miña comunidade se 
participo no poder de decidir en todas as leis 
de carácter federal que me afectan? 

Por exemplo, Galiza somentes pode pedir a 
Madrid que lle aumente a cuota láctea nun 
sentido reivindicativo. Pero si isto fose un es
tado federal, Galiza seria parte fundamental 
para decidir ao respecto. Cataluña non negó
cia os orzamentos do estado por competén
cias da sua autonomía senón porque CIU for
ma, dalgun xeito, parte do poder do estado ao 
dar a maioria absoluta ao PP, pero isto é co
xuntural. Institucionalizar a compartición do 
poder estatal, que é que nos daria realmente 
auténticas competencias, através dun federa
lismo plurinacional, cuxas características es
tán por discutir, creo que deberia centrar os 
nasos esforzos na actualidade como o posíbel 
e o desexábel nun longo proceso cara á sobe
ranía ideal.• 

RAMON MUÑ!Z é sociólogo. 
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Como se gardou na família a 
memória de Roberto Blanco 
Torres? 

Convivin con el na parróquia de 
Lores, no Salnés, na casa do seu 
irmá cura Xermán con quen Ro
berto tiña moito trato. Na família 
sempre quedou gardado o seu 
recordo fronte ao siléncio que pe
sou sobre el desde o momento 
no que o mataron. Tanto non se 
podia talar del que na casa pen
samos facer un funeral pola mar
te e decidiuse que non era come
nente porque era significarse co
mo roxo. Na Estrada meu pai era 
considerado como unha persoa 
non afecta ao glorioso movimento 
nacional e abríronlle un expe
diente de depuración. Daquela 
Bouza Brey era o xuiz instructor e 
axudouno canto poido para que 
non pasase nada. Ao meu irmá 
Mundo, que era galeguista, rapá
ronlle a cabeza. Ninguén que non 
viviu aquilq pode chegar a com
prendelo. Intimes amigos negá
banche o saudo e os que simpati
zaban contigo cando se cruzaban 
na rua facian unha seña como di
cindo "non me tales" ou cando 
nos xuntabamos máis de tres 
acordabamos primeiro de que es
tabamos a talar, por exemplo das 
vacas que vendían na feira de 
Bandeira, para ter unha coartada 
cando chegaran os falanxistas a 
perguntar que faciamos xuntos. 
Era unha práctica habitual. 

A Roberto mátano no outono, 
non hai medo por el cando se 
dá o golpe militar? 

Haino e a proba está en que tío 
Xermán, co salvoconducto que 
lle daba a sotana, falou co meu 
pai cando Roberto estaba na 
cadea para ir a Ourense ver co
mo estaba a situación, porque 
tiñamos medo. Pero Roberto 
era moi optimista e como non fi
xera nada malo -como moitos 
dos que morreron- entendía que 
non lle podia pasar nada. Cando 
Xermán chegou xunta el, tia Ro
berto díxolle que non estaba 
preocupado pero que só tiña 
certo temor dun xuiz militar do 
que escribira nunha ocasión . 
Estabamos nesa confianza pero 
de todos xeitos a Xermán que
doulle sempre o resquemor por
que o dia que morreu fun eu 
nun taxi , sobre as sete da ma
ñá, a Lores a darlle a notícia e 
nada máis verme chegar -pecho 
os ollas e estou vendo a imaxe
i ncorporouse da cama e dixo: 
"quen foi , teu pai ou Roberto?". 
Levantouse, dixo misa e mar
chamos para Ourense. 

Era unha persoa significada e 
cun grande prestíxio. 

Entre os ambientes intelectuais 
si que tiña moito prestíxio, escri
bía en xornais como a La Zarpa, 
El Pueblo Gallego ou o Galicia 
de Valentin Paz Andrade e os 
lectores coñecian a sua sinatura. 
Foi ademais governador da Re
pública en Paléncia, calculo que 
pola sua relación con Casares 
Quiroga, e mesmo levara ali de 
visita ao seu irmá Xermán levan
tando polémica ao ir un crego 
sentado no seu coche oficial. 
Estaba posicionado coa Repúbli
ca e iso era de todos coñecido. 

Facia ademáis unha defensa 
do galego e dos direitos de 
Galiza nos seus artigos. 

Toda a vida lembro a tio Rober
to talando galego, no ambiente 
familiar e en toda parte. O seu 
pai fora cura e tivo que ir a Ro
ma pedir a despensa para casar 
coa miña avoa. Era un profundo 
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Mário Blanco 
'O medo foi tal que nen sequer lle poidemos facer 

un funeral a meu tia Roberto Blanco Torres' 
-<>- CARME VIDAL 

SEMPRE SE REFIRE A EL COMO "TIO ROBERTO". MARIO BLANCO É ALBACEA DA MEMORIA 
DO XORNALISTA E ESCRITOR ROBERTO BLANCO TORRES. POR VECES DI QUE PECHANDO OS 
OLLOS RECORDA CERTAS ESCENAS COMO SE FOSEN DE AGORA; ALGUNHAS DELAS DE 
GRANDE TENSION EMOTIVA COMO CANDO COÑECEU A NOTICIA DO SEU ASASINATO OU CAN
DO RAMON VILAR PONTE SE BOTOU A CHORAR CON EL NUNHA APERTA AO RECOÑECELO CO
MO SOBRIÑO DE ROBERTO. AS INSTITUCIONS, DESPOIS DA DECISION DA ACADÉMIA, TEÑEN 
ESTE ANO POR VEZ PRIMEIRA QUE COMEMORAR A FIGURA DUN IMOLADO DO GOLPE MILI
TAR, UN DOS TANTOS QUE SERAN LEMBRADOS O 17 DE AGOSTO, DIA DE GALIZA MARTIR. 

latinista e ensinoulle latin a to
dos os seus tillos. Tio Roberto 
profundizou niso e defendia a 
forma de escreber o galego da 
maneira máis achegada ao latin. 
Foi un dos fundadores das lr
mandades da Fala e lembro 
cando ia a Lores e se puña a 
escoitar falar á xente e lle per
guntaba aos paisanos como se 
pronunciaban as causas. Era un 
etnógrafo da língua. Ademais de 
ser un profundo republicano era 
un verdadeiro galega e gostába
lle que Galiza fose importante. 

No tempo que pasou na Habana 
funda dous xornais de carácter 
galega e vive ali apoiando á co
lónia de galegas. Tamén está 
despois en Madrid presidindo o 
mitin de apresentación do Esta
tuto. Houbo máis xenreira e 
máis ódio ao galeguismo por 
parte dos militares que aos pró
prios republicanos e socialistas . 
Dos que chei_raban a galeguista 
non deixaron a ninguén, barré
ronos a todos. Toda a plana 
maior, comezando con Bóveda, 
acabou marta. Houbo alguns re-

ANT 

publicanos que foron salvando a 
vida, pero galeguista non que
dou ningun. 

Non tivo por iso e tal como se 
poñian as cousas tentación 
de fuxir? 

Nengunha. Pasou todo o mes de 
Xullo e Agosto na Peroxa, na ca
sa que tiña ali a família da muller. 
De solteiro vivia de pensión, en 
Vigo, en Ourense ... Era unha per
soa moi afábel, simpático e l)Unca 
se preocupou polos cartos. As ve-
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ces ia onde o irmá crego comer, 
ou cando lle facia falta diñeiro. 
Cando había festa e Xermán saia 
ás parróquias do lado dicialle a 
Roberto que se pasase por ali á 
hora de xantar porque daquela se 
comía nas casas dos cregos. 

Seu pai era secretário de xulga
do, seu tio, crego, como se leva
ba que Roberto fose xornalista? 

Levábase ben, era a sua manei
ra de vivir. Non estudara carrei
ra e desde moi novo, sobre os 
16 anos, marchara á Habana de 
onde volveu xa metido no xor
nalismo. Ao volver traballou en 
La Zarpa con Basílio Álvarez. 
Era absoutamente despreocu
pado pola cuestión económica, 
non tiña nada seu. Todos eles 
eran uns idealistas, non sei in
cluso como eran quen de tirar 
os xornais adiante. 

lmprimia unha grande digni
dade na sua profisión, proba 
é a agarrada con Portela Va· 
lladares en El Pueblo Gallego. 

Foi en plena ditadura de Primo 
de Rivera, Portela pediulle que . 
puxese o xornal a disposición do 
delegado guvernativo e el ne
gouse. Tio Roberto escribiu ta
mén alguns artigos en latín para 
saltar o control que habia na 
prensa. Cando a censura cha
mou a atención sobre os seus 
artigas a resposta foi que non se 
podia proibir algo escrito na lín
gua da lgrexa. Parou cando se 
deron canta en Madrid que de
baixo do latin estaba escribindo 
textos que doutra maneira non 
sairian. Tio Roberto estaba com
prometido coa liberdade e por 
iso foi un bo xornalista. Non tiña 
interese no futuro, estaba obse
sionado con esreber. Un dia en 
Lores quedou sen tinta e foi até 
o concello para que lle recarga
sen a pluma. Sempre andaba 
coas cuartelas para escreber. 
Lémbroo sempre cun pitiño nun
ha man -era un fumador empe
dernido- e unha pluma na outra. 

Máis de sesenta anos despois 
a sua obra xornalística ainda 
non está recompilada. 

Pero que se sabe de Lustres Ri
vas? Agora a lembranza de tio 
Roberto tirará por eles. T erase 
que falar daqueles xornalistas 
que foron asasinados. 

Vostede sempre confiou en 
que un dia se recuperase a 
sua memória. 

Sempre, sabia que ia chegar un 
dia no que se talase del. Os da 
asociación O Meigal/o de Cuntis 
tiveron verdadeiro interese e 
movéronse moito. Foron eles os 
que armaron todo e crearon o 
prémio Blanco Torres que eu 
entreguei no pasado ano. Da
quela dixen que non teria nada 
de particular que calquer ano se 
lle adicase o Dia das Letras, 
porque pouco antes Fernández 
del Riego escribira un artigo 
encomiástico sobre el. 

En Cuntis vaise celebrar en 
Setembro un congreso no que 
non se convidou a O Meiga/lo. 

Os da asociación solicitaran que 
se lle adicase unha rua e a casa 
da Cultura e daquela o alcalde 

. negou a valia de Blanco Torres. 
Apresentaron entón unha ins
táncia cunhas cen sinaturas de 
intelectuais que apoiaban a ini
ciativa. Eles foron quen remove
ron todo e a eles se lles debe en 
boa medida que este ano se lle 
faga µnha homenaxe.+ 
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Unha cooperativa de vivencias de Pontevedra introduce técnicas de arquitectura ecolóxica 

Granito para as cámaras de ar 
e galerias p·ara aproveitar o sol 
-o-c.v. 

A cooperativa de vivendas 
San Martiño, na zona antiga 
de Pontevedra, inaugura na 
Galiza o conceito de arquitec
tura ecolóxica. Materiais, co
locación das construccións, 
aproveitamento enerxético, 
controis de indicadores eco
lóxicos e vontade de reciclaxe 
son algunhas das particulari
dades da cooperativa que re
cupera moitos dos elementos 
da arquitectura tradicional. 

A arquitecta Ana Fernández é 
unha das promotoras do proxec
to e ela distingue esta maneira 
de proxectar vivendas coa habi
tual especulación no sector da 
construcción. As vivencias de 
San Martiño imprimen un carim
bo particular que combina a cali
dade de vida cun proxecto co
lectivo á vista en especial nas 
zonas comuns do espazo: asa
la de reunións, a lavanderia e a 
zona de reciclaxe. 

Nas nove vivendas destaca a 
calidade dos materiais, dos que 
se coida tanto a sua natureza 
como a procedéncia. "As madei
ras son normalmente de Cana
dá e Estados Unidos, carballo 
americano, piñeiro e cedro, bus
camos que non procedesen da 
deforestación" comenta, desta
cando asimesmo que, a esar 
desta procedéncia, un d prin
cí pios da filosofia de c nstruir 
acorde coa ecoloxia e obter os 
materiais da própria ~na, elimi
nando o gasto enérxético do 
transporte. Fóra q6edan alumí
nio, PVC, amiantó .. e toda unha 
serte de materiais contaminan
tes tan a miudo empregados 
nas novas construccións. 

A cooperativa está situada na 
zona monumental de Ponteve
dra e a sua apariéncia cadra cos 
sinais das construccións históri
cas. Moitas das características 
son tomadas do feito de facer de 
antes, abandonado pala busca 
en exceso de beneficios econó
micos. As galerias convértense 
máis unha vez nun dos mellares 
xeitos de aproveitamento pasivo 
da enerxia solar, á maneira das 
tradicionais solainas. 

Ana Fernández aposta asi pola 
explotación dos sistemas mecá
nicos fronte ao emprego excesi
vo de aparatos de consumo 
eléctrico. "Reciclamos os enva
ses de tetra-brik para facer co
lectores solares e quentar auga, 
co granito -material que ternos 
a man- fanse boas cámaras de 
ar e pódese tamén recuperar o 
sistema de ventilación que se 
usaba nos anos trinta cuns tubi
ños nos muros que quitaban a 
humidade de forma mecánica" 
explica Ana Fernández dando 
canta dalguns dos sitemas de 
aforro enerxético e mellar acon
d i ci on amento das casas que 
aplica despois de facer un estu
do térmico do edificio para cada 
proxecto. 

Reciclar resíduos 

"A maiori~ da arquitectura que 
se está facendo hoxendia adoe-

A cooperaf;va de vivendas San Martiño de 
Pontevedra que promove entre outros a 
arquitecta Ana Fernández. 

ce dun exceso de especulación, 
non se coida a calidade como 
se facia na época racionalista 
cando seria o máis axeitado 
nunha forma de construir con 
sentido" anota a arquitecta nun
ha aposta por unha forma de vi
da alternativa acorde coa con
servación dos recursos natu
rais. A construción está prepa
rada para a reciclaxe de lixo, 
ademáis dos selectores particu
lares en cada vivencia, o com
plexo canta cun espazo comun 
no que se canta facer un trata
mento próprio dos resíduos. 
Ana Fernández comenta que "é 
unha idea traida de Estocolmo 
onde unha comunidade de vi
vendas trataba o lixo de proce
déncia orgánica nuns contene
dores con serrin e obtiñan, ao 
cabo de seis meses, terra fértil 
para a sua harta". 

Á hora de proceder á constru
ción estúdase tamén a ubica
ción co fin de eliminar as variá
beis que impidan o benestar dos 
viciños. "Miramos os niveis de 
radioactividade, as vias de au
ga, as fallas xeolóxicas que in
cluen de maneira clara na cali
dade de vida. Ás veces hai que 
cambiar a situación do proxecto, 
outras abonda variar a coloca
ción dos móbeis" indica, dando 
canta tamén de multitude de ca
sos nos que se proban os efec
tos destes condicionantes. A tei
ma tampouco é nova, a arqui
tecta lembra que noutrora utili
zábanse aos cans para que es-

colleran a situación das casas 
onde se ian situar as camas. Os 
cans detectan os espazos máis 
saudábeis e iso probárono na 
própria cooperativa onde un de
les se negou a entrar na caseta 
durante dous meses e só se ins
talou cando a cambiaron de ·1u
gar. Ao facer o estudo, desco
briron que o destino primeiro da 
casa do can tiña un nivel eleva
do de radioactividade. "Hai pon
tos negros que dan moitos pro
blemas, ainda hai pouco viñé
ronme chamar para analisar un
ha vivencia na que habia vários 
casos de cancro. Era coma se 
eu fose un médico de urxéncia! 
Ás veces tamén os nenas dei
xan de chorar ao mudar o berce 
de sítio" comenta dando proba 
de que cada vez se dá máis cre
ta a este tipo de variantes que 
ben poden responder á tradicio
n a I créncia na bondade do 
"cámbio de ar". 

O proxecto particfpa dun plano 
que engloba, ademáis da coo
perativa de vivencias --que que
ren extender a Vigo e Ouren
se-, outras tres de traballo aso
ciado, de consumo e de explo
tación comunitária da terra co 
obxectivo tamén de establecer 
unha liña de aforro para o auto
financiamento. Coa mesma filo
sofia establecéronse duas ten
das abertas en Vigo e Ponteve
dra de productos ecolóxicos e o 
centro experimental de produ
ción de Laxe (Fornelos de Mon
tes).• 

Fraga, líder da 
calamidad e 
Manuel V. Sola escrebe en LA 
Voz DE GALICIA que os indica, 
tivos económicos da Gal iza son 
un desastre, a pesar do oprimís, 
mo de Fraga. "As últimas cifras 
non resultan e, por riba, agudi, 
zan o atraso. O medre do Produ, 
to Interno Bruto (PIB), duas dé, 
cimas por riba da meia española 
nos útimos quince mese e o 
despegue do comércio externo 
galega, non son cortinas de fu, 
me senon indicadores científi
cos de que algunhas cousas me, 
lloran. Pero as verdadeira mag, 
nitudes socio,económicas, as 
que constatan como lle vai á 
xente, son unha calarnidade. Os 
galegos atopan menos traballo 
que os españois e tamén saen 
menos do paro que no resto do 
Estado. Os galegos e idade e dis, 
posicion de traballar seguen sen, 
do menos da metade do censo. 
Gravísimo asunto económico se 
miramos ben que Galiza leva 
dez anos a reducir a sua truca de 
actividade leva carniño impará, 
bel de converterse nun país de 
pensionistas, xubilados e amas 
de casa. Dita neutras palabras: 
irnos dar cabo ao milénio con 
menos produtores que consumí, 
dores, ainda que con máis pr°' 
duros". O an:igo leva por título: 
"Lider dun pais calamidade". Na 
sua sección de Economia, o 
mesmo diário conta que a taxa 
de ernprego vinculado á alta 
tecnoloxia está na Galiza 17 
pontos por baixo da média do 
Estado. "O atraso de Galiza faise 
máis evidente cando se compara 
con Europa. O informe chama a 
atención sobre o alto número de 
analfabetos existentes no País 
( 12,6% da poboación activa 
fronte o 7 ,6% da média estatal e 
a escasez de licenciados, 3,9% 
fronteo 6,9% no Estado. A por, 
centaxe de poboación activa re, 
dúcese a cada máis e é especia[, 
mente grave no caso das mulle, 
res. Esta situación contrasta co 
feíto de que no conxunto de Es, 
paña, medran as taxas de activi, 
dade de homes e mulleres".+ 
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A estratéxia 
irlandesa non ten 
truco 
"Os irlandeses queremos a reu, 
nificación e a independéncia, o 
final da partición e o remate da 
guerra e da división; a estratéxia 
republicana non ten truco". Es, 
tas palabras son do lider do Sinn 
Fein Gerry Adams nun artigo 
publicado no semanário .AN 
PHOBLACHT. "A guerra remata, 
rá cando todos os que estaban 
implicados nela, e algúns ainda 
o están, paren de facela; remata, 
rá cando o exército británico de 
ocupación e desmilitarice no 
canto de se militarizar; cando 
saian á rua todos os prisioneiros; 
cando haxa xustiza e igualdade 
cando ceñamos unha policía 
axeitada. Este on obxectiv 
da nosa estratéxia de paz. Esta, 
mo comprometidos coa via da 
paz e da democrácia para avan
zar cara ao nos s obxectivo 
polític . No c ntexto d pr , 
ceso de paz cumprµfi nosos 
compromi o e démon tramo a 
nosa boa fé defendendo diante 
de todo o eleitorado republica
no esta nova fa e. A cada mái 
persoas dentro do unionismo 
consideran unha toleria a reti, 
céncia do señor T rimble e dos 
seus colegas verbo da n sa de, 
daracións. T emos unha oportu, 
nidade sen precedente para 
construir un futuro novo, e que 
fanos dirixentes unionistas? Re, 
crearse en xogos de palabras no 
canto convencer aos seus de 
avanzaren cara ao futuro.+ 

Cúntra o terrorismo 
ventureiro 
O CmCAGO TRmUNE coida que 
a polltica de Washington contra 
o terrorismo serveu de pouco e 
propón nun editorial reforzar as 
embaixadas norteamericanas. 
"Os progreso do Estado Uni, 
dos e doutros paises na guerra 
contra o terrori mo der n re ul, 
tados roáis ben cativ . A 
fórmula de pre ionar a Estad 
coma Libia, iria ou Irán adian, 
tou ben pouc . O atentad d 
dia 7 proba que o terr rism , e, 
xa de Estado u ventureiro n n 
foi nen moito menos derr tad e 
as embaixada norteamericanas 
son ainda vulner bei . Non p -
demos converrer esta cabeza d 
ponte da democráci n mundo 
que s n as embaixadas 
norteamericanas, en fortaleza 
pero debemos reforzar os seus va, 
lados e dispor cristai 
inastelabeis nas fiestras. Tamén 
estamos obrigado a extender os 
seus perímetros de seguridade". + 

M OR ! WALKER(THE HERALD TRIBUNE 

QUE É ISO DE 
QUE COMEU 

TANTA PRESIÓN LLE METEU 
QUE CANDO FOI ALENTAR 

ENVIOUNO 
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O anterior proxecto de subestación fara paralizado--polo TSXG 

Unión Fenosa acelera a conStrución ilegal 
dun transformador de alta tensión no centro de Vigo 
.. BELÉN REGUEIRA 

No 1995 os viciños do bairro 
do Castro, no centro de Vigo, 
mobilizáronse para impedir 
que Unión Fenosa construise 
unha subestación. eléctrica 
nunha zona verde situada na 
confluéncia de tres ruas moi 
povoadas e cabo dun fogar de 
orfos. O Tribunal Contencioso 
da Coruña deulles a razón e 
parallsou as obras. O dia 27 
do pasado mes de Xullo a em
presa eléctrica reanudou a 
construción do transformador 
de alta tensión, despois de 
que o Concello aprobase, cos 
votos do Partido Popular, un 
novo proxecto. 

o 27 de Xullo. Os .viciños solici
taron á alcaldia que paralisase 
os traballos, convencidos de 
qúe "pode constituir matéria de
lictiva" e que-supón unha "ma
nifesta desobediéncia á arde 
do Tribunal Superior de Xustiza 

· de Galiza". O Concello non im
pediu a reanudación das obras 
e os afectados apresentaron 
denúncias no xulgado de garda 
de Vigo e na Sala do Conten
cioso do TSXG, que poderia to
mar-. un ha resolución de urxén
cia esta semana. 

Dolores Villarino, voceira do 
grupo municipal do PSOE, de
núncia a "submisión" do Partido 
Popular a Fenosa, e nega que a 
subestación do Castro sexa im
prescindíbel para rematar cos 
apagó ns e. caidas de tensión
que sofreu Vigo no pasado Na
dal. Santiago Domínguez Olvei-· 
ra, do BNG recorda que "o con
cell e i ro Gil Sotres dixera no 
1995 que Fenosa debia buscar 
outra ubicación para o transfor
mador'' e suliña que o Concello 
"se dobrega ante a· empresa por 
presións ou intereses, esquece 
os intereses de Vigo e está en
tregado á compañia''. 

Riscos para a saude 

Antón Lois, da Coordenadora 
Ecoloxista de Vigo, considera 
un ha "aberración" instalar .trans
formadores de alta tensión no 

,_ casco urbano, "cando a tendén
~ cia en toda Europa é arredalas 

O proxecto consiste na constru
ción dunha subestación, supos
tamente soterrada e provista de 
blindaxe, que reduce a tensión 
da liña eléctrica -132 quilovól
tio- a nível urbano para distri
buila pala cidade. Unión Fenosa 
xustifica a obra como "necesária 
para mellorar a calidáde do sub
ministro eléctrico de Vigo e o 
seu entorno", pero os viciños 
conéctana co desmantelamento 
da subestación do Troncal, des
pois de que a compañia lle ven
dese os terreas ao hipermerca
do Continente. Xoán Abia, re
presententante en Galiza de 
GEA, asociación de estudos xe
obiolóxicos, advirte que "instala
rán máis transformadores de al
ta tensión no casco urbano, on
de teñen menos custes de man
temento". Os viciños afectados denúncian que a edificación non está soterrada e te- dos núcleos de povoación". Se-

men os seus efeit.;.s medioambientais. bre os efeitos ambientais sinala 
Os peóns traballan día e noite, 
laborais e festivos, para rema
taren as obras da subestación . 
canto antes. Xosé Luís Sáez 
Martin, presidente dunha das 
sete comunidades de viciños 
que tentan impedir que se cons
trua a subestación, ere que Fe
nosa quere aproveitar as vaca
cíóns xudiciais do mes de agos
to para "actuar impunemente e 
chegar ao feíto consumado da 
construción do transformador". 
Os afectados alertan sobre os 
riscos medioambientais e criti
can a "desnaturalización" da 
parcela na que se está a cons
truir, doada polo Ministério da 
Guerra republicano no 1934 co- . 
mo parte dos terreas do Castro, 

especificando que deberia 
conservarse como zona verde. 

A compañia eléctrica comezara 
as obras da subestación en No
vembro do 1995, segundo Sáez 
Martin, "sen licéncia nen autori
zación de lndústria". Os viciños 
presentaron unha denúncia na 
Sala do Contencioso-Adminis
trativo do TSXG, que o 30 de 
Xullo do 1996 ordeaba paralisar 
definitivamente a construción do 
transformador. 

A alcaldia ampara a Fenosa 

En Setemb.ro do pasado ano 
Unión Fenosa apresentoulle ao 

ACllOS IDO IDllA IDA · 

GaLzza MáRTIR 
16 Agosto - A Caeira, Poio 

Concello de Vigo un novo pro
xecto de subestación que foi 
aprobado cos votos do grupo 
popular no pleno do 2 de Mar
zo. A equipa municipal de go
verno modificou o estudo de 
detalle da parcela, dandolle asi 
cobertura legal á obra, e requi
riulle á compañia eléctrica que 
presentase un novo proxecto 
do transformador e que instase 
á sala do TSXG ao levanta
mento da suspensión dos tra
ballos. Unión Fenosa conten
touse con solicitar o arquivo • 
das actu'!cións do Tribunal, 
alegando ·que renunciaran a re
alizar o antigo proxecto e reco
mezou as obras da subestación 

\ 

·que "ninguén pode negar a exis
téncia de campos electromag
néticos, que alteran as funcións 
fisiolóxicas das persoas". Xoán 
Abia, xeobiólogo que xa estuda
ra os efeitos do paso da liña de 
alta tensión por .Merza (Vila de 
Cruces), desconfia dé que o 
transformador vaia estar blinda
do "porque é carísimo" e alerta 
das consecuéncias da subasta.:. 
ción para a saude dos viciños. 
"A curto prazo, alteracións no 
sano, irritabilidade e dores. de 
cabeza. Máis adiante, comeza a 
afectar ao sistema inmunitário e 
non podemos esquecer que é 
un importante factor de risco na 
aparición de tumores cerebrais 
e leucémia". • 

12 horas: oferenda Monumento 60º Aniversario 

17 de Agosto - Pontevedra 
19 horas: Cimeterio de San Amaro 

' 0
1
ferenda no sartego 

21 horas: Praza Curros . Enríquez 
Acto tjvico/oferenda CONCELLO oi:: Po10/BNG/FuN0Ac1óN CASTELAO 
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A Coruña remoclelará 
o Pazo de Congresos 
por 603 millóns 

Os concelleiros socialistas 
foron os únicos que votaron 
a favor do proxecto para a 
remodelación do .Pazo de , 
Congresos-Auditório da · 
Coruña, no que o município 
investirá 603 millóns de 
pesetas para cqnvertelo 
nun Te~tro da Opera. O PP 
abstívose e o BNG votou en 
contra dun proxecto que 
investirá 248 millóns este 
ano e 355 no a'no 99. As 
obras comezan en 
Novembro e consisten na 
elevación do pente"da cena, 
a ampliación do cenário e'" 
do fundo, a mellara da 
acústica e na dotación de 
maquinária cénica. 
Segundo o PP, as obras 
tamén tratan de tapar unha 
série de deficiéncias do 
actual Pazo de Congresos, 
que xa foran denunciadas 
anos atrás.• 

O alcalde popular 
de Redondela 
en minoria ·pola marcha_ 
dun tránsfuga 
qué o apqiaba 

En Redondela, o 
concelleiro tránsfuga 
Manuel Alonso Lemos 
(eleito na lista socialista, 
que despois abandonou 
para apoiar ao PP nunha 
moción de censura), 
anunciou que o dia 21 de 
Agosto retirará o seu 
apoio ao governo 
municipal do PP por 
negarse este a atender as 
suas peticións de 
macizamento do litoral na 
parróquia de Cesantes. O 
próprio PP animara no seu 
dia aos viciños de 
Cesantes a pedir máis · 

· edificabilidade, pero 
despois botouse atrás por 
mor da indicación 
c.ontrária feita por parte -da 
Consellaria de Política 
Territorial. Agora o 
governo popular de Amado 
Ricón queda en minoria e 
haberá de dialogar coa 
oposición. Para o PSOE a 
nova situación é 
"delicada" e para o BNG .. 
"positiva".• 
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; Perderanse máis de 12.000 empregos segundo un estúdio do- BNG 

O plano MAPA do Governo central 
1 retirará do mercado 400.000 to~eladas de leite galego 

-«>- P.B. 

Despois da publicación en 
Xullo do Real Décreto co que 
o Governo central pretende 
"modernizar e mellorar a 
competitividade do sector 
lácteo",. o BNG ven de elabo
rar un documento no que cri
tica as medidas que quer 
aplicar o PP e-propón alter
nativas. "O principal proble
ma do sector lácteo galego é 
que produce 400.000 tonela
das por riba da cota que ten 
asignada. O Plano do Minis
tério de Agricultura, Pesca e 
Alimentación (MAPA}, desen
volvido nesta norma, nen o 
moderniza nen o fai compe
titivo porque non ten en can
ta a sua necesidade básica, o 
aumento de cota que 11~ per
mita reordenarse de·sde o 
que xa produce", sinala a for
mación nacionalista. 

Frente á proposta do Ministério 
defenden que se estabeleza un 
periodo de moratória na aplica
ción da supertaxa e que se 
plan'texe "un programa de orde
nación, non de reconversión, 
que consoliden o liderato do 
sector lácteo no Estado partin
do de desenvolver non xa a 
sua potencialidade, senóh a · 
sua realidade", Esta realidade 
·é que Galiza produce o 40% do 
leite español, atopándose no 
seu território o 55 % das. explo
tacións do Estado con cota dis
pon íbel. 

Máis polo miudo o BNG insiste 
en que para modernizar e facer 
máis competitivo o sector, é in
dispensábel dispar de máis co
ta. Esta cota poderia proceder 
cla Unión Europea e das zonas 
do Estado que teñen explota
cións lácteas non competitivas. 
"O decreto -explican.- non só 
non garante o incremento de 
cota procedente da Unión Eu
ropea senón que consolida a 
distribución da cota no Estado". 
Engaden que disminuir a pro
dución actual impediria situar 
as explotacións galegas ao 
mesmo nivel dos produtores 
dos Estados atlánticos da 
Unión Europea. Posta que a 
cota actual é de 1.678 mil tone
ladas e a p,rodución média da 
Unión Europea é qe 130.000 
quilos por explotación, só que
darian en Galiza 12.900 explo
tac ió ns que acadasen esta 
portcentaxe. · 

O que pretende o plano do 
MAPA, segundo as análises do 
BNG, .é axustar a produción á 
cota dun xeito ríxido e criar un 
fundo de cotas ca leite dos 
produtores que abandonen a 
explotación nas duas vindeiras 
campañas, co obxectivo de 
que a poidan aumentar os que 
cumpran ~ms determinados re
quisitos. E por isa que contro
larán aos primeiros comprado
res, exixíndolles unha autoriza
ción administrativa para que 
poidan exercer a sua activida
de. Para ter esta licéncia preci
san demostrar capacidade ad-

O plan do govemo faria descender un 6,3% a prod1,rción agrária .galega._ 

ministrativa .e financieira, con
tar cun mínimo de dez produto
res e comercializar na campa
ña 2000-01 dous millóns de 
quilos alomenos. Asemade 
exíxelles que practiquen as re
tencións do valor do leite no 
momento no que os produtores 
se excedan nas entregas coh 
relación á cota da que dispo
ñen. Estas retencións funcio
narian como anticipo da super
taxa, que se determinará ao fi
nal da campaña. 

A proposta do BNG é que os 
planos de abandono sexan 
estatais e que a cota se reparta 
de xeito gratuito entre 'as explo
tacións que previamente se si
nalaro n como prioritárias de 
acordo con critérios obxectivo$ 
tanto territoriais como socioe
conómicos e humanos. Só des
te xeito, segundo sinalan, esta
rian a aplicarse realmente as 
medidas da Política Agrária 
Comunitária (PAC). 

De levarse as medidas do Go
verno á práctica retiraransé do 
mercado galega 400.000 tone
ladas e a produción agrária dis
minuirá nun 6,3%, perto dos 
dezaoitomil millóns de pesetas. 
O número de explotacións fa
miliares afectadas cunha perda 
de renda superior á9 900.000 
pesetas ao ano, estar-ia arredor 

· das 8.000, cunha perda de 
ocupación ou emprego de máis 
de 12.000 activos. Outra das 
consecuéncias será que o de
sabastecimento á industria lác
tea caerá nun 20% tendo que, 
ou ben abastecerse do exterior 
ou ben perder cota nun merca
do xa hoxe desabastecido. lsto 
suporá como mínimo a redu
ción dun 25% do plantel dos 
operários do subsector indus- · 
trial e a supresión de 100 rotas 
de recollida. Perderanse tamén 
máis de mil empregos directos 

relacionados ca transporte e a 
primeira transformación do lei
te. Outra das consecuéncias 
sobre a que alerta o BNG é a 
caida do sector de abasteci
mento de insumos, que só no 
sector cooperativizado, suporá 
a perda. de máis de 8.000 mi
llóns de pesetas de actividade 
económica. 

Todo isto · conlevaria a longo 
prazo a despovoación en moi
tos concellos do interior da Ga
liza que teñen na produción de 
leite o ingreso máis importante. 
A "eucaliptización" como única 
saida do apro"'.eitamento do so
lo agrícola acelerariase e pasa
ria, segundo o BNG, "a mans 
de absentistas subvencionados 
como consecuéncia da perver
sa política agrária que se está 
a practicar". "O leite ~xpli,can
é o niotor endóxeno do séctor 
agroalimentário galega. Ao fal
tarlle o 25% do combustíbel ac
tual, o motor non pasaria de 
ser unha relíquia do pa~ado 
presente". · 

O Fundo de Cotas 

Outro dos obxectivos de~te· 
decreto é criar un Fundo de 
Cotas ca leite dos produtores 
que abandonen a produción 
nos periodos 1998-99 e 
1999-2000 na cuantia que se 
determine para cada Comuni
dade Autónoma, co obxectivo 
de que poidan aumentar a co
ta aqµeles produtores que 
cumpran uns -determinados 
requisitos. A cantidade máxi
ma a adquirir. na campaña 
1998-99 seria de 75.000 to
neladas que proverian o Fun
do de · Cotas e da Reserva 
Estatal. Para logralo o MAPA 
dotou o programa de abando
no con 4.500 millóns de pese
tas a complementar con 1.500 
millóns palas Comunidades 

Autónomas para os dous pe
riodos. 

Esta maneira de formular e arti
cular o Fundo de Cotas é moi 
perxudicial para os produtores 
galegas, segundo o BNG, por
que, entre outras razóns, a 
cantidade arbitrada para liberar 
cota no Estado con abonos vo-
1 untários, 75.000 toneladas na 
primeira campaña, "é miserá
bel". Sinalan que non se pode 
ordenar un sector que mantén 
máis de 100.000 persoas en 
activo cun investimento estatal 
de só 4.500 millóns. 

Por outra banda o leite abona
do en cada comunidade é re
partido novamente na mesma. 
"O MAPA foxe da responsabili
dade de reordenar a cantidade 
de referéncia estatal, pasándo
lles as decisións as Comunida
des Autónomas que non tive
ron nengun peso na nego
ciación da UE. Oeste xeito está 
a enfrentar os intereses gale
gas con outras autonomías, ao 
practicar unha política de de
sinformación perfeitamente pla
neada", sinálase. Asi mesmo 
o~s produtores tampouco teñen 
a capacidade financieira para 
pagar palas cotas o mesmo 
prezo ao que o Fundo as ad
quiriu (50 ou 60 pesetas o qui
logramo). 

O BNG pronostica que os pro
pósitos deste plano, ao ser for
mulados contra natura, van 
producir un caos ainda maior 
do existente. "Seguirá a existir 
leite negro, leite comprimido e 
proliferarán unha série de apro
veitados que, farán .o seu agos
to ' da especulación burocrática · . 
a onde este decreto conduce". 
.Q documento só deixa de ser 
negativo, segundo as suas 
análises do BNG, no que non 
regulamenta. • 

Mália a baixada 
do paro, o desemprego 
na Galiza está por riba 
da média estatal 

Durante o mes de Xullo o 
desemprego rexistou na 
Galiza unha diminución do 
5,73%, unha porcentaxe 
maior que a média estatal, 
que acusou un descenso do 
4,01 %. Con estas 
porcentaxes, a rebaixa real 
do paro foi de 8.943 persoas· 
na Galiza e 74.576 no 
conxunto do Estado. F?ero 
mália estas rebaixas, a 
porcentaxe de 
desempregadas· na Galiza é 
do 13,29%, cando no 
Estado o paro· afecta só ao 
11 % da povoación activa. 
Segundo os dados oficiais, 
o paro descendeu en todos 
os sectores, grupos e 
xéneros, mália que na 
Galiza a agricultura segue 
tendo un comportamento 
atípico, que fai que aumente 
o paro agrário cando se 
reduce o desemprego a 
nível global. Outra das 
circunstáncias desta rebaixa 
do paro é que ainda faltan 
pastos de traballo 
estábeis. + 

Caida das bolsas 
ocidentais pola crise 
asiática 

O 11 de Agosto foi un 
Martes negro nas bolsas 
ocidentais, xa que se 
desplomaron a 
consecuéncia da crise 
asiática. En Madrid a bolsa 
caeu un 3,04%, isto é 26,76 
pontos; en Francoforte 
pasou outro tanto e en 
Nova York tamén, ainda 
que nesta cidade a 
baixada foi menor. A razón 
concreta desta caida 
sitúase no Xapón e na 
China. No primeiro país o 
ien volveu a depreciarse. 
Na·China o temor a unha 
devaluación do íuan 
tomou máis corpo despois 
de que se producisen 
ataques especulativos 
contra esa moeda. Con 
estas caldas, aló foi o 
triunfalismo ocidental, que 
negaba posibilidades de 
verse afectado pola 
crise.• 

Perigan as 
reivindicacións 
de máis cuota láctea 

O presidente do Fundo de 
Garantía Agrária, Nicolás 
. López de Coca, afirmou 
esta semana que nesta 
campaña non se pagarán 
multas xa que Galiza 
produciu 30.000 toneladas 
de leite menos das 
permitidas. O Sindicato 
Labrego Galega e Unións 
Agrárias temen que se non 
se cobre a produción láctea 
asignada actualmente non 
haxa argumentos para 
reivindicar en Bruxelas un 
millón de toneladas máis de 
cuota. Estes dous sindicatos 
denúncian tamén que os 
dados oficiais sobre 
produción leiteira agachan 
polo menos 350.000 

.. toneladas de leite negro, 
que as i.ndústrias pagan a . 
menor prezo aos gadeiros. • 
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Morreu en Bos Aires aos 94 anos de idade 

Arturo Cuadrado, o republicano da rosa mística de pedra 
~ XAN CARBALLA 

"Sain unha mañá de néboa, 
montei no meu corcel bran
co e dirixinme á Rosa Mís
tica de Pedra [Composte
la]". Asi comezaba unha 
conversa do ano 1986 de A 
Nosa Terra con Arturo Cua
drado, o leal republicano 
que ven de morrer no exflio 
bonaerense. Cuadrado era 
o derradeiro sobrevivinte 
da Comisión do Estatuto de 
Autonomia de 1936, da que 
foi secretário de actas. 

Pertencia a unha xinea de gló
ria, aquela do tempo de espe
ranza da República. As persoas 
que gozaron da sua relación 
lembrarán unha presa intermi
nábel de frases e ditos del. En 
1986 convidárono ao Congreso 
Castelao en Compostela. Subiu 
á tribuna do Paraninfo da Facul
dade de História, co seu traxe 
azul de raias brancas, ergueu o 
brazo co dinamismo dos vellos 
oradores e desgranou unha fer
mosa peza oratória, metade his
tória, metade fascinación , "Ma
nuel Azaña recibiu en París a 
Lorca, a Miguel Hernández e a 
Castelao, presidente de Gali
cia". Foi sorprendente pero en
gaiolou aos presentes con 
aquela singular viaxe ao tempo 
pasado. 

Cuadrado era unha persoa que 
non voltou do exílio. Fixo moitas 
viaxes a Galicia nestes últimos 
anos desde o Buenos Aires 
aonde partira trasnterrado en 
1940. A sua biografía preñada 
de acontecementos é tamén a 
crónica dunha ruptura xeracio
nal: a da intelectualidade repu
blicana e galeguista cos seus ti
llos naturais. 

Os tempos de Resol 

Cuadrado naceu en Denia (Ala
cant) , tillo dun mestre de Valla
dolid (Arturo) que casou con 
Mercedes Moure , natural de 
Agualada, na Coruña. Nesta al
dea pasou parte da nenez e 
adolescéncia, nun ambente con
servador, até que en 1920 a nai , 
xa viuva, múdase a Santiago. 
Axiña se integra nos grupos es
tudantís de oposición á ditadura 
de Primo de Rivera e comeza a 
escreber a as suas primeiras 
poesías e a colaborar como xor
nalista en revistas literárias. Tra
ba amistada con Diaz Pardo, 
con Seoane, con Luis Manteiga 
e coñees a Valle-lnclán. Isaac 
lembra, "Arturo Cuadrado era en 
Santiago toda unha institución 
cultural, era buscado por cantos 
viñan coñecer algo, non só de 
Compostela, senón tamén de 
Galiza. Durante o Biénio Negro 
este grupo de amigos funda a 
Barraca Resol, na que se expu
ña pintura de Maside, Colmeiro, 
Souto, Landi, ... e despois co 
mesmo título de Resol tan unha 
revista de poesía que se distri
bue de balde pelas ruas e as 
festas". 

Con ese levedo exitoso de Re
sol Cuadrado lánzase a fundar 
unha librería, inciando a sua 
enamorada relación cos libros 
e as editoriais. Xunto a Xoán 
Xesus González funda a libre
ría e editorial Niké, na que a 
xente pagaba polo libro o que 

Arturo Cuadrado saudando na Quintana aos manifestantes "acionalistas 
no 25 de Xullo de 1994. 

lle parecía que podia valer. Se 
despois lle gustaba voltaba a 
pagar máis cartas. Cuadrado 
lembraba ao anarquista Mar
cial Fernández que pagou dez 
céntimos por unha obra de Or
tega y Gasset e cando el llo 
contou ao filósofo este foi a 

DA 
TERRA 
ASllALJ.ADA 

Da policía e 
prostitución 

Na primeira páxina, a toda cor, un 
clube de alterne "con ambiente de 
selección", "beleza e seducción" e 
o "trato amábel do cabaleiro exi
xente". Ao pasará seguinte "as ra
pazas máis xóvenes están aqui". A 

· cotio atópanse na sección de relax 
dos xomais os anúncios de clubes 
ou mulleres que anúncian sexo a 
cámbio de diñeiro. A particulari
dade dos anúncios descritos radica 

casa do carpinteiro paseado 
en 1936". 

En Marzo de 1936 participa 
Cuadrado na primeira Asamblea 
constitutiva da Asociación de 
Escritores Galegas. Nesa época 
a sua actividade política lévao a 

en que se atopan na revista infor- ' 
mativa da polica local da Coruña, 
que edita a "Asociación Profesio
nal de Funcionários do Corpo da 
Policía Municipal da Coruña". 

Nás páxinas da revista, que se pu
blica desde hai seis anos e que se 
distribue principalmente entre os 
axentes municipais, mestúranse os 
anúncios de barras americanas con 
outros de estabelecementos co
merciais da cidade, centros de en
sino, talleres de coches ou restau
rantes. Agora, o Centro de Estu
dos da Condición da Muller Ale
crin, ven de denuncialo ante o Va
ledor do Povo como mostra da 
desprotección que teñen as muller 

· galegas que exercen a prostitución 
cando a própria policía anúncia os 
clubes na sua publicación. Ade
mais de perguntarse as causas de 
incluir este tipo de publicidade, 
desde o centro Alecrin denúnciase 
que é nesta clase de clubes onde se 
retén e obriga ás mulleres, moitas 

axudar na redacción do mani
festo de Esquerda Galeguista 
con Xoán Xesus González ain
da que el se mantén sen militán
ci a política. Como fundonário 
do concello de Santiago partici
pa como secretário de actas da 
Comisión do Estatuto e por sor
te, cando o golpe militar de 18 
de Xullo, está en Madrid con 
Castelao e os outros deputados 
galegas entregando o Estatuto 
de Galicia recén plebiscitado. 

Tempo de loita e fuxida 

Durante a guerra traballa para o 
ministério de información cola
borando nos xornais e revistas 
que alentan ás tropas republica
nas, sempre en contacto con 
Castelao e Picallo. O próprio 
Daniel é padriño da sua boda 
con Amparo Alvajar. Derrotada 
a República pasa aos Pirineos 
onde ingresa nun campo de 
concentración. Os vínculos do 
seu sogro , César Alvajar coa 
Masonería, á que pertencia ta
mén Arturo Cuadrado, facilítan
lle a saida a Tolouse onde ma
rre a sua pequena filla Si~via , 
con só cinco meses 

Chegado o ario 1940 sae no bu
que Massilia para Buenos Aires, 
xunto ao ex alcalde de Vilagar
cia, Elpídio Villaverde e as suas 
fillas Resina e Marivi. Chegado 
á capital arxentina retoma o 
contacto xa inconmovíbel, con 
Luis Seoane, e comezan a orga
nizar aos exiliados nunha lóxia á 
que poñen de nome Antolín Fa
ra/do, unha de cuxas principais 
criacións foi o Fogar Galega pa
ra Anciáns de Doncelar. 

Na Arxentina publicou o seu li
bro Soledad Imposible, fundou 
editoriais como Hombre al Agua 
ou Botella al Mar, e tamén sofriu 
persecución durante o primeiro 
Governo de Perón. Durante vá
rias décadas foi director do "Ga
licia" da Federación de Socieda
des Galegas. Hai poucos anos 
recuperou o seu gri:idO de co
mandante do Exército Republi
cano e derradei ramente exercia 
de presidente honorário do BNG 
en Buenos Aires.+ 

delas extranxeiras, a p:_ostituirse. 

As protestas chegan tamén ao Ser
vizo de Galego de Igualdade e á 
Dirección Xeral de Política Lin
güística que outorga unha subven
ción á revista. De anúncios de 
prostitución nútrense os xornais e 
especialmente publicacións dirixi
das maioritamente aos homes, co
mo a prensa deportiva. Ao ser a · 
prostitución unha actividade le-

. gal, ninguén se extraña nen fa¡ 
xuízos morais cando nunha páxina 
apareza unha notícia sobre redadas 
en barras americanas nas que se 
descobren a inmigrantes engana
das, e na seguinte, anúncios de 
clubes de estrada. No caso da poli
cía é tanto máis chamativo cando 
son os donos do clubes que anun
cian os beneficiários da actividade 
realizada polas mulleres, e cando 
outro corpo, a Policía Autonómi
ca, ten entre os seus cometidos es
pecíficos a protección da muller e 
a loita contra os delitos sexuais. + 
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A obxección 
de consciéncia 
medrou un 50% en 
Gal iza 

Perta de 6.000 mozos 
galegas se declararon 
obxectores no primeiro 
semestre deste ano, un 50% 
máis que os que o fixeron no 
mesmo período do 1997, 
segundo dados da Dirección 
Xeral de Obxección de 
Consciéncia. Galiza 
convértese asina quinta -
comunidade autónoma en 
número de obxectores 
recoñecidos, por detrás de 
Catalunya, Andalucía, o País 
Valencia e Madrid. A Oficina 
do Defensor do Soldado 
preve que o número de 
mozos obxectores continua 
aumentando coa entrada en 
vigor da nova lei que reduce a 
nove meses o período de 
prestación social 
substitutória. + 

Ramona Maneiro 
xa non ten que 
apresentarse ante a xuíz 

Ramona Maneiro, viciña de 
Ribeira e única inculpada 
pola morte do tetrapléxico 
Ramón Sampedro, quedou 
libre de medidas cautelares 
despois de que a xuiz do 
xulgado deste concello 
decidira levantalas. Tras 
este paso, o avogado de 
Ramona Maneiro vai 
solicitar que arquiven o 
caso por non haber autor 
de nengun delito e non 
avanzar a instrucción 
desde a morte de 
Sampedro. A única 
imputada, quen reitera que 
non existen probas para 
xulgala, tiña que 
apresentarse o primeiro dia 
de cada mes no xulgado 
desde hai sete meses. A 
asociación polo direito a 
morrer en dignidade 
entregou recentemente no 
xulgado 15.000 sinaturas 
de autoinculpación pola 
morte d e Sampedro • 

Nova edición 
da Volta ciclista 
á Galiza 

A Volta Ciclista á Galiza partiu 
da praza de Maria Pita no 
mediodía do Luns 1 O de 
Agosto para rematar en 
Pontevedra o Verires~ 15. 
Catorce equipas e máis de 
cen deportistas participaron
nesta proba, menos sufrida · 
que nas anteriores edicións, 
cun total de 819 quilómetros e 
que se desenvolveu ainda no 
medio do debate sobre o 
doping tras o Tour. Se a 
primeira etapa rematou en 
Ferro!, a segunda foi a Viveiro, 
a terceira chegou a Ourense, 
a cuarta a Boira, e deste 
concello, pasando por 
Vilanova, culminou a proba en 
Pontevedra. Esta edición 
canta coa participación de 
recoñecidos nemes dentro do 
ciclismo como Tonkov, 
Abraham Olano, Tom Steels, 
Vandenbroucke e Marcos 
Serrano.+ 
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Mayor Oreja, Redondo· e Benegas reúnense para marcar en exclusiva a axenda contra ETA 

PP e PSOE bascos pactan unha política comun 
para manter presionado ao PNV 
-0-X.C. -

Ainda que un sector do PSOE 
promovia romper todo tipo de 
contacto co PP despois da 
senténcia do Supremo, as re
lacións frias non impediron 
que se reunisen José M~ Be
negas e Nicolás Redondo co 
Ministro do Interior, Mayor 
Oreja. O obxectivo segundo 
médios bascos seria buscar a 
maneira de involucrar ao PNV 
nunha estratéxia comun con
tra ETA, toda vez que a for
mación maioritária do na
cionalismo en Euskadi man
tén os seus contactos políti
cos con HB. 

Desde que o Pacto de Ajuria 
Enea ficou en vía morta e os 
partidos rexeitaron en primeira 
instáncia e sen diálogo o Plano 
Ardanza, o PNV quer distanciar
se da visión unicamente policial 
das duas grandes formacións 
estatais, "só mudaremos a nasa 
atitude se se tala en clave de 
construción, de pacificación e 
non tanto en clave de política 
antiterrorista". 

O obxectivo do encentro dos di
rixentes de PP e PSOE centra
ri ase en consensuar fórmulas 
para lograr a implicación do 
PNV na estratéxia contra ETA, 
e buscariase que despois xa 
das eleicións de Outubro se re
lanzase o pacto de Ajuria Enea. 
Esta intención choca en parte 
co rexeitamento apriorístico que 
recebeu o Plano Ardanza, que 
ven de ser posta outravolta de 
actualidade por Eusko Alkarta
suna que pede que se volte a 
retomar como ponto central do 
debate político da pacificación. 

As intencións duns e cutres van 
depender claramente do resul
tado eleitoral. De feito para Pe
dro A. Rios da executiva federal 
de IU o acordado en Interior hai 
que leelo en clave eleitoral. PP 
e PSOE reunirianse para non 
quedar descolgados das iniciati
vas nacionalistas que tentan 
abrir pontes de diálogo. 

A maiores a proposta de PP e 
PSOE só contempla achegar ao 
PNV o que fixo reaccionar a 
Eusko Alkartasuna que en boca 

Noutra onda argumef)tal mani
festouse o portavoz do PNV, Jo
seba Egibar. Para Egibar, nun
ha entrevista a Euskadi Informa
ción "no futuro irán apuntando a 
outros frentes, como no tema do 
euskara, con respeito a AEK 
(coordenadora de alafabetiza
ción en euskera). Coido que o 
PP concebe todo este tipo de 
medidas coma un test perma
nente de actuación, á espera 
da reacción do que este mundo 
poda desenvolver". 

O portavoz do PNV Joseba Egibar ere que no futuro abrirán outras frentes 
contra o nacionalismo basco. 

Eguibar considera que non vai 
haber ilegalización de HB "non 
se van atrever, pero non por 
falta de ganas. Seria un erro 
maiúsculo intentar deixar sen 
voz e sen representación a un
ha porcentaxe importante dos 
eleitores deste país". Sobre o 
diálogo que mantén aberto o 
PNV con HB, "desde os apara
tos mediáticos e políticos do 
Estado búscase un efecto úni
co en torno ao nacionalismo, 
coa razón ou excusa da violén
cia. A tese que manexan é que 
a violéncia non é unha expre
sión de delincuéncia comun, 
senón que se existe é porque 
a sua semente está no na
cionalismo. Daquela o que hai 
que combater é o nacioanais
mo, en todas as suas expre
sións". • 

do seu conselleir.o de Xustiza, 
Sabin lntxaurraga, declarou que 
"para conseguir unha paz dura
doira é preciso atraer cara as te
ses democráticas aos entornos 
de ET-A e do GAL e ceder a últi-

llegali:z:ación de HB 

· ma palabra ao povo basco, que 
é soberano e ten que dicer que 
posíbeis fórmulas de articula
ción política quer en relación co 
resto do Estado". 

A posibilidade de o governo 
abrir unha via de ilegalización 
de HB foi rexeitada por PNV e 
1 U. Segundo o coordenador xe
ral Julio Anguita "xa ternos dúbi
das enormes sobre o peche do 
Egin pero a ilegalización seria 
darlle asas ao inimigo, e nesta 
loita hai que ser máis listos". 

XA.'.\ CARBALLA 

Teima co nacionalismo 
Ramón J áuregui amósase incontroladamente enerva
do desde que CiU, PNV e BNG asinaron a Declara
ción de Barcelona. O número catro do PSOE, encarre
gado de Política Autonómica, xa se alarmou mesmo 
antes de asinarse o documento, e agora ven de dicer 
que "é o meirande ataque á Constitución desde 
1978". Con que razón advertía Pere Esteve (CiU), 
cando se apresentou o documento en Barcelona que 
do que se trataba era de fomentar "un cámbio de cul
tura política nas forzas estatais". 

Desde ese 17 de Xullo a política no estado semella pi
votar con exclusividade, máis alá do asunto GAL, no 
convite realizado polos nacionalismos bascos, galego e 
catalán. Rajoy di que manteñen unha mesma posi
ción desde hai dúas décadas pero ese pechar os ollos 
non eslue a realidade da falta de resolución á plurina-

cionalidade do Estado. O mesmo Jáuregui que brada 
contra os nacion;:i.listas recoñece a seguir que a orga
nización territorial do estado é o grande problema que 
hai que tentar resolver de vez. 

Na prática PSOE e PP apresúranse a buscar un acordo 
comun entre eles. Coa celebración imediata das elei
cións bascas e catalanas a posición que adopten como 
fronte comun pode desequilibrar a balanza eleitoral por 
completo, pero á sua contra. De feíto Pasqual Maragall, 
en cuxo trunfo quer apoiar o PSOE a resurrección no 
estado, xa tivo que adiantar unha postura até agora ta
bú no seu partido: facer unha lei que distinga naciona
lidades de rexións con claridade e competéncias. Ou 
sexa que avanza a necesidade de reformar a Constitu
ción e o nacionalismo xa adoptou unha posición co
mun que seguira muñindo en Bilbao e Compostela. + 

1 3 DE AGOSTO DE 1998 

O oito de Novembro 
referendo da 
regionaliza~áo en 
Portugal 

O presidente da República, 
Jorge Sampaio, convocou 
para vindeiro oito de 
Novembro o referendo sobre 
a división de Portugal en 
oito rexións con autonomia. 
Os eleitores serán 
consultados sobre duas 
cuestións, a primeira se 
están de acordo coa 
rexionalización e a segunda 
se están de conformes coa 
división feita na rexión que 
lles corresponde. Socialistas 
e comunistas apoian a 
rexionalización e por iso 
aprobaron este proxecto no 
pasado mes de Abril no 
Parlamento. Social
demócratas e 
conservadores apáñense ao 
proxecto pero con posicións 
diferenciadas. Este será o 
segundo referendo na 
história do Portugal 
postsalazarista, o anterior 
foi o do aborto, no que 
triunfou o non por mor da 
ambigüidade manifestada 
polos socialistas.• 

A desidia das autoridades 
españolas provoca a 
morte de 38 náufragos 
marroquinos 

O pasado seis de Xullo as 
autoridades españolas 
inibíronse no resgate de 38 
náufragos marroquines que 
trataban de curzar nunha 
pequena embarcación o 
estreito de Xibraltar_ Dezaoito 
cadáveres foron recuperados 
despois da traxédia, pero 
outros vinte flotaron no mar 
durante dez días . O naufráxio 
produciuse en augas 
territoriais marroquinas 
cando un barco de maior 
tamaño colosionou contra a 
patera e afundiuna. 
Posteriomente o barco que 
embestiu á patera fuxiu . 
Daquela, a lancha española 
de salvamento que estaba 
nas proximidades non 
interviu "porque Marrocos 
rexeitou a lancha". Só houbo 
un supervivinte. Os partidos 
da oposición en España 
criticaron ao Governo pala 
deixadez neste caso.• 

ANCARES: VIVIR Ó LÍMITE 

TURISMO EN GALICIA 
Un sector desartellado, unha política errática e despilfarradora, 
un paraíso para piratas e especuladores 

FERNANDO ACUÑA - XESÚS MOSOUERA 
Cara a cara. os secretarios xerais da CIG e da UXT 
discuten sobre o plano polo emprego 

SÁHARA 
Unha ampla visión sobre a vida e a loita do pobo saharaui 

¿Aínda se pode facer algo por conservar e potenciar Aneares? 

• ENCONTRO DE MULLERES CREADORAS 

• O PECHE DE EGIN 

• Entrevistas: 
JOSÉ ÁNGEL VALENTE 
SUSANA FORTES 
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Denúncia da 
ocupac;ao ilegal de 
Olivenc;a 

O Grupo dos Amigos de Oli
venc;a enviou ao Secretário-Ge
ral das Nac;óes Unidas, Kofi An
n an, urna carta relativa a 
Questao de Olivenc;a. Na missi
va, faz-se urna breve descric;ao 
da situac;áo jurídica do Território 
de Olivenc;a e da posic;áo diplo
mática do Ministério dos Negó
cios Estrangeiros de Portugal e 
denuncia-se a ocupac;áo ilegal 
de urna parte do território na
cional por um País, a Espanha, 
que esmeradamente se vem 
proclamando, em inaudita hipo
crisia, como "amiga" de Portu
gal , com o beneplácito das au
toridades portuguesas. 

Aí se expressa como a conti
nuac;áo de Oliven<;a sob domí
nio espanhol constituí urna fla
grante e inaceitável violac;áo 
dos princípios fundamentais da 
Comunidade Internacional, cla
ramente expressos na Carta da 
Organizac;áo da Nac;óes Unidas, 
em especial os princípios da in
tegridade territorial e da igualda
de soberana dos Estados, da 
boa fé nas relac;óes interna
cionais e do cumprimento das 
obrigac;óes decorrentes dos tra
tados. 

Os Amigos de Oliven<;a consi
deram que, na sequencia dos 
esforc;os espanhóis para rea
verem Gibraltar, cumpre ao Go
verno portugués tomar as inicia
tivas tendentes a urna solu9áo 
pacífica do diferendo, seja pela 
via negocial, seja recorrendo 
aos instrumentos jurisdicionais 
disponíveis na Comunidade In
ternacional. 

Pensamos, ainda, que a actual 
situac;áo de coincidencia de re
g imes democráticos nos dois 
países e a co-participac;áo em 
diversas organizac;óes interna
cionais formam o ambiente mais 
propício, desde o início da ocu
pac;áo, a resoluc;áo do conflito 
no respeito escrupuloso pelo 
princípio da integridade territo
rial dos Estados; o mesmo que, 
sem fundamenta<;áo jurídica, a 
Espanha reclama para o caso 
de Gibraltar e cuja validada o 
Presidente da República e o Pri
mei ro-Ministro portugueses re
conheceram na VII Cimeira lbe
ro-A m ericana, de Margarita, 

ANOSATERRA 

sem que lhes assistisse a cora
gem de lembrar Oliven9a. 

É, também, nossa profunda 
convicc;áo que desaproveitar as 
excepcionais circunstancias do 
momento presente terá graves 
consequencias num futuro náo 
muito longínquo em que, des
m asca rada 
definitivamen-
te a estratégia 
de eliminac;áo 
de Portugal 
empreendida 
pela Espanha, 
e num quadro 
de reorgani
zac;áo política 
das diversas 
Nac;óes que 
compóem o 
actual Estado 
espanhol, 
emergirá a 
Questáo de 
Oliven9a, já 
nao apenas 
através das 

Acontinu~ 
de Olivenc;a sob 
domínio 
espanhol 
constitui urna 
flagrante e 
inaceitável 
viol~dos 
princípios 
fundamentais da 
Comunidade 

organizac;óes Internacional 
irredentistas, 
mas decidida-
mente assumi-
da pelos órgáos de soberania 
portugueses, entáo perfeitamen
te lúcidos quanto aos equilíbrios 
peninsulares que urge arquitec
tar como condic;áo da sobre
vivéncia de Portugal. Tal vez fos
se muito conveniente que a Es
panha, tomando séria conscien
cia das suas debilidades inter
nas, repensasse a sua estraté
gia relativamente a Portugal e 
ponderasse os pesados custos 

que futuramente terá de assu
mir, numa perspectiva de mu
danc;as que teráo de acorrer no 
nosso País, pela ocupac;áo de 
Oliven9a e pela pretendida "oli
ventinizac;áo" á total de um Es
tado onde muitos ainda náo dei
xaram de lutar pela sua Inde
pendencia. 

O Grupo dos Amigos de Oli
ven9a náo perdeu a oportunida
de de, esclarecendo o que está 
verdadeiramente em jogo quan
to a futuras ameac;as a harmo
nía entre Portugal e Espanha, 
denunciar o perigo que para a 
seguran9a regional representa o 
desvio dos rios peninsulares 
que a Espanha está a empreen
der, problema que neutras par
tes do mundo se multiplica em 
variados exemplos, colocando a 
questáo da água como um dos 
pontos fulcrais da paz e da se
guran9a internacional. 

Por Portugal e por urna Oli
ven9a Portuguesa.• 

DR. MAR10 Ru1 SIMóEs 
RODRIGUES 

(VICE,PRESIDENTE DA 
DIREC\:ÁO DO GRUPO DOS 

.AMIGOS DE ÜLIVEN\:A ) 

Trátante como 
chatarra 
Es muller, levas vintedous anos 
traballando na mesma empresa 
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e desde que chegou o actual 
xerente e foi formando a sua 
equipa e impendo os seus mé-
todos deixaches de contar. 

O actual xerente é agresivo, non 
ten escrúpulos e quer obxecti-
vos e resultados a calquer pre-
zo. Ti, pola contra, fálaslle con 
agarimo aos clientes, non lle be-
rras a ninguén e tamén buscas 
a efectividade, pero non a cal-
quer prezo. El responde ao per-
fil do que se leva e ti pertences 
á vella escala. El defende o no-
vo estilo e ti vives ancorada nos 
vellos hábitos. El síntese dono 
do presente -ou soña que ga-
ñou o presente- e só sabe en-
sinar a serra dos dentes e falar 
de competitividade e novas mer-
cadas. Ti -boneca fráxil e anti-
ga, pódese ler nos seus ollas-
ainda non te decataches que a 
máquina voraz necesita carne 
fresca e barata, fácil de dixerir e 
expulsar. 

O actual xerente comezou a 
campaña de acoso e derriba-
mento contra ti nada mais che-
gar á empresa, hai causa de 
tres anos, e o primeiro ataque 
consistiu nun berro, unha bron-
ca, un desaire. A partir daque-
la, os berros, as broncas e os 
desaires foron medrando en in-
tensidade e volume. Lago viñe-
ron as acusacións sen funda-
mento, os embustes, os insul-
tos, as ameazas, o dicerche is-
to por aquilo, o botarche a cul-
pa sen razón, o achacarche 
responsabilidades doutros e o 
emborrallarche o crédito acu-
mulada durante vintedous anos 
de cumprimento escrupuloso 
co traballo. En definitiva, o fa-
cerche a vida imposíbel para 
que te fartaras e abandonaras 
por própria mao. E ti sen 
achantarte en nengun mamen-
to e plantándolle cara ao fanto-
che fortachón. 

Comezaches a obsesionarte co 
que che estaba pasando, a dor-
mir mal e a ter pesadelos. A an-
gústia, o nerviosismo e a inse-
guridade convertéronse en ei-
xos cartesianos do teu vivir diá-
rio. E a causa acabou onde tiña 
que acabar, onde estaba previs-
to que acabara: na depresión. A 
primeira fase do deseño vexató-
rio tiña un final feliz para o ac-
tual xerente. 

Antes tocár.alles a outras e ou-
tros padecer o mesmo ou pare-
cido suplício imposto polo 
protagonista de ferro desta his-

1 ~an~&nia 
1 

e .za e.J/d M-~ 1 
1 7-.A. Ac%/Ulf 
1 
1 
1 
1 
1 Un busto de bronce, co 
1 
1 esternón en bico de loro 

e frontal de medalla, 1 
lembra no Museu de ,;> 

Pontevedra que Gonzalo 
Fernández de la Mora, 
ideólogo do Estado de 
Obras de Franco, fara "o 
responsábel do plano de 
accesos a Galiza". O 
museu non sabe como 
respostar á perplexidade 
dos visitantes cando 
preguntan polo itinerário 
deses accesos coma se 
fosen vías romanas. O 
plinto, de granito branca 
polido, leva a data de 
1973. 

Castro oferece a 
Granada enxeñeiros, 
médicos e profesores 

1 cubanos, pero a Larry 
Rother, xornalista do 
New York Times, non lle 
parece propriamente un 
benefício para a illa. Di 
que o beneficiado é 
Castro "porque asi os 
médicos non se ven 
abrigados a traballar de 
camareiros na Habana". 
O periódico defendera o 
desembarco 
norteamericano en 
Granada, cando 
Reagan. Se cadra, 
porque os Marines 
estaban no paro. 

Lapar, comichar, 
canfurnar, enviar, labuxar, 
lamberetar, mougar, 



t 

1 depenicar, papar, rillar, 
1 encher, comer, tronzar ... 
1 O vocabulário galega ten 
1 tantas verbas para 
1 descreber o que é comer 
1 
1 coma o chino para definir 

1 a cor verde. Os carteis 

1 das festas imprimen 
1 degustar e degustación, 
1 invento de plumíferos 
1 amaneirados que, por 
1 riba, non é próprio. 
1 Degustar é catar, 
1 
1 probarlle o sabor a un 

1 alimento. Lapar é outra 

1 cousa. 

1 
1 
1 Pasarrúas é outra 
1 contaminación, 
1 traducida directamente 
1 do español pasacalles. 1 
1 Nós ternos rondalla. 

1 
1 
1 Xabier Ferreiro, o 
1 empresário galega que 
1 penou 16 meses na 
1 cadea en Estados 
1 Unidos por comerciar 
1 
1 con Cuba di que nen 

1 Fraga nen Aznar fixeran 
nada por el. Hai un ano, 
un condutor madrileño 
atropelou a un viandante 
na Habana e por dous 
dias que a xustiza 
cubana lle retrasara a 
viaxe de regreso, a 
Matutes se lle saltaban 
os remaches cos brados 
que pegaba. 

1 
1 Galiza está por baixo da 
1 média estatal en 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

sancións por consumo 
de drogas e no informe 
anual do Fiscal Xeral 
tamén aparece entre os 
últimos no contrabando 
de narcóticos. O xuiz 
decano de Vigo, António 
Romero di que os 
delitos contra a 
propriedade e os do 
matute da droga son os 
que máis se cometen na 
cidade do Sul. 

Militares de uniforme 
que bailan co cadril 
montado en flan e imitan 
as coristas do Can Can, 
a erguer as coxas. Son 
os mariños de guerra do 
veleiro escala italiano 
Palinuro (o nome do 
piloto de Ulises) que 
desfilan coa Cutty Sark. 
Búrlanse do estilo 
prusiano e afectado 
doutros mariños de 
guerra que os miran 
indignados.• 
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tória real dos nosos días. Tes
me falado de tantos casos que 
xa perdín a conta dos despedi
dos ou rebaixados da vella es
cola coma ti, dos humillados ou 
ofendidos. Ti tamén eras un 
"obxectivo e resultado" deste 
executivo-máquina enfermo de 
competitividade e métodos au
toritários. Desta nova burocrá
cia empresarial que non repara 
nas persoas. Dixo o filósofo que 
o home é un lobo para o home. 
Que maneira de insultar aes lo
bos. Neste caso, digamos que o 
home é un vulgar demente ou 
un "verme burocrático", que di
ría o noso Valle, para a muller, 
para ti. 

Levas mais de un mes de baixa 
. e as chamadas de teléfono non 
te deixan acougar. Hai uns dias 
chamoute o xefe de persoal, su
poño que por orde do actual xe
rente, para lerche a crónica dos 
traeos anunciados no departa
mento. Total, para comunicar
che que tiñan pensado no ami
go do home forte para o teu 
posto e non sei cantas cousas 
mais, escusaban chamar; podí
an aforrar a indelicadeza e pen-
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sar que non era o momento 
máis apropriado para espetar
cho. Pero quemáis lles ten; eles 
van ao seu e aos demais que os 
parta un raio. Cos tempos que 
corren e os 
anos que le-
vas na empre-
sa, estaba cla- O actual xerente 
ro que eras 
unha testemu
ña incómoda 
e querían bo
tarte abaixo. A 
tua vida profi
sional experi
mentou unha 
metamorfose 
kafkiana e tes 
que afacerte á 
nova situación 
de "monstruo
so insecto" á 
que te reduci
ron. 

Aniquilados 
case que to
dos os focos 
de resisténcia 

é agresivo, non 
ten escrúpulos e 
quer obxectivos 
e resultados a 
calquer prezo. 
Ti, pola contra, 
fálasllecon 
agarimoaos 
clientes, non lle 
berras a ninguén 
e tamén buscas 
a efectividade 

social, estamos na época do ca
pitalismo selvaxe e da miséria 
do pensamento. O diñeiro é o 

valor supremo que o move todo, 
imponse a lei do máis forte, 
abusan da situación e tratan aos 
traballadores como chatarra. O 
esterco no que medran os esbi
rriños como o desta história. Hai 
que facer verdadeiros esforzos 
para aplacar o noxo. E xa sa
bes, como algun día se lle tor
zan as cousas ao machote dos 
obxectivos e resultados a cal
quer prezo, recorda o artigo de 
Haro Tecglen cando a morte do 
periodista r-adiofónlco que non 
quera nen citar. E sempre o 
"Monólogo do vello traballador" 
de Celso Emilio Ferreiro. 

Cordialmente.+ 

EMILIO Cm FERNANDEZ 
(BARCELONA) 

Gralhas en ANT 
Son subscritor do voso semaná
rio desde hai ben anos. A mais 
de expresar-vos os meus para
béns polo importante labor que 
desde 1978 vindes realizando, 

ANOSATERRA 
Navidades Editoriais 

Sabeliña e o xigante. 
O casamento da pulga 

e o piollo. 
ColKCION CoNTos POPULARES 

O Reino de Galiza. 
Anselmo López Carreira. 
CoocaoN ESÉNCIA 
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quero chamar a atención sobre 
certo descuido no emprego da 
língua que, nos últimos tempos, 
é claramente detectável na vasa 
equipa de redacción. 

Son relativamente frequentes 
certas gralhas e erras gramati
cais. E resulta especialmente 
preocupante -por reiterada- a 
incorrecta colocación de prono
mes átonos, mesmo en titulares, 
do tipo de: O director xeral de 
Montes recoñece que o eucalip
to extendeuse mais do previsto 
(ANT, nº 837, p. 1 ). 

Cuido non ser preciso insistir na 
necesidade de un especial cui
dado nestas questións nos tem
pos que corren, con uns meios 
de comunicación oral e escrita 
que, maioritariamente e por ra
zóns de todos conhecidas, non 
contribuen precisamente á nor
malización do idioma galego na 
nosa sociedade. 

Con saúdos cordiais e naciona
listas.+ 

CARLOS F. VELASCO SOUTO 
(ÜLEIROS) 

• 
e adem~~~ ... 

•••••••••••••• 

Xabier P. Docampo. 
CoocclON Miro E lENDAS 

ANOSA TERRA 
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Miguélanxo Prado '. 

"Nengun debuxante galega vai madurar 
se non ve publicadas as suas páxinas" 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

Miguelanxo Prado discrepa da 
chamada "crise" da banda deseña, 
da mentres prepara os últimos de, 
talles do que vai que ser o primei, 
ro salón do comic da Coruña Vi, 
ñetas desde o Atlántico. O autor 
de Fragmentos da Enciclopedia 
Délfica, Stratos e Trazo de Tiza 
responsabilízase dun proxecto no 
que xa levaba marinado desde hai 
anos atrás e que se vai desenvol, 
ver do 1 7 ao 24 de Agosto. Esta, 
rán na Coruña debuxantes como 
Ibáñez, Miguel Angel Martin, 
Fernando de Felipe ou Mezieres. 
"O alón tamén é unha chamada 
de atención ás editoriais galegas. 
Nengun autor do país vai madu, 
rar se non ve as suas páxinas pu, 
blicadas", di Prado. 

Xa hai tempo que queria facer 
un alón de comic na Coruña 

Si, queria facer algo na cidade pe
ro non o tiña definido. Hai duas 
estrururas á hora de montar salóns 
de banda deseñada: montados po
la própria industria editorial, con 
vocación comercial, e os salóns 
organizados por institucións que, 
como norma xeral, teñen detrás a 
un grupo de afeizoados. Neste ca
so, cópian a estrutura dos comer
ciais pero coa "tendenciosidade" 
dos gostos próprios e limitados pe
las migallas orzamentárias. No Es
tado, xa hai un salón comercial 
que é o de Barcelona e non hai 
capacidade para soster dous salóns 
dese tipo. O que desencadeou a 
nosa idea foi a Semana Negra de 
Xixón. Ali vin un plantexamento 
orixinal e que implica a toda a ci
dade. A Coruña é unha cidade 
cunha dimensión que permit o 
a entamento do proxect e a ua 
difusión. De non contar coa infra
estrutura do concello, seria inviá
bel e xa teria que meterme na es
peculación comercial qu desvir
tuaria a idea inicial. 

Se algo me obsesiona é non fac;er 
un salón só para fanáticos. En pri
meiro lugar porque ten que atraer 
a novos leitores e, en segundo lu
gar, porque son moi crítico coa 
utilización dos diñeiros públicos. 
A banda deseñada ten que abrirse 
a un público maioritário. 

lnclúense música ou teatro por 
esta razón? 

Trátase de implicar ao maior nú
mero de persoas. Unha das carac
terísticas máis fascinantes da ban
da deseñada é que participa dese 
espíritu finisecular de interrela
ción de meios que se fo¡ xerando 
ao redor da música ou do cine. 
Xérase un espazo comun no que 
moitos colectivos teñen un terri
torio compartido. É moi fácil ata
par a un afeizoado á banda dese
ñada, engachado a Internet e ao 
que lle encanta o rock. Aprovei
tar esa capacidade pode ser a cha-

- ve para atraer,.. máis público. Un 
dos aspectos que máis me satisface 

do festival é a estrea en galega da 
obra de Peter Pan, representada 
por Espello Cóncavo. Tamén é 
importante a preséncia de autores 
ainda que non está equilibrada. É 
máis fácil traer aos americanos xa 
que as visitas a salóns forman par
te do seu traballo como asalaria
dos. Mentres, que en Europa os 
debuxantes somos autonómos e 
non se pode aceitar todo canto 
convite chega ás 
nasas mans. Dos 

centemente que o público rexei, 
taba este meio. 

Normalmente son os editores os 
que falan da crise da banda dese
ñada. Hai un formato que perdeu 
a sua capacidade de convocátória 
que é a revista, pero o album. que 
é caro, non baixou as vendas des
de que se empezou a falar de crise. 
O que acontece é que antes a re, 

vista era, para o 
autor, un ensaio -do 

españois, hai repre
sentación dos má is 
novas e estará fbá
ñez, que é o máxi~ 
mo expoñente da 
historieta popular. 

'T ampouco dá 
de comer a 

que depend ía que , 
o editor lle puhh, 
cara un album. Ao 
desaparecer a re, 
vista, o editor ten 
que apostar direc
tamente polo a], 
bum. Ese é o fenó~ A banda deseñada 

do país non ten pe
so no programa. 
Ao non haber in
dústria, non hai un 
conxunto de obra 
que se poda clasifi
car. O único que 
podemos amosar 
son publicacións a 
cabalo entre o fan
zine e a revista. Es
te ano contamos 

poesía ou o 
teatro pero 
sempre 
haberá alguén 
disposto a 
investir ·o seu 
tempo en 
escreber 

meno que ten es
clerotizado ao co
mic. De todas ma
n e iras, cando se 
analisa a banda de
señada sempre se 
fai con critério co, 
mercial e non co
mo unha activida
de criativa. Tam-

versos" 
cunha retrospecti-
va dos pioneiros da 
historieta na Galiza e, para o vin
deiro, esperamos incluir a un gru
po de debuxantes que xa están 
maduros. O problema é que non 
teñen onde publicar. É desolador 
ver a produción editorial galega 
en banda deseñada. N engun autor 
vai madurar se non ve as suas pá
x inas pub ·cadas. Nunca podere
mos colocar as páxinas dos galegos 
nun salón internacional se os edi
tores non arriscan e os axudan q. 
progresar. 

Fálase da crise da histo~ieta e 
p.recisamente lbañez dicia re, 

pouco dá de comer 
a poesía ou teatro 
pero sempre habe
rá alguén disposto 

a investir o seu tempo en escreber 
·versos. Postas a medir a vitalida, 
de, podo dicir que o posta de fan
zines vai estar cheo cando hai 
quince anos contábanse coas 
maas. Ten poucos lei.tores o man
ga xaponés? 

Pero os leitores de manga segui, 
rán no ·futuro lendo historietas? 

Os leitores de tebeo sempre foron 
adolescentes; foron os que con
verteron a Mortadela ou a Tintin -
en clásicos. A partir dos anos se
tenta,· todos os autores que nos 

VIÑETAS 
desde o · 
ATLÁNTICO. 

inq)rporamos ao mundo -da histo
rieta decidimos que queríamos ser 
~tistas e debuxar para -0s adultos. 
Os autores püpl.J.láres foron mo
rrendo e ninguén se deu con ta . de 
que tamén ia morrendo o viveiro 
de leitores. O manga aprovéitase 
dese valeiro, apoiado, ademais 

. nunha grande publicidade e na 
televisión. 

O código do manga non ten nada 
que ver coa historieta europea; os 
tebeos xaponeses explican un mo
vimento en cinco viñetas e os eu
ropeus traballan coa elipse Quen 
empeza a ler banda deseñada co : 
manga, vai ter dificultades para 
entender o resto. Pero é a conse
cuéncia de ter abandoado ao pú
blico que fixo popular a historieta. 

Xa hai tempo que non publica 
nengun album. 

Cando fago un album, preciso dun 
-tempo de descompresión. Rematei 
Trazo de Tiza a as Tanxéncias, que 
sairon case· ao mesmo tempo, e 
embarqÜeime en actividades para
lelas como a ilustración de libros e 
.xa pasaron case tres anos. T amén 
efr!prendin dous proxectos de ani
mación: un para a TVG, Os vi, 
xianres do camiño, e outro coa pro
dutora de Spielberg e a Columbia 
para deseñar os personaxes anima
dos da película Men in black. 
Cando fas un ~ibro é como unha 
botella que tiras ao mar e non sa
bes a onde vai ir parar. Os respon
sábeis da producción barallaban 
vários nomes e foi decisivo que o 
conselleiro delegado da Sony, 
proprietária da Columbia, fose ad
mirador do meu traballo. Pasei un 
par de meses ali e agora seguirei 
traballando desde Galiza. A expe
riéncia en Estados Unidos foi en
riquecedora pero non aturaria ali . 
moito tempo.+ 
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Castinande 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~mellar, neste tempo de ve- -
rán, que abrir o carpo ás viaxes e á 
comunicación coas xenres. E nada 
mellor que abranguer as paisaxes de 
Lemas cos nosos ollos que han brillar 
de admirc;.ción. Rosende, no concello 
de Sober, garda unha fermosa Casa 
Grande, a das Señoritas, como popu
larmente se lle coñece, con orixes no 
século XVI e reformas e novas cons-

. trucións no XVIII. Entrar nela é 
como respirar ares do século XIX, 
mesmo do XVIII, pois estanzas e cuar
tos gardan as xoias orixinais con que 
foi embelecida. Calquer viaxeito pode 

· viver ali dias de paz, pois é casa de 
turismo rural, diríamos nós que o Pa-

. lácio de todas as mansións organiza
das para tal fin na comarca. Cos seus 
danos, amábeis e sensíbeis, percorre
mos cuarto por cuarto para contem
plar o traballo ali deixado por un pin
tor hoxe descóñecido, Juan Bernardo 
Pérez de Castinaitde, "o pintor dos 
paxariños", segundo a xente dali, .pois 
gostou el de .Pinta-los entre frores, 

-medallóns e fitas nese estilo temo e 
doce da sua época. Grazas a Nicandr_o 
Ares, estudoso de topónimos, igrexas 
e demais património da nosa provín
cia, coñecemos algo da sua vida e da 
sua obra, e a viaxe que relatamos foi 
resultado de seguir os pasos dos seus 
andares palas terras de Saber. Na 
Casa Grande de Rosende, pois, admi
ramos as pinturas da capela con grecas 
e fomicelas e a cena da Virxe do Car
me sacando co seu manto as ánimas 
do Purgatório. Deliciosos e vivos os 
rostos das distintas personaxes (Virxe, 
anxos e "pecadores"), e esa atmósfera 
mística e realista a un tempo. Outro 
lenzo-chamou a nosa atención, o do . 
"Borracho" que, cun grande xarro e 
ollas escrutadores e nebulosos, aboura 
a quen o mire desde a porta da estanza 
onde se pintou .. Non se sabe con cer
teza se é obra de Castinande, mais 
estilo e cores levan a el. 

~rto de Rosende, na parróquia d~ 
Santo Esteva de Anllo, hai unha alde
íña chamada Castinande. Mira ~ ribei; 
ra profunda do Cabe e ás encostas de 
Cangas e Acedre que baixan ondeadas 
desde o Merite San Paio. Ali naceu o 
naso pi_ntor, nunha casa sobre a que se 
construiu outra nova. D. Manuel.Ma
tanza, o párroco de Rosende, acompa
ñou-nos á casa reitoral de Anllo, gran
de e asentada nun altiño. Axiña -será 
unha ruína. Nalgunhas das suas portas 
conservan,se pinturas de Juan Bernar
do, sinxelas pero con grande simbolis
mo. Quedamos un tanto surprendidos 
de que non se garden, pois o esquezo e 
os roubos poden acabar. con elas. Estas 
palabras. son unha chamada de aten
ción ás distintas administracións e ao 
Bispado de Lugo para que reaxan. Cas
tinande decorou igrexas e pazos de 
moitos lugares de Galiza. Merece se~ 
resgatado das tebras da ignoráncia. E 
tempo de mostrar os artistas que deu o 
País, esquencidos, tal vez, pala sua 
humildade e pola falta de padriños. E 
niso ternos todos grande responsabili
dade. A nasa convida á visita aos mo
numentos que embeleceu, co berro 
firme para que non se deixen estragar. 
N inguén con poder pode quedar 
mudo.+ 
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• Teatro e Folk 
para conmemorar 
a Revolta 
lrmapdiña en 
Moeche 
A asociación cultural Castelo de 
Moeche organiza para os dias 21 e 
22 de Agosto a XIX edición do 
Festival Irmandiño. O Venres ás 
dez da noite, no recinto do 
castelo, o colectivo teatral O 
Castelo, dirixido por Roberto 
Casteleiro, representará a obra 
Anxélica no umbral do ceo de 
Eduardo Blanco Amor. Logo 
actuarán Dómine Cabra, A 
Macuca e Cachimonia. O Sábado 
organízase a 1 g Marcha Irmandiña 
que consistirá nunha saida a pé do 
mosteiro do Couto para comer no 
castelo de Moeche. Paloma 
Suanzes, Os Cempés, Llan de-Cubel 
e Mick O 'Brien Band tocarán a 
partir das nove e media da noite e 
ás doce entregarase o prémio do 
concurso de carteis a Ana Isabel 
Viñas, leerase o pregón· e farase o 
tradicional asalto ao castelo. 

O referente histórico que leva á 
celebración desta festival é a 
conmemoración da primeira 
Revolta Irmandiña de 1431, ano 
no que os viciños de Ferrol, 
liderados por Roi Xordo, 
levantáronse contra o señor feudal 
Nuño Freire de Andrade, apodado 
O Mao polos seus abÜsos co povo. 
Os sublevados dirixíronse a 
Moech,e esperando atopalo no seu 
castelo, pero como xa fuxira, 
perseguírono ai:é Compostela 
estendendo a revolta até ser 
derrotados na batalla do Eume.• 

• Tecno e rock no 
Alén Galicia da Illa 
dé Arousa 
Os días 21 e 22 na Illa de Arousa 
celébrase o Alén Galiza 98, unha 
convocatória na que aos 
concertos en directo súmanse os 
espácios para os que gostan de 
pasar a noite co tecno. Moon 
Spell, Senser, ]unkieXL, Laberinto, 
Sociedad. lp.lcoholica, Redshift, M y 
Criminal, Sugarless e Triceratops 
estarán o 21, e ao dia seguinte 
Napal Death, Pulkas, Das Ich, 
Fermín Muguruza eta Dut, La 
Polla, Manufacturas metálicas, 
Dismal, El rey Payaso e O pequeno 
baltimare. • 

• Foz repasa a sua 
história 
É o terceiro ano que· a asociación 
cultural Pamba do Arco organiza 
en Foz unhas xomadas nas que 
recuperar a história local desta 

···•·····•···••·········•·············•·············•·······························•················•· . . 
· • O I ntercéltico do 

Morrazo 
desprázase até a 
Canteira do 
Cocho 
Por terra pero tamén por mar 
poderán achegarse até o Morrazo 
os asistentes ao XN Festival 
Intercéltico, que se celebra na 
Canteira do Cocho do Xoves 13 
de ao Domingo 16 de Agosto. 
T rátase dun obradoiro de pedra a 
ceo aberto abandoado desde os 
anos 60 e a carón do cal, nunha 
zona de praia, tamén se habilitou 
a zona de acampada. Para chegar 
até ali, haberá un servizo 
especial de barco desde Vigo. O 
primeiro dia está adicado a lírica 
medieyal galego-portuguesa e 

·: actuarán o grupo Martín Códax, 
• Emílio Cao e Amando Prada. O 

Venres subirán ao cenário Pillas 
do Sól de Bioko, Guinea 
Ecuatorial, e Mestisay das Illas 
Canárias; o Sábado Os Cempés, 
do país, Felpeyu, de Asturies e 
Wolfstone, de Escócia e o 
Domingo pecha esta nova 
edición Milladoiro, o grupo que 
máis veces ten participado neste 
festival e que este ano celebra o 
seu vinte aniversário. Para 
promociona~ o festival, o 

As filias do sol. 

Concello de Moaña, organizador 
do evento, tamén editou a 
publicación Das-letras do mar coa 
que colaboran Carlos Casares, 

Manuel Rivas, Victor Freixanes, 
Álvaro de Souza, Martiño 
Villaverde e Miguelanxo 
Prado.• . 

'······~········~················~·········~·························································· 

vila da Mariña. Desta volta 
inauguráronse cunh_a conferépcia 
de Bernardo Maiz sobre 
Embarcadóns tradicionai.s e rutas 
marítimas do Cantábrico. Isidoro 
Rodríguez, presidente da 

• asociación cultural Maria Castaña 
disertou sobre o Traxe tradicional 
na Mariña, e- nove traballadoras da 
indústria cor{serveira participaron 
nunha mesa redonda na que 
contaron a sua experiéncia nas 
fábricas ás que estiveron ligadas 
en diferentes épocas. Rúben Pérez 
Val falou sobre a Cultura Castrexa 
en Foz e o Venres 8 pechouse o 
programa coa presentación do 
libro Foz, un povo con memória 
própria, no que se recollen asr 
catro intervencións das pasadas 
xornadas: Ramón Reimunde autor 
de O mar de Foz na literatura 
galega, Xesús Femández de As 
festas de San Lourenzo, Ramón 
Hermida, Da República á guerra, e 
Xermán Fernández e Cesar 
Andrade, 70 anos de futebol. • 

• Denúncian que 
a Xiinta só merco.U 
a metade da 
superficie do 
museo·Massó 
Despois de visitar no mes de Xullo 
o museo Massó en Bueu, a 
plataforma en defensa do museo e 
do seu património histórico, 
artístico sinala sentirse 
"enganada" e "decepcionada" por 
descubrir que " a superficie de 
museo mercada é 
aproximadamente á metade da 
total ornpada pola colección". A 
consellaria de Cultura xa sinalara 
en diferentes ocasións que os 
espacios adquiridos non eran 

\ 

suficientes para o proxecto 
museístico pero a plataforma 
entende que os 450 millóns 
pagados pola consellaria en 1993 
incluían todo o museo excepi:o 
unha sala. A plataforma quéixase 
de non coñecer o inventário de 
fundos e amosa a sua ·"alarma" 
polo mal estado de conservación 
do eduficio e dos fundos, en 
especoal dos murais que se 
atribuen a Lugrís. • 

• Botadura dun 
galeón 
reconstruido no 
peirao de 
Combarro 
O pasado 8 de Agosto tivo lugar 
no peirao de Combarro a botadura 
do Luisa, un galeón reconstruido á 
maneira da tradicional 
carpinteiria de ribeira. Único na 
ria de Pontevedra, a 
reconstrucción da embarcación 
foi promovida pola asoci~ción de 
viciños Boureante de Combarro · 

O galeón Luisa botado no peirao de 
Combarro. 

que conta empregar o veleiro en 
concentracións de embarcacións 
tradicionais. Os traballos de 
reconstrucción -que supuxeron un 
investimento maior de millón e 
meio de pesetas- desenvolvéronse 
nos astaleiros de }(oan Lores e 
seguiuse o-modelo orixinal das 
naves de carga empregadas hai 
corenta anos.• 

• O Consello da 
Cultura organiza os 
II Encontros para a 
N armalizaéión 
Lingüística 
Os dias 28, 29 e 30·de Outubro 
celebraranse na sede do Consello 
da Cultura Galega en Compostela 
os segundos encontros dirixidos a 
profisionais da normalización 
lingüística co obxectivo de 
responder ás suas necesidades de 
formación e afondar no estudo da 
situación actual dos servizos 
lingüísticos "para comezar a 
perfilar alternativas conducentes á 
coordinación e extensión 
territorial <lestes serviccios". 
Promovidos pola Ponéncia de 

. Língtia do eco -coordinada por 
Henrique Monteagudo-, os 
encontros prográmanse en 
función de tres bloques temáticos: 
análise de experiéncias, recursos 
de apoio ao traballo dos servizos 
de normalización e proposta de 
alternativas para a extensión e 
coordinación dos normalizadores 
lingüísticos. Estudaranse asi 
experiéncias como as de Quebec 
ou·Catalunya e analisarase a 
situación en distintos ámbitos, 
desde as distintas administracións 
aos meios e sistemas de 
información. • 

ANOSA TERRA 

ües dtl m l1gar 

NOVOS 

CULTIVOS E 

VELLOS CRIMES 

Suso DE ToRo 

Arde o monte. ¿E non ha arder? 
Ternos o ~onte no abandono. Té
molo abandonado cando se seguen 
a abrir pistas en Cervantes (¿que 
cona é iso de Aneares?) para que 
pasen os 4 por 4 (deceseis); témolo 
abandonado cando os propietarios, 
que abdicaron de ser donas, déixa, 
no sen rozar e a eucaliptus; témolo 
abandonado cando un bo sector da 
nosa sociedade aínda apoia unha 
política forestal como esta. 

O eucalipto é a árbore do tempo 
do pelotazo, da cultura que despre
za o traballo, o esforzo, e que fía na 
lotería e nos pesos a peseta para vi, 
vir. Unha árbore que volve area a 
terra de labor que levou séculas 
acarrexando esterco e coidados 
construír é a árbore do noso tempo 
estéril, que esquece aos avós e vive 
sen ter en conta a fillos e netos. 
Por falar claro e indo ao fondo da 
custión dun modo reflexivo e mati, 
zado, me cago no eucalipto e rnais 
na nai que o inventou. 

Mais o eucalipto non só acaba coa 
terra. tamén to lle a paisaxe (ese 
invento moderno). Esa árbore con, 
denada róubanos a vista dos luga, 
res. Neste camiño ao chegar a esra 
revolta víase o mar alá diante, an, 
tes de estaren eses eucaliptos aí 
diante que non deixan ver. Un en
tende os intereses lexítimos dos 
propietarios de agros que precisan 
ingresos urxentes (os que non vivi
mos das rendas case todo precisa
mos ingresos). Agora que esa deci
sión individual e particular ten 
consecuencias para todos. A inva, 
sión do eucalipto é un fracaso do 
campo e de toda a ociedade. 

E agora que xa está o porco deita
do no banco o máis destro mánda
lle o coitelo para o corazón. Desán, 
grase e ao fin cala. Hai outras roa, 
neiras, esta é coa que o animal roáis 
sofre; asf e todo, de calquera manei, 
ra matar un porco é asasinar un ani
mal. Non o digo por mal, por acu
sar, eu mesmo teño collido unha 
pata, eu mesmo como raxo, dígoo 
somentes porque é verdade. E isto 
sábeno os que matan porcos. E de 
matar un porco a matar xente tam, 
pouco hai tanta e tanta distancia. 

Na aldea é difícil certas hipocrisí
as. Na cidade é máis <loado torcer o 
fuciño ante as imaxes da cruel ma,. 
tanza do porco, esa repunancia non 
quita de comer logo o raxo, os 
chourizos, 0 xamón y más la pance
ta (que te viene a ser el beicon que 
antes le decían touciño da barrig, 
ha). Hoxe énos a todos doado ser 
irresponsabeis e vivir en falsas ino, 
cencias: Pois non, hai que foderse, 
o que coma ese bisteíto que le sabe 
tan bien que saiba que primeiro 
houbo que asasinar a un animal 
que sentiu anguria e terror, que sa, 
bía o que lle agardaba e por iso 
quería escapar e facía forza. Menos 
hipocresías, que todos come~os do 
crime.• 

· ( 
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Para ser algo 
máis libres 

J 
Título: Terri!ório ocupado. ¡ ------,--.---
Autor: Fran Alonso. 
Editorial: Xerais. 

Un dos erros máis vulgares, por es
tendidos, e inxénuos consiste en 
crer que só a narrativa de fórmula 
novelesca señorea as xeografias da 
emoción. E outro deles non é nen 
máis nen menos que considerár
monos persoas ben informadas, ou 
que poden informarse ben, en vista 
da proliferación de soportes a que 
ternos acce o. Unha causa é que 
tcñamos acceso a eles e outra que, 
cando o precisamos, nos informen 
ben, no dean unha información 
c mpleta. Non cómpre dar exem
plos, hoxe menos, cando ainda está 
rec te a infi rmación ocultada por 
Marroc e por España acerca da 
catá tr fe da patera, a me mama
neira o leit rado debe irse afacen
d a atopar, á marxe da novela, u
tros territórios onde a forza e a 
em ción dimanen doutra fórmu
las onde a narración se construe á 
marxe da fabulación. Pero, ollo, se
guimo no eido narrativo, hai que 
saber contar, de nada serve que al
guén faga un precioso en aio ou es
tudo e despois a leitura é comple
xa e de non <loada interpretación. 
Obviamente, cando o asunto é de 
actualidade tense xa moito gañado 
porque existe un precontexto onde 
organizar a información, a decodi
ficación faise máis fácil pero aca
ban resultando obras de moi cativa 
vixéncia temporal en canto depen
den do pre-contexto. 

Unha solución idónea achouna 
Fran Alonso en T erritório ocupad.o, 
deixar que a xente fale, que o na
rrador principal sexa un simple 
obxecto nas mans de narradores 

Fran Alonso. 

parciais, cada un protagonista da 
sua pequena, e grande história. As 
estratéxias publicitárias das edito
riais sempre soen salientar algun 
aspecto do discurso, e ás veces, 
francamente, son moi pouco afor
tunadas ou excesivamente xerali
zadoras. O leitor séntese entón 
como quen merca o utensílio do 
anúncio que máis o impresionou, 
e descobre que o artilúxio é de pé
sima calidade. Porén, podemos 
asegurar que a mellor definición 
de T erritório ocupad.o é como reza 
na capa: unha intensa crónica hu
mana, entre o periodismo e a li
teratura, do conflito saharauí. 
Fran Alonso tivo o acerto de res
trinxir a preséncia do narrador 
principal a aqueles momentos im
precindíbeis, por iso é tan huma
na, porque se construe a base do 
testemuño de persoas reais, inden
tificábeis e identificadas. A inten
sidade nace dunha estrutura ben 
pensada e eficiente. O xomalismo 
vese no afán de trasladar noticias 
de plena actualidade e o de litera
tura é un epíteto que trata de in
dicar que, ademais da axilidade 
própria do xornalismo, atopare
mos a amenidade que se lle supón 
ao literário, pois o xénero literário 

acostuma identificarse con aspec
tos lúdicos e o xornalfstico con 
outros de índole práctica. 

O libro está dividido en once capí
tulos ademais dunha prévia decla
ración de intencións que reclama 
autoria subxectiva "desde a razón". 
O primeiro ca-
pítulo, "¿Quen 
son os saha-
rauís?" é un 
breve resumo 
onde se dá a 
información 
prévia que pre
cisará aquel 
que non estea 
familiarizado 
co tema, outra 
volta de actua
lidad e polo 
adiamento, 
outro roáis, do 
Plan de Paz da 
ONU. A par-
tir de aí come-

Fran Alonso 
tivo o acerto 
de restrinxir 
a preséncia 
do narrador 
principal a 
aquel es 
momentos 
imprecindí .. 
beis, por iso 
é tan humana. 

za o percorrido pala xeografia hu
mana e o leitor saberá por fin que 
significa Polisário, familiarizarase 
coa vida na hamada, descubrirá 
que a República Árabe Saharauí 
Democrática (RASO) non son pa-

labras e moitos estados quixeran 
ter a sua eficaz estrutura, pouco a 
pouco irá identificándose máis con 
este povo e sofrirá e adoecerá coas 
contínuas cambadelas e malas ar
tes de Marrocos, padecerá a decep
ción da desídia da descolonización 
española, empatlzará coa vontade 
e actividade independentista, ser 
ou non ser, abominará do deslei
xamento con que a comunidade 
internacional, nomeadamente Eu
ropa e a ONU e sobre todo Espa
ña, os tratou, vendidos a come
néncias intereseiras e pouco hu
manas, sofrirá as penúrias de quen 
existe de milagre e admirarase da 
repulsa á violéncia que sente un 
pobo abrigado a loitar por existir. 
Iso na hamada dos refuxiados. Que 
logo quedan ainda aqueles que 
non puideron fuxir da coloniza
ción da Hassan II, a represión, a 
necesidade de resisténcia interior, 
os cárceres clandestinos. A uns ca
tivos que estudan nos mesmos pu
pitres de hai vinte anos, que teñen 
o español como segunda lingua e 
que a están perdendo porque agora 
xa non é doado ir a Cuba estudar, 
as cousas están moi mal, e o fran
cés gaña terreo cada vez máis, Al
xer é a única opción que teñen. 

Toda iso e moito máis acompaña
do das fotografias de Manuel G. 
Vicente que frecuentan as páxinas 
de cada fragmento de cada capítu
lo do libro. Axudan moito a que a 
leitura non se faga pesada, dina
mízana. 

Eis unha moi interesanté e amena 
maneira de achegarse ao pobo sa
harauí, desde unha intelixente 
perspectiva que obriga ao leitor a 
sentir elevadas doses de simpatía 
pola causa saharauí, fala a xente, 
non é de recibo por en entredito 
as suas palabras. lntelixéncia e 
amenidade.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

13 DE AGOSTO DE 1998 • N2 843 17 

11 conta de libros 11 

A aportación 
xomalística de 
Dosinda Areses 
Xerais publica unha edición de Antón 
Capelán das Prosas completas da 
enigmática Dosinda Areses. Os seus 
textos en Hoja del Lunes, El Pueblo 
Gallego e A Nasa Terra, entre os anos 
1979 e 1983, aportan unha visión 
crítica dos anos da reforma política no 
Estado español. Dos seus anos de exílio 
e da sua militáncia na "esquerda 
revolucionaria'', dan constáncia os 
textos compilados 
por Capelán 
sobre esta autora, 
nacida en 1914, 
iniciada na 
política durante a 
II República e 
mona en 
Iugoslavia en 
1984, segundo dá 
conta o seu grande 
amigo Xosé Luis 
Méndez Ferrin. + 

A voltas cos poetas 
medievais 
Un dos títulos 

\ 
\ 
\ 
1 

que se publican 
este ano ao redor 
dos tres troveiros 
homenaxeados o 
Oia das Letras 
Galegas é o 
editado por 
Galaxia bai>co o 
título Tres poetas 
medievais da Ría 
de Vigo, do cal son 

1 \ 
i 
i 

;.-._J 

autores Henrique Monteagudo, Luz 
Pozo Garza e Xesús Alonso Montero. 
Cada un deles, segundo a sua 
especialidade, inrrodúcenos na lírica 
de Martín Codax, Mendiño e Xohán 
de Cangas. Monteagudo situa os textos 
no seu tempo, Pozo Garza fai a sua 
própria leitura dos poemas novecentos 
anos despois de seren escritos e Alonso 
Montero pescuda na pegada que a 
lírica medieval deixou na literatura 
galega dos seculos XlX ~ XX.+ 

Escalas de 
fundación 
na Lama 
O historiador Luís 
Obelleiro é o 
autor do rraballo 
As escolas de 
fundación no 

concello da Lama, 
editado polo próprio concello e que 
afonda no estudo <leste modelo de 
escola de primeiras letras. O autor 
céntrase nas escalas de San Martiño de 
Verducido e San Salvador, financiadas 
por emigrantes, comerciantes ou 
relixiosos, quen asumían o ensino 
cando ainda non formaba parte dos 
intereses do Estado.+ 

Manual do galega .. 
portugués 
Adicado ao 8,6% da 
xente nova de Ferrol 
que, segundo os 
inquéritos, vive en 
galega, Maurício 
Castro Lopez apresenta 
o Manual de 
iniciai;om a Língua 
Galega, editado pola 
Funda\'.Dm Artábrta. 
Un do eus obxectivos é 
que os leitores interesados non teñan 
que recurrir a densos volumes para 
coñecer os aspectos máis importantes 
da gramática-galego portuguesa.+ 

• 
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The Cure na 

Coruña dez anos 

despois do éxito 
Grupo: The Cure. 
Lugar: Praia de Riazor (A Coruña). 

E case sen avisar, nas festas de Ma, 
ria Pita, ademais de a Isabel Pantoja 
e aos toreiros máis famosos, púdose 
ver ao grupo inglés The Cure. Sur
presa en canto foi a única actuación 
dentro do Estado e o grupo non está 
de xira por nengun lado, senón tra, 
bailando nun futuro disco no seu 
país. Por se non fose de abando, o 
concerto era de balde e na praia de 
Riazor, escenário do Noroeste Pop
Rock, para o que os responsábeis de 
cultura do concello quixeron recu
perar o espírito posmoderno dos oi
tenta cun dos grupos que máis se 
bailaron daquela e que, só agora, 
son convidados asequíbeis. 

Pablo Bicho, da Coruña, era o en
carregado de abrir o concerto, que 
convocou a miles de persoas. Bas, 
tantes turistas, moitos curiosos e 
uns cantos acérrimos que adicaron 
toda a tarde a cardarse o pelo e a 
pintarse os ollas de negro, como 
acostumaba a facer o cantante dos 
The Cure, Robert Smith. Xa non 
abusa da maquillaxe, ainda que si 
continua de loito pechado e man, 
tendo no seu xeito de actuar un ar 
que pasa con facilidade da libera, 
ción á angúria, resultado dos anos 
de tristura dó thatcherismo. Esas fo
ros ·as suas sinais de identidade nos 
80, cando se convertiron xunto a 
outros grupos como The Smit.hs ou 
New Order, nos máximos expoñen, 
tes do pop inglés que significaba 
tanto como soar en todo o mundo. 
Se a tan nomeada música inglesa 
vive de rendas, un dos seus princi
pais bens é o grupo que lidera Ro, 
bert Smith, que chegou á Coruña 
cunha formación que, sen ter que 
ver coas anteriores, repasou o pasa
do do grupo. Exceptuando dous te, 

mas, o repertório estivo cheo de 
éxitos como ]ust like heaven (Como 
no ceo), Boys don't cry (Os rapaces 
non choran), Friday l 'm lave (O 
Venres estou namorado), Lullaby 
(Canción do berce), The Forest (0 
bosque) ou Killing an arab (Matan, 
do a un árabe), un dos seus primei, 
ros temas, baseado no libro O ex, 
tranxeiro de Albert Camus. 

Houbo problemas co baixista, Ro, 
bert Smith amosou algo de cansan
zo e a nova banda non pudo salvar a 
desfeita doutro coñecidísimo tema 
do grupo Without you (Sen ti), que 
asi como comezaron tocar tiveron 
que rematar. Pero, ao marxe destos 
problemas de compenetración, o 
concerto dei..'<ou bon sabor de boca. 
N inguén esperaba coñecer novas 
cancións de The Cure, senón poder 
escoitar as de hai dez anos. Resulta 
chamativo que o concerto non fose 
publicitado apenas, nen tan sequera 
na própria cidade, ainda que non foi 
necesário para reunir a unha morea 
de persoas na area. + 

· infantil 
Carlos G. Beigosa e Xelís de Toro: 

a menor literatura para os lectores máis importantes. 

A porta 
dourada 
~ da XulJa B8.l'l'OS ,, ---- ,, ______________ ,......,.,....~ 
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-1~11 ~Leit~uras~[J1l1------
Frescos para 
unha história 
de Ourense 
Titula: Pé das Burgas (Estudios de Historia, 
Literatura e Xornalismo). 

Autor: Marcos Valcárcel. 
Edita: Caixa Galicia. 

Se a literatura de Blanco Amor, 
Vicente Risco ou Otero Pedrayo 
entrase nas clases de História dos 
centros de ensino, os estudantes 
coñecerian o pasado ,e, como 
consecuencia, moito do presente, 
do país, e no caso dos tres escrito, 
res citados, poderian incluso, sen 
moverse da cadeira, pasear polas 
ruas de Ourense. E fariano pres, 
cindindo do academicismo dos 
manuais de história e nutríndose 
da imaxinación da que estaban 
dotados os autores para afondar na 
cidade que, 
ademais, era 
obxecto da sua 
fascinación. 
Tamén é ob
xecto de estudo 
e de fidelidade 
para o historia, 
dor Marcos 
Valcárcel que, 
desde hai anos, 
reconstrue o 
pasado de Au, 
ria a través dos 
seus novelistas 
tertulianos, ca
fés, tabernas, 
fotografías, re, 
cortes de xomais ... que van confi, 
gurando a socioloxia da cidade da 
Xeración Nós. 

Dese xeito se titulaba o anterior 
traballo de Valcárcel publicado na 
colección que adicada a Ourense 
vai publicando a Obra Social de 
Caixa Galicia. Aproveita esta e, 
gunda oportunidade para publicar 
Pé das Burgas, cuxo título é unha 
homenaxe ao traballo que co mes
mo nome es-
crebera Fran, 
cisco Álvarez 
de Nóvoa, un 
dos persona, 
xes que povo
an o universo 
que recons
true o libro, 
quen morreo 
primeiro de 
Xuño de 1936 
e do que que
da na memó, 
ria o seu estilo 
xornalístico 
en verso. His
tória, literatu
ra e xornalis-
mo son os tres 
eixos do libro 
no que se 

Para o 
historiador 
hai feitos 
que 
xustifican 
per se a 
importáncia 
da cidade 
das Burgas 
no país e un 
deles é a 
Xeración 
Nós. 

compilan ponéncias e artigas de 
Marcos Valcárcel referidos á Gali
za, en xeral, e outorgando o prota, 
gonismo a Ourense. 

A literatura serve a Valcarcel non 
só para debuxar o Ourense que foi , 
senón para compoñer a cidade que 
outros viviron e, para sentir a "in
gravidade" das ruas que Risco ou 
Blanco Amor descubriron e que é 
precisa cando os arquivos da me
mória funden á cidade no escuro. 

O traballo vai amasando o cámbio 
que se produce no Ourense que 
entra no século XX: o entusiasmo 
pola política de avogados, mestres 
e funcionários, a conformación 
dun grupo de burgueses chegados 
de Castela indiferentes á cultura 
da cidade, as labores caritativas 
das recatadas filtas destes burgue
ses, as primeiras protestas obreiras, 
a chegada da. Il República ... 

Marcos Valcarcel retoma a Evan
xelina de Xente ao lonxe, a muller 
digna que Blanco Amor só podia 
facer filla de Ourense, ou ao Celi, 
donio do Parco de pé, o cacique 
que Risco, inevitabelmente, tiña 
que ubicar na cidade. A história 
atravé da literatura oferece "fre -
cos ociolóxicos" que o arqu ivo 
documental non dá de i. Mentres 
Otero imaxina unha fidalguia im
prescindíbel e chave na recon tru
ción da Galiza, Blanc Am r de -
pacha aos fidalgos c m "señorío 
de balcón e caldo á merenda"; asi 
como este último entrega o peso 

da páxinas de 
Xente ao lonxe 
ao movemento 
obreiro, Risco 
ataca ao prole
tariado na per, 
oa de Re titu

to Mendes, 
xenro do Celi, 
donio, como 
"repúblicorevo, 
lusocialsindi, 
calalagroanár, 
quicomuni ta, 
ocupado soa, 
mente en cons, 
pirar contra os 
fundadore da 

Orde Social, abalar cimento do 
mundo civ1llzado e guindar con el 
no caos anguiñento do bolchevi
quismo ru o". 

Para o historiador hai feítos que 
xustifican per se a imp rtáncia da 
cidade das Burgas n país e un de, 
les é a Xeración Nós, aqueta que 
naceu entre a rua da Paz a Praza 
do Ferro, e pazo no que vivian o 
inadaptados Orer , Cu villa Ri , 
co. A cidade que Marc s Val are l 
continua coñecen dia a dia é a 
mesma na que xurdiron xornais 
como La Zarpa, da pr riedade e 
Basilio Álvarez cuxa máquina 
foron requisada poi falanxi tas; 
á que chegou Ferro Couselo no 41 
para poñerse inmediantamente a 
investigar e inventariar como di
rector do museo; onde xurde o gru
po Posio, que recolle o seu nome 
dun dos límites naturais da cidade, 
e cuxa revista rende pontes entre 
xeracións diferentes como Otero, 
Pura Yázquez, Antón Tovar, Xoán 
Saco, Femando Seoane etc 

Todas as vi las teñen os seus to li
ños, os seus cronistas, os seus ter
tulianos, os seus políticos, os seus 
arrabaldos ... que conforman un mi, 
crocosmos, á vez, particular en ca
da caso. Valcarcel sinala que os 
vintecinco estudos recollidos nes
te volume son só un "boceto", ou 
o que é o mesmo, que levántase 
unha pedra, e saen centos de his
tórias que, á sua vez, van con
truíndo unha História, agachada 
durante anos. Esa debe ser a expli
cación pola que o engado do local , 
do antesdeonte escuro, consigue 
para a sua causa máis valedores.+ 

, A.ESTÉVEZ 
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O fondo editorial de Eliseo Torres conta coas primeiras edicións das 
obras publicados no exilio. Na ilustración gravad, de Luís Seoane. 

Unha libraria sevillana merca 
máis de un millón de libros 
reunidos por un emigrante 
galega en Nova Iorque 
A Xunta rexeitara a adquisición do fondo 
de Eliseo Torres contra o informe dos técnicos 

-0-C.V. 

A libraria Renacimiento de Sevi
lla fíxose cos fondos editoriais de 
máis de un millón de libros do ga
lego Eliseo Torres (Samieira
Pontevedra 1921) acumulados no 
exercicio da sua profisión de edi
tor e libreiro na sua vida de emi
gran te nos Estados Unidos. A 
Xunta rexeitara -contra o informe 
favorábel dos técnicos- facerse co 
fondo, desaproveitando a ocasión 
única para materializar o proxecto 
do Centro Superior Bibliográfico 
Galego, xerme do que poidera ser 
a Biblioteca Nacional Galega, un
ha das asignaturas pendientes da 
xe tión dos govemos de Fraga. 

Eliseo Torres puxérase en contac
to coa Xunta hai un cinco anos 
ara ofrecer o seu nutrido fondo 

editorial, armacenado nun edifi
ci do Br nx (Manhattan). Os 
técnicos elaboraran daquela un 
informe intem p sitivo, facendo 
valer a idea da oportunidade úni
ca que o emigrante 
brindaba de dotar 

zo de catálogo individual. O mes
mo aconteceu coa imponente ~
blioteca de Emílio Pita, ofrecí, a 
antes a bibliógrafos e coleccion· -
tas galegas, que tamén fara merca
da por Renacimiento, senda com
prada despois a prezo taxado e ao 
miudo por institucións come¡> o 
Museo de Pontevedra e, nun gran
de número de exemplares, pala bi
blioteca do Mosteiro de Poio. A li-

' braria sevillana tivo importantes 
ganándas na venda da librarla de 
Pita ás entidades galegas. 

Eliseo Torres tiña emigrado para 
os Estados Unidos no 1936, nos 
últimos anos da sua vida ao ver o 
desinterese dos fillos polo fondo 
editorial buscou a maneira de dar
lle unha boa salda. Foi entón can
do se puxo en contacto coa Xunta 
ofrecéndolle un enorme fondo 
editorial reunido durante décadas 
de traballo arredor dos libros. 

T arres contaba entre os exempla
res gardados con coleccións com-

pletas que son case 

un incipiente pr , 
xecto bibliotecário 
con primeiras edi
cións dos máis im
portantes escritores 
galegas e españois e 
boa parte da pro
ducción editorial 
procedente do exí
lio. A falta de deci
sión política e os 
inconvintes que a 
Xunta via no trans
lado impediron que 
callase o acorde, 

'De estaren 
interesadas as 
institucións 
galegas terán 
que pagar o 
elevado prezo 
do catálogo 
individual" 

imposíbel mercar 
hoxendia e a sua 
biblioteca era boa 
proba do intenso 
labor editorial de
senvolvido polos 
exilados galegos e 
españois en Latino
américa. Ademáis 
de grande coleccio
nista -comprou ta
mén a libraría Las 
Américas con máis 
de meio millón de 
exemplares- Elíseo 

atrancos que no 
abortaron o negócio que a xestión 
supón para Renacimiento. 

Fontes da libreria de vello sevilla
na afirman que o fondo de Eliseo 
T erres -en proceso de ca alega
ción- conta, entre o máis de un 
millón de exemplares, cunha gran
de parte de libros de temas gale
gas. O conxunto dos libros ató
panse nunha nave da capital anda
luza e agora de estar interesadas as 
_institucións galegas terán que op
tar aos exemplares co elevado pre-

T arres tiña surtido 
de libros ás princi

pais universidades americanas. En 
canto ao seu labor na edición -che
gou a publicar máis de cen libros-, 
contou sempre coa colaboración 
do seu amigo, o escritor exilado ga
lega Emílio González López que 
facia ás veces de editor literário, 
lendo e seleccionando os orixinais 
que lle remitían. Da sua sede no 
centro de Manhattan, tivo que se 
transladar ao periférico bairro do 
Bronx a medida que o fondo ia 
medrando e requería un maior es
pazo para ser custodiado.+ 
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Agosto de jazz, ópera, música 
clásica e teatro en Compostela 

Ü COQdeL 

O MiUenium tenta divulgar as culturas "descoñecidas" en Europa Xermolos 

Coa idea de tender unha ponte en
tre as culturas europeas e outras me
nps coñecidas na Galiza, como a in
dia, a china ou a tibetana, comezou 
o 6 de Agosto en Compostela o Mi
llenium Festival, baixo a batuta do 
concello e de Helmut Rilling, direc
tor da Real Filharmonia de Galiza. 
Unha das encarregadas de abrir este 
festival, que se desenvolve até o 28 
de Agosto, foi a directora de Danza 
Clásica da India, Madhavi Mudgal, 
e os membros do Contemparary Le~ 
gend. Theater de China, que puxeron 
en escena a adaptación á opera de 
Macbeth: o desexo de reinar. 

A fin de semana no MiUenium vai 
ter un protagonismo francés e ita
liano. No Teatro Principal, o Cen
tro Coreográfico de Orléans, que 
dirixe J osef N adj, a presenta o Sá
bado 15 de Agosto un espectáculo 
para oito intérpretes en homenaxe 
a Samuel Beckett e, ese mesmo 
dia, no Auditório, chega a Ópera 
Napolitana, dirixida por Antonio 
Florio, con La colomba ferita. Estes 
espectáculos serven para dar paso 
á considerada "estrela" do festival, 
o director de teatro e cine Peter 
Brook, quen vive desde hai dous 
anos en Franza. A compañia que 
dirixe, Les Bouffes du Nord, pon en 
escena Je suis un phénomene, un 
traballo do próprio Brook e de Ma-

MÁ\S ""R A 

rie Heéléne Estienne a partir dun 
texto de Alexandre R. Luria. Non 
será a sua única montaxe no Mille
nium xa que Brook tamén é o res
ponsábel de Oh les beaux jours que, 
a partir dun texto de Beckett, será 
representada no Cine Capital os 
dias 26, 27 e 28 de Agosto. O di
rector, que prepara dous espectá
culos para as vindeiras edicións do 
festival compostelán, manterá en
contros con actores galegas. 

Deixando á marxe a Brook, o MiUe
nium tamén inclue as representa
cións de Els Comediants, ópera de 
Berlín e un programa de jazz, que 
canta con Steve Coleman Big 
Band, John Zorn, Geri Allen Trio 
& Wallace Roney, os cales actua
rán no Auditório de Galiza. Outro 
espazo, o denominado "Diálogos 
Culturais" ten a fin de intercambiar 
impresións sobre as diferentes cul
turas presentes no MiUenium. Asi o 
reitor Dario Villanueva explicará a 
"Teoria (compostelá) da cidade", o 
psiquiatra Carlos Castilla del Pino 
disertará sobre "Pensamento e fin 
de século" Antonio Florio, Federica 
Castaldo e Dinko Fabris, explicarán 
as chaves da opera napolitana, 
Eduardo Haro T egglen fará "Me
moria cultural do século" e , por úl
timo, J. A . Vela del Campo, cen
trarase na "cultura dos festivais" . + 

N 2 42/Agosro, 1998. 
Edita: Xermolos. Asoc. cultural de Guitiriz. 

"Deixade as penas fóra e pensade que 
quen reparte alegria sempre ten direito 
a ela" dician Mini e Mero no pregón do 
Festival de Pardiñas do pasado ano, 
agora recollido no último número de 
Xermolos. A revista ten precisamente 
na celebración do festival a comezos de 
Agosto o seu principal foco informativo 
e asi, son os grupos participantes e os 
distintos aspectos que se moven arredor 
da sua organización os que ocupan a 
maior parte das páxinas. Por ai anda a 
história do quinteto irlandés-americano 
Solas, a música 
tradicional de 
Xisrra de Coruxo 
e Os Carunchos, 
a Quaclrilha, a 
canción de 
Paloma 
Suanzes, o rock 
Fendetestas, o 
folk de 
Britonia, ou a 
música de 
gaita de 
Airiños de 
Fene. No cademo central unha boa 
mostra da literatura feita polos máis 
cativos apresentada ao XIX Cename 
TerraCha.+ 

Candilexas 
Revista de información 
cinematográfica galega 

N2 O{Xuño, 1998. 

Director: Román Gutiérrez e Marcelo 

Gómez. Tfno: 929851732/970140633 

A rodaxe do filme Finisterre de Xavier 
Villaverde e a preparación de Ilegal de 
lgnácio Vilar coinciden coa saida á rua 
desta nova publicación de cine que dá 
boa canta delas no seu número inicial. 
Estreas, críticas de filmes e novas do 

mundo do 
celuloide 
son alguns 
dos contidos 
da revista 
que ofrece 
tamén un 
debate con 
duas 

persoas opinan sobre Abre os oUos de 
Amenábar dando as suas personais 
interpretacións da película.• 

SOAAA NA NOSA LINGUA 

Os autores xogan coa motricidade 

e co concepto de perspectiva 

e advírtennos con esta historia 

da necesidade de fuxir, de cando en vez, 

das convencións. 

11/f 
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O galega castigado con penalti 
"A infracción lingüística sobran, 
ceaba á puramente deportiva" nos 
partidos de fútbol que xogaban os 
estudantes lugueses de crego dos 
anos sesenta, no Seminario Con, 
ciliar do Sagrado Corazón. Así o 
coma Alfonso Eiré na súa flaman, 
te novela, Amigos Sempre, que 
trasluce a disciplinadísima e reca, 
tada vida dos rapaces que, si fose 
no século XIX, serían alcumados 
codios; como aquiles que rom, 
peron as vidreiras da Imprenta de 
Soto Freire, ante a certeza de que · 
no histórico Almanaque diste íase 
publicar un artigo de Resalía de 
Castro, titulado O Codio. 

M a~. aos codios do XX, aínda 
que da mesma procedencia 
rural, na súa maioría, non 

lles preocupaba xa o, pra min, 
honroso alcume; o cal non apare, 
ce, por iso, en ningunha páxina da 
xugosísima narración do actual di, 
rector de A Nasa Terra. A maior 
preocupación que tiñan, ao pare, 
cer, moitísimos diles foi a de xogar 
ao fútbol; e incluso pra algúns, co, 
ma o protagonista e narrador da 
novela, Xan Eiriz, a razón princi, 
pal de facerse seminarista. 

"Cando me preguntaron -con, 
ta- se quería estudiar e ir ao Se, 

Quen camiñe por enriba desta in, 
mensa croieira, oe o ronco rumor 
da auga fluíndo na profundidade, 
e canto máis se sobe río arriba, 
máis alonxado se escoita ese eco 
da vida inminente. 

O s de Meira aseguran que 
o Miño nace na súa serra, 
no Pedregal, e non en 

Fonmiñá. 

O invisible fío de auga, anuncia a 
súa prersencia desde moito antes 
de sair á luz, por medio destas pe, 
dras que semellan emerxer das 
profundidades para lle dar acubi, 
llo no seu percorrido prenatal, 
como un grande ventre da natu, 
reza, ata que burbulla nunha pe, 
quena fervenza. 

Desde este punto, o Miño xa 
anuncia o seu nacemento como o 
dun mito, rodeándose deses pri, 
meiros misterios, de ninfas que o 
protexen e mauros que o saltan, 
unha e outra vez, para domalo, 
pero el retórcese pola serra abaixo 
ata atopar o seu camiño. 

Lonxe de ser inanimados, os rí, 
os reñen a súa vida propia; 
eles nacen, viven e marren 

como calquera ser vivo, tan se, 
mellantes a nós que, Jorge Manri, 
que, nas súas coplas, non encon, 
trou mellar símil para explicar 
como é o camiño da vida. 

T amén un vello xubilado sentado 
fronte ó río nun parque de Tui, 
dicía á muller: 

minario non dubidei en aceitar. A imposición do castelán nos es, 
Non- sabía onde me metía. Pra tudos, nas aulas e incluso na lin, 
min estudiar e ir ao Seminario era guaxe coloquial era absoluta, des, 
a mesma causa. E ir ao Seminario pótica, inquisitorial. pero onde 
era xogar ao fútbol todos os días, máis transcendía, facéndose masi, 
con campos, porterías, balón de va, era nos campos de xogo do 
coiro, camisetas e pantalóns, se, Seminario. Onde unha tarde en, 
gundo lle tiña ouvido falar a meu trou, nun diles, o P. Suviela --0 

irmán que era todo un seminarista -Espiritual- , asubiando o seu chi, 
de quinto curso, con sotana". fro e, ante o pampamento dos xo, 

gadores e espectadores, decretou o lóxico sería que aquiles penalti. 
rapaces actmasen estu, 
dando Teoloxía do Ba, "O falar en galego será castigado 

lampé, oú Teodicea das glorias con falta e picaráselle a tarxeta. 
futbolísticas. Nembargantes o que Se é unha frase longa decretarase 
verdadeiramente incidía na pre, penalti, a pena máxima -expli, 
paración deportiva dos futuros sa, cou o P. Superior". 
cerdotes, era sen dúbida o factor 
lingüístico. Con uniformidade A rrnábanse verdadeiras triful-
tridentina, cada raparigo aldeán cas e discusións por iste mo, 
facíase outro: "Un home novo, un tivo. Reclamábase falta por 
aprendiz de crego separado da re, dicir uha palabra en galego, tan, 
alidade circundante, comportán, to como por poñer unha camba, 
dote como señorito e falando co, dela: ¿Era galega ou española, a 
ma eles". palabra dita polo xogador? ¿Me, 

reda penalti ou fo¡ unha sinxela 
Tal coma os aleccionaba o Padre falta? "Aqueles partidos conver, 
Espiritual: "Deus· chámavos a téronse nunha especie de disputa 
maiores desígnios, por iso os vo, lingüística"; ou ben de debate 
sos idiomas serán o latín e o cas, futbolístico arredor do bilingüfs, 
tellano. O excelso idioma da mo ou a diglosia. Penso eu que 
lgrex'! Católi"ca Apostólica e Ro, foi unha pena que non presencia, 
mana e o da xente culta e honra, ra Alonso Montero algún daqui, 
da da grande España". les partidos futbolingüísticos, es, 

Como o decorrer do río 
-A vida é como o decorrer 
dun río, e a miña igual á do 
Miño. 

Preguntábase aquel home 
canto tempo tardará unha g°' 
ta de auga en chegar desde a 
nacenza ata a desembocadura. 

-Depende, nun sitios corre 
máis ca noutros. 
_ ,Como a vida - dixo el-. 
Como as gotas, tamén elas 
corren unhas veces e outras 
non dan chegado ó fin. Un, 
has precipítanse cara ó mar e 
outras moen trigo, traballan 
nos encaros, regan os viñe, 
dos, flúen nos balnearios e 
alimentan ós peixes. Non 
ves este río, que sae burbu, 
llando por entre as penas e 
agora, cando está próximo ó 
mar refrea o paso, como as 
persoas, que de nenos corre, 
mos para ser vellos e de ve, 
llos damos mil voltas para 
non ch~gar ó final. 

Aquel vello filosofaba dicindo 
que a del e a do Miño eran 
vidas moi parellas, e por se 

fose pouco, tamén el nacera nun, 
ha aldea de Meira, pero o avó, 
cando foi a inscribilo, apuntouno 
na súa aldea en vez da dos país. 

O vello de hoxe, de cativo nunca 
sabía que quería ser, porque no 
fondo quería ser el ·mesmo, e non 
o que eran outros. Pero a vida de 
rapaz, precipitada para ser adulto 
antes de tempo, facíalle sacar 

enerxía de onde fose, para dicir 
que era alguén na aldea, que xa 
era home, e sen deixar de ser ra, 
paz afanábase por demostrar que 
xa sabía sacar fariña do millo. 

De novo o home lanzouse 
polos camiños da vida e os 
seus brazos ,como el di,, 

moeron trigo e sacaron chispas, 
foi detido no seu impetuoso avan, 
zar pola forza dun progreso que 
tantas veces se ergue sobre os ca, 
dáveres da xente; houbo de dei, 
xarse fluír unhas veces e de saltar 
encoros outras. 

tanda coma estaba entón, de ca, 
· tedrático na cidade do Sacra, 
mento, pra que estudase aquil fe, 
nómeno. A qui! bilingüismo imperfecto 

do prohibido galega e im, 
pasto castelán non se reco, 

lle, literariamente, na tan realista 
novela de Pucheiro. Como toos 
sabedes, Pucheiro é o seudónimo 
de Alfonso Eiré na sua brilante 
faceta de cronista deportivo. O 
mesmo apodo que lle daban no 
seminario lugués, asegún teño en, 
tendido, a aquil raparigo tan tolo 
polo fútbol que se convertiría, na 
fición novelesca, en Xan Eiriz. o ando salta na novela, ni ti· 

<lamente autobiográfica, 
ao galega que levaba den, 

tro, atrozmente reprimido, nos rí, 
xidos, crueis, anos do Seminario 
do Sagrado Corazón. Unha fala 
que brinca leda, coma auga clara 
e escumosa, por riba das presas e 
inda dos encoiros do Miño. Na 
que Eiré fai falar, primorosamen, 
te, cal piadosa e contraditoria 
vinganza, aos mesmos terribles 
padres prefectos, superiores e es, 
pirituais que penaban con penal, 
ti, aos rapaciños que falaban en 
galego.+ 

FRANc1sco A. VmAL 

Sen deixar de compararse 
co decorrer do Miño, o ve, 
llo dicía que tivera moitos 
brazos que lle axudaron a 
aumentar o seu caudal, pe~ 
ro fo¡ a súa muller, na me, 
tade da vida, quen ·lle fixo 
coller outros derroteiros, 
non exentos de atrancos, 
pero ó final máis fructffe, 
ros. 

0entíanse felices ague, 
les anciáns lembrando 
como, despois de que 

os seus brazos fosen motor 
da industria, aínda regaban 
os campos e tiñan un viñedo 
que daba mellor viño que o 
Albariño; e ó seu acubillo 
sempre houbo quen encon, 
trou un pouco de sosego. 

Como o Miño nas épocas de 
anguías e lampreas, neste 
derradeiro tramo, onde flúe 
pausadamente antes de pre, 

cipitarse no océano, tamén os 
seus fillos veñen a visitalos ou 
mandan ós netos cando ulen que 
cobraron a pensión. 

- Os vellos de hoxe sómosche 
unha teta de leite con mel. 

Nun intre, o volveu a pregun, 
tarlle a muller, se acertaría a 
saber por onde andaría a súa 

gota de auga. 

-Andará por San Bartolomeu. 
- Entón, aínda me quedan cinco 
aniños.t 

ANOSA TERBA 

Henrique 
Rabuñal 
"Recomendo a xinásia 
de ler, exercício no que 
nos xogamos moito" 

Que anda a ler? 

Estou no xurado do prémio Blanco 
Amor e por i o estou a ler todos os 
orixinais apresentados. Do último 
que lin foi a novela de Manolo Ri, 
vas, O lapis do carpinteiro, o de Mari, 
lar Alexandre A compañia clandestina 
de cantrapublicidade e os dous últimos 
de Riveiro Coello. 

E recomendaria? 

É moi difícil indicar leituras e rnáis 
que algo concreto recomendaría a xi, 
násia de ler que é un exercício funda, 
mental no que nos xogamos moito. 
De todos xeitos, considero impres, 
cindíbel achegarse aos clásicos da Ji, 
teratura galega entre os que teño un, 
ha especial simpatia pola obra de 
Cunqueiro. 

A fariña das horas (Espiral Maior) 
é o seu último libro de contos. 

Recolle obra narrativa dos últimos 
doce ano.e; que estaba dispersa en xor, 
nais, revistas ou libro colectivos. Ten 
unha componente autobiográfica 
-ainda que sempre desde a perspecti, 
va social- e outra ficcional. Teño v°' 
cación pola narrativa brev p rque 
permite a concentración, é de difu, 
sión máis <loada e canta cunha imp r, 
tante tradición na no.c;a literatura. 

Forma parte do xuri de vários pré, 
mios, teñen calidade os orixinais? 

Ás veces nótase unha falta de com, 
premiso co idioma, escrebe xente 
que non está mergullada no xénio da 
lingua. Para escreber compre ter un 
maior coidado coa lingua, ter unha 
história que interese e un tratamento 
técnico axeitado. Tres características 
que cumpria moi ben Blanco Amor. 

Na literatura sofriuse de maneira 
especial o conflicto normativo? 

Moito, concordo co artigo escrito por 
Joao Guisam e coma el tamén me 
sentin durante moito tempo excluido 
pola miña militáncia reintegracionis, 
ta que foi sempre unida a un compro, 
miso nacionalista. Ser reintegrado, 
nista ligábame coa história do gale, 
guismo. Ter crido nesas ideas supuxo 
unha exclusión: non existíamos, non 
estabamos, non podíamos editar.+ 

Director: Pascoriza-A Corufia, l962. 
Obras: Texcos e contexcos do teatro galega, Pai, 
xom e 1110'rte dun condenado, Poemas da luz e da 
loucura, A noite das noites, Desesperados e Ma, 
temidade entre outros. 



Cartel de 
Dlaz 8aliño 

a prol do 
Estatuto de 

Galicia. 

O Trinque 
Os Caoe.iros e, o globo de Betanzos 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

Sementado o país de festas de 
San Roque, "Betanzos distín
guese pola solta dun xigan
tesco globo de papel que to
dos os viciños axudan a ele
var Ilí'J. noite do patrón. Acle-

mais numerosas embarca
cións engalanadas acoden ªº 
río Mandeo para participar 
na xira dos Caneiros. O viño 
corre a esgalla e compre levar 
roupa de vello• 
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Cangas 

• EXPOSICIÓNS 

MIRADAS ARRREDOR 
DA ARTE 

Até o 21 de Agosto per
manecerá aberta na Casa 
da Bola, a mostra produ
cida pola CGAC, na gue 
participan entre outros 
Miguel Caneda, Eva Lan
de ira, Camela Romay, 
Charo González e Arturo 
Freire. Pódese ollar de 10 
a14edel6a22h. 

]ACOM!NA ELISABETH 
Ki TEMAKER 

Está aberta, no pub Canís 
Lupus, a mostra Las corti
nas de mi Madre de ] aco
mina Eli abcth Kistema
ker. Aberto todo o dias 
desde as 18,45 h. 

A Coruña 

• EXPOSICIÓNS 

LLORCA 

Até o 30 de Agosto per
manecerá aberta, na sala 
de exposicións do Pazo 
Municipal, a inostra de 
Jorge Uorca. 

EXIPTO MILENARIO 

Máis de duascentas pezas 
pertencentes a época faró
nica compoñen a mostra, 
Exipt.o Milenário, aberta no 
Kiosko Alfonso durante to
do o mes de Agosto. 

IMAXES DA XUSTIZA 
NA ÜALIZA 

O Arquivo do Reino da 
Galiza acolle a mo tra 
Imaxes da Xustiza na Gali
za, comp ta por carto
grafia e icon grafia. 

RAFAEL CAT ALA 

Abre na galeria Arre Ima
gen a m tra de pintura 
de Rafael Catalá. 

Xooo DO E PELLO 

Comp ta por unha e -
colma de obras e obxectos 
pertencentes á colección 
Granel!, permanecerá 
aberta até o 31 de Agosto 
no Museu de Belas Artes. 

•MÚSICA 

CICLO DE MUS!CA 
CLASICA 

Entre o 19 e 29. de Agosto 
celebrarase na Coruña o V 
festival de música. O Mér
cores 19 abrirá o festival o 
grupo de música antiga di
rixido por Reinhard Goe· 
bel. O Xoves 20 actuará a 
Piffaro The Renaissance 
Band. A Orquestra Sin
fónica de Galiza dirixida 
por Vfctor Pablo, ofrecerá 
tres concertos: o Venres 
21, o Martes 25 coa parti
cipación da soprano Isa· 
bel Rey e o Sábado 29 na 
clausura do festival. O 24 
de Agosto o director Ra
fael Frubeck oferecerá o 
Adagio de la Frubeck SimP
hony. O Mércores 26 terá 
1 ugar a actuación do 
guitarrista Gerarc1o Arria
ga, baixo o título A guita
rra do século XX en Cuba e 
Estados Unidos. O Xoves 
2 7 apresentarase o grupo 
Siglo XX, formado por 
membros da Sinfónica da 
Galiza. T.odos os concer
tos terán lugar no Rosalia 
Castro ás 21 h, agás o pri
meiro que se celebrará no 
Auditório. 

A Estrada 

•MÚSICA 

As NOSAS MUSICAS 

O Venres 14 terá lugar a 
terceira noite da musica 
tradicional, en Santa Ma
ria de Couso (Quilometro 
12-14 da estrada Santia
go-Estrada). O festival da
rá comezo ás 22 h, e parti
ciparan os grupos Outras 
herbas (Lalín), Pandeu
romus (Santiago), Os Di
plomáticos do Acordeón 
(Forcarei do Soutelo) e 
Os Cempés (Ferrol). 

Ferrol 

• EXPOSICIÓNS 

Ü MOVEMENTO 
AUTONOMlSTA 

Abre na galeria Sargadelos 
a exposición O Movemen
to Autonomista Galega en
eal do plebiscito do 1936. 
Composta dunha parte 
bibliográfica e dunha par
te gráfica, con carteis do 
plebiscito do 36. Pódese 
ollar todo o mes de Agos
to, de Luns a Venres de 
10 a 14 e de 18 a 22 h, 
Sábados de 21a14 h. 

FOTOGRAFIA E 
PRENSA 

No Centro Cultural Mu
nicipal acolle a mostra 
Gen anos de fotografia en 
prensa. Aberto de Martes 
a Sábados de 11 a 13,30 e 
de 17 a 21 h. 

Illa de Arousa 

lilMÚSICA 

ALÉN ROCK 

A Fin de semana que vai 

'CarteleJra 
~ACARIÑANDO A MORTE. 

Fil~e que con:~ as }~trigas ás que mciulmáns-,Na fuida, ambos padecen as 
se ve sometido un policia de Noya Y 6rk, ,· '-Consecuéncias da límpezá étni:ca. Olivef 
atrapado entre sua amizade cun mafioso Stone fai un filme violento e trata con 
e o FBl, que quet' detelo. Narración ror- condescendéntia ás n;i.cións dos Balcáns. 
pe e lill chisco lenta. · 

~CHA, CHA1 CHA>U:nha rapa.Za 
~ búscalle un amante á sua mellar 
amiga para quedarse co seu p.oivo. Co
media ~spajióla que qes~fivolve con dig
nidade alguns dos ~ópicos dos filmes de 
enredo. Amábel e ben realizada. Eduardo 
Noriega está .como un queixo. 

IJJlf'_ HAMPO NS. A história dos bai-
rros neiorquinos eontrolados polas 

distintas famílias da máfia nos anos post
depresión do 1929, pero <le8ta volta desde 
a perspectiva dos negros do Harlem. 
Como defenderse da invasión de Dutch 
Schultz O Holandés e a necesidade de 
aliarse entre eles para 'evitar ser aplastados. 

~ASASINOS DE REEMPRAZO. 
Un asasino con consciéncia non 

leva a cabo un traballo que lle pediu a 
máfia chinesa, por esa razón é perseguido 
e ten que Lojtar polá. sua vida .. Película 
violenta e previsíbeL 

~ COMICOS EN ÁPUROS. 
Agradábel comédia. Tres vellos ac

tores conseguen que os contraten para 
unha obra de teatro que vai en x!ra. O 
cine francés volve demostrar que se pode 
auaer ao público sen perder calidade. 

~ WILD MAN BLUES. Elaborado 
documental que canta a x:ira de 

Woody Allen por Europa co seu grupo 
de jazz. Vella música de Nova Orleans, 
presentación da nova muller asiática de 
Allen e compliddade cos espectadores 
europeos do cineasta norteamericano. 
Presta.ralle aos que gostan das suas peJ.1-, 
cu las e interesará ?cuco aos d~mais. 

~PERDIDOS NO ESPAW. A fa~ 
milia Robinson é enviada ao espazo 

nunha misión para salvar a Terra, ~ro 
no camiño queden perdidos. Versión da 
série de televisión dos anos setenta. 

IJJlf'_SA VIOR. Un embrutecido merce~ 
nário na guerra de Bósnia axuda a 

furjr a unha muller sérbia repudiada des.-

~ AO BAIXAR O SOL. Obra inte1i-
xente, no mellor estilo do cine negro. 

Un matrimónio de actores famosos (inter
pretados por ,Ackman e Sharandon) mos~ 
tran até onde' chega ·o egoismo da vida rica. 
Sbanmdon devolve á altura aos papeis feme
ninos, ao estilo das actrices dos coarentá e . 
Newman demostra que empiorou o ~\:!físico 
tanto como melloroucomo actor. 

~ INCOGNITO. Uns marchantes 
de arte encargan unha falsificación 

dun Rembran~ pero despois da entrega, 
un deles é asasinado e roelas as pistas 
conducen ·ao falsificador. Película de sus
pense con ~gu·mento un chisco forzado. 

~ MOITO MÁIS QUE AMIGOS. 
Unha moza namóráse do seu compa

ñeiro de piso e eonvidao a facer de pai do 
seu fillo. E~ que é gai, en princípio aceita, 
pero co tempo a Sua vida volve ªº seu cau-
ce. C.Omédia políticamente correcra. · 

~ CONFUTO DE INTERESES. 
. T,Jn avo~o protexe do seu pai a 

unha muller, pero a.os poucos o acoso 
vólvese contra o letrado. Filme de sus
pense no que nada é p que parece .. 

. ·· . lJNHA LOIRA BEN AUI'ÉN~ 
lf?r TICA. P<n'.ádia dos problema;;'que,§e 
atopan os actores uo mundo da faránd\iila 
cruzada coas difi.culdades has relacións de · · 
duas parellas. Comédia con final teliz. • 

do 21 ao 22 de Agosto 
celebrarase na Illa de 
Arousa o festival de mú,
s ica rock e afterhours, 
Alén. O Venres 21 actua
rán os grupos Moon 
Spell, Senser, Junkie 
XL, Laberinto, Sociedad 
Alcoholica, Redshift, My 
Criminal, Sugarless e 
Triceratos. O Sábado .22 
actuarán os grupos Na
palm -Death, Pul kas, 
Dqs Ich, Fermín Mugu
ruza eta Dut, La Polla, 
M ·a n-u fa e turas 
metálicas, Dismal, El 
Rey Payas9 e O Peque· 

no Baltimore. O Prezo da 
entrada, adiantada, para 

cio Prada, o grupo Mar
tín Codax e Emilio Cao. 
O Venres 14 acturán: · os dous dias é de 4.500 

pta. de venda nas tendas 
de música. 

Moaña 

•MÚSICA 

INTERCÉLTlCO 

Do 13 o 16 de Agosto te
rá lugar na Canteira do 
Cocho o Intercéltico de 
Moaña, no que participa
rán, o Xoves 13, Aman-

Mestizaje e La Hijas del 
Sol. O Sábado: Felpeyú, 
Os Cempes e Wolfstone. 
Pechará o festival Milla
doiro. As entradas póden
se mercar no teléfono 
(986) 44 70 58. 

·• FESTAS 

ROMARIA DE BRONLLE 

En Meira o 16 de Agosto 
celébrase a XXIII Roma
ria P~pular de Bronlle, na 

tardiña terá lugar a actua
ción do humorista Farru
co, Suso Vaamonde e do 
grupo de teatro Kaos. 

Moeche 
•MÚSICA 

FESTIVAL IRMANDIÑO 

A Asociación Cultural 
Castelo d~ Moeche orga
niza a XIX Festival lr
mandiño que se celebrará 
do 21ao22 de Agosto. O 
Venres 21 ás 22 h, no re
cinto do castelo o colec
tivo teatral O Castelo di
rixido por Roberto Caste
leiro, representará a obra 
Anxélica no Umbral do 
Ceo de Eduardo Blanco 
Amor. Máis tarde ás 23 
h, dará comezo o festival 
de música cos grupos Do
mine Cabra, A Macuca, 
Cachimonia. O Sábado 
22 continuará o festival 
ás 21,30 h, cos grupos Os 
Cempés, LLan de Cubel, 
Mick O'Brien Band e 
Paloma Suances. Rema
tará o festival coa leitura 
do pregón e a entrega de 
prémios do concurso de 
carta ces. 

Oleiros 
• EXPOSICIÓNS 

GOSlA TREBACZ 

Durante estes dias a Casa 
Charry acolle a .mostra 
de pintura da polaca Go
sia Trebacz. Pódese ollar 
de Luns a Sábado de 19 a 
21 h. 

Oure~se 

• EXPOSICIÓNS 

MARGAPRADA 

Na galería Marga Prada 
exíbense até o 30 de Se
tembro os fondos da ga
leria. 

PETER BoKE-BALL 

No Museu Municipal 
está aberta a mostra do 
escultor Peter Boke
Ball. A mostra perma
necerá a berta a té o 31 
de Agosto. 

Pontevedra 

• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO CASAS 

B~ixo o título Agua agru
panse case unha decena 
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Suso 
Vaamonde 
é un dos 
asiduos 
invitados á 
carballeira 
de Bronlle. 

Wolfstone, 
a dia 15, no 
lntercéltico 
deMoaña. 
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ANOSATERRA 
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de esculturas sobre ma
deira que pretenden po
tenciar a beleza da diná
mica do auga. Aberta na 
galeria Anexo, pódese 
ollar de Luns a venres de 
19 a 21,30 h, até o 15 de 
Setembro. 

LINO MARTINEZ 
VILLAFINEZ 

Abre no Museu de Pon
tevedra, no edificio Sar· 
miento, a mostra antoló
xica de Lino Martínez 
Villafinez. O mesmo dia 
tamén no Museu de Pon
tevedra inaugurarase a 
mostra Novos valores 98. 
Pódense ollar até o 13 de 
Setembro. 

FISURAS NA 
PERCEPEGION 

Fisuras na Percepeción é 
o título da viseximo 
quinta bienal de arte en 
Pontevedra na que parti· 
cipan rríáis de vinte artis
tas, Antoni Abad, Móni
ca Alonso, Carlos Ba
rros, Albe-rto Cameiro e 
Darío Villalba entre ou· 
tras. Abre no Pazo de 
Congresos .até o 20 de 
Setembro. 

ANTON GoY ANES 

Está aberta na sala de arte 
de Caja de Madrid a mos
tra de pintura de Antón 
Goyanes. A mostra com
prende 25 pinturas reali
zadas nos últimos cinco 
anos que se grupan baixo 
o título de Territorios pri-: 

.vados. Aberta téo 30 de 
Agosto. 

lNQUEDANZAS 

Até o 25 de Agosto per· 
manecerá aberta na sala 
Teucro a mostra itineran
te lnquedanzas composta 
polos artistas Sebas 
Anxo, Berta Ares, Mar
ga Conde, Natalia Pérez, ·. 
Pancho Rodiño e Lola 
Solla. 

Redondela 
•DANZA 

BALLET GALEGO 
REI DE VrANA 

O Venres 14 de Agosto 
ás 21 hJ no Carballo das 
Cen Polro; terá lugar a ac
tuación do grupo de ba
llet Rei de Viana. · 

Convocat.órias 
CERTAME NACIONAL DE 
NARRACIONS BREVES 

Baixo o título de Prémio Modesto R. 
Figueiredo o P;;itronato do Pedrón de 
Ouro convoca vixesimo cuarta edi
ción do Certame Nacional de N~
rracións Breves. Poderán tomar par· 
te no Certame todos os autores de 
calquer nacionalidade, cunha ou 
roáis obras, sempre que estean escri
tas en lingua galega, sexan inéditas 
e non se teñan apresentado a nin· 
gún outro certame. A extensión dos 
traballos será, como mínimo de cin· 
co follas DIN A-4 e un máximo de 
trinta, mecanografadas a duplo es
pazo, por unha soa cara. Os partici· 
pantes deberán enviar catro exem
plares dos seus traballos sen remite 
ou outra forma de inderitificación 
ao seguinte enderezo: Fundación do 
Patronato do Pedrón de Ouro, apar· 
tado dos correios 1046, 15.780 San
tiago de Compostela, Prémio Mo
desto Figueirido. Para a indentifica· 
ción dos autores premiados, ade
máis do título, cada obra ha ter un 
lema que deberá constar no exteridr 
do ·sobre que conteña os dados do 
autor e o curriculum vitae que con· 
sid,ere oportuno. O prazo de admi· 
sión dos traballos remata o 15 de 
Novembro de 1998. A obra gaña· 
dora ser? premiada con 100.000 
pta, o xurado poderá conceder dous 
segundos premios de 40.'000 pta. ca
da un. Maior información na funda
ción Patronato do Pedrón de Ouro, 
Apartdo 1046, 15. 780 Santiago de 
Compostela. 

PRÉMIO DE ANTROPOLOXIA 
VICENTE RISCO 

O Concello de Allariz e mailas Fun
dacións Sotelo Branca e Vicente 
Risco convocan o N Prérr{io Vicente 
Risco de antropoloxia e ciencias so· 
ciais, dotado con 1.000.000 pt-a. Po-

Vicente Risco. por Conde Corbal. 

derán concomer ao prémio calquer 
persoa que apresente os seus textos 
en língua galega, conforme á nor· 
mativa vixent~. Os textos apresen
tados, amais de seren inéditos e ori· 
xinais, han tratar do estudo do ám
bito galega sempre desde o punto de 
vista da antropoloxia ou das cien
cias sociais, tendo unha extensión 
mónima de cento cincuenta páxinas 

·e unha extensión máxima de tres· 
centas páxinas, tamño folio, meca· 
nografadas a duplo espazo. De cada 
texto presentaranse seis copias antes 
do dia 30 de Novembro do 1998, re
mitindoas á Fundación Sotelo Blan
co, apartado dos correios 2.096, 
15. 780 Santiago de Compostela . 
Cos · orixinais, que irán precedidos 
polo título ou lem escollido polo au
tor, axuntarase un sobre pechado no 
que figure por fóra o lema e que 
conteña o nome completo o endere· 
zo e teléfono do autor, asi como tí· 
tulo do libro, indicando no sobre N 
Prémio Vicente Risco. Maior infor· 
mación nos teléfono (988) 440 001 
ou 440 859. 

XORNADAS DE ENSINO 

A AS-PG e CIG-Ensino apresentan 
o programa.das escalas de verán pre
vista pra o mes de Setembro. En Vi
go s :XXJI Xomadas terán lugar do 
14 ao 18 en Gregario Espino,.(986) 
3 71 700, en Ferrol será o IX Encon· 
tras pedagóxicos, do 7 ao 11, infor· 
mación no teléfono (98.l) 358 750. 
En Santiago os VII Encontros peda- · 
góxicos darán comezo o 21, prolon
gandose até o 25, teléfono (981) 
594 686. En Cervo os IV enc;:ontros 
pedagóxicos da Mariñadesenvolve· 
ranse entre os dias 22, 23 e 24, in· 
formación no teléfono (982) 130 
402. En Ourense os VI Encontros 
Pedgóxicos terán lugar no Parque de 
San Lázaro, 12-1 2 Dra. (988) 238 
350. En Ribeira serán do 14 ao 17 
de Setembro, teléfono (982) 873 
654. A X Semana da Educación en 
Pontevedra desenvolverase do 14 ao 
19, información no teléfono ( 986) 
861 513. En Lugo, V Encontros Pe· 
dagóxicos desenvolveranse entre o 
20 e o 25, teléfono (982) 245 023 . E 
en Coruña do 14 ao 18, no l. B. Ra
fael Dieste. A matrícula ten un cus· 
te norml de 7.000 pta, 5.000 pra 
prados e estudantes e 3.QOO pta. pra 
asosciados da CiG ou AS-PG. 

CERTAME LITERARIO MANUEL 
LUEIRO ~ 

O Concello do Grave convoea o VI 
Certame literário Manuel Lueiro Rey, 
no que poderá participar todas as 
persoas que o desexen. Os relatos 
deberán ser orixinis e inéditos, non 
premiadaos en calquer outro con~ 
curso. Apresentaranse por quintu· 
plicado, _en fólios escritos a maquina 
por unha soa cara e a duplo espazo. 
Os traballos enviaránse sen remite e 
baixo lema. En sobre adxunto, pe· 
chado e baixo o -mesmo -lema, imdi
caranse os dados persoais do autor 

• EXPOSICIÓNS 

ARTELIXO 

Até o 22 de Agosto as 
Prazas Públicas e a Casa 
da Cultura de Redondela; 
acolleran a cuarta edición 
da Artelixo, organizada 
polo colectivo ]osefá. 

Santiago 
•DANZA 

CENTRE 
CHpRÉOGRAPHIQUE 
D~ÜRLEANS 

tá a berta a re trospec ti va 
do escultor austriaco 
Adolfo Schlosser, com~ 
post-a por un total de 60 
pezas e 17 debuxos cría· 
dos entre 1976 e 1998. A 
mostra continuará aberta 
até Se~embro. 

•MÚSICA 

CHOUTEIRA 

O grupo de música. tradi
cional Chouteira actuarán 
o vindeiro Sábado 15 ás 
21 h, no Carballo das 
Cen Palas. 

Durante o 15 e o 16 de 
Agosto o grupo de danza 
de Orleáns, dirixidos por 
Josef Nadj, representarán 
noTeatro Principal Le 
Vent le sac, espectáculo 
para oito interpretes, en 
homenaxe a Samuel Bec
kett. T ódas as actuacións 
serán ás 22 h. O custe da 
entrada varia entre as 
600 e 2.000 pta. 

CARLOS FRANCO 

Na Casa da Parra está 
aberta a mostra de pintu· 
ra de Carlos Franco. Per· 
manecerá aberra até Se
tembro. 

GoROON ONsLOw 
FORD 

( nome, idade, enederezo e tdéfono, 
fotocopia do DNI). As obras apre
sentadas ao concurso terán unha ex· 
tensión máxima de 30 follas. Os tra· 
hallas enviaranse antes do 12 · de 
Outubro de 1998 ao VI Certame li~ 
terário Manuel Lueiro Rey, Conce
llo de O Grave. Praza do Congo, 
s/n. 36980 O Grave Pontevedra. Es
tableceranse os seguintes prémios: 
l 2 prémio: 300.000 pta, o segundo: 
100.000 pta. e o terceiro 50.000 pta. 
Os menbros do xurado serán elexi· 
dos polo Com.ité Organizador do 
Certame, e darase a coñecer con 
aticipación o fallo do concurso. 

PRÉMIOS MERLIN 

Edicióms Xerais de Galiza convoca a 
decimo terceira edición do Premio 
Merlín de literatura infantil, dotado 
con 1.000.000 pta. Poderán partici
par no prémio todos aqueles autores 
de calquera nacionalidade que pre, 
senten os seus orixinais en lingua ga· 
lega, conforme a normativa vixente. 
De cada orixínal apresentaranse 6 co
pias en papel tamaño folio ou en ho
landesa, mecanografados a duplo e -
pazo, antes do dia 1 de Setembro do 
1998 nos locais sociais de Edicións 
Xerais de Galiza, S. A, (Dr Marañón, 
12 36.211 Vigo). Co orixinal, qu~ de
berá ser apresentado baixo lema, ad
xuntarase, baixo plica, o nome com· 
pleto, enderezo e teléfono do autor, 
así como o título do libro, indicando 
no sobre: para o prémio Merlín. Por 
outra, Edición Xerais, tamén convoca 
a décimo quinta edición do Premio 
Xerais de Novela , dotado con 
2.000.000 pta. Poderán concorrer no 
prémio todos os autores, de calquer 
nadonalidade que apresenten os seus 
orixinais escritos en lingua galega, 
conforme á normativa vixente. Esta 
convocatória seguirá as bases do an, 
terior prémio. Para máis información 
chamar ao teléfono (986)21 48 88. • 

• EXPOSICIÓNS 

PHILIP WEST 

Mirando no profundo é o 
título da mostra do surre· 
alista inglés que se exíbe 
durante estes dias no Mu
se°' do Povo Galega. 

rama Poduval e Shanka· 
rankutti Marar. Actuarán 
o Venres 14 ás 22 h, na 
Praza da Quintana. 

rie-Hélene Estienne e 
Peter .Brook, a partir do 
libro Unha memória 
prodixiosa de Alexan· 
dre R. Luria. O prezo da 
entrada ten un custe de 
2.000 pta. Todas as ac
tuacións terán lugar ás 
21 h. 

Peter Brook. 

O esc.udo da Galiza 
deseñado por- Castelao 
en insígnia ou ch~ 

lnsígnia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gastos_ de envio 

Prezo 200 pta + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 

correos (máximo de 100 pta.) 
ou ingreso na conta de 

Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicitaos ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

A~!!Silfb. .. 

Está aberta no segundo 
andar do Pazo da Benda· 
ña, a exposición Philip 
West, comprende unha 
ampla mostra de pinturas 
e debuxos legadas polo 
surreaHsta inglés re
centemente falecido. 
Aberta até o 31 de 
Agosto. No primei· 
ro andar do Pazo da 
Bendaña permane
cerá aberta até Se
tembro a mostra La 
mujer niña habita en 
una isla afortunada, 
selección de pintu· 
ras e esculturas de 
Eugenio Granel!. 

ADOLFO SCHLOSSER 

No Centro Galega de 
Arte Contemporáneo es· 

•MÚSICA 

Desde a· India che
ga o grupo de per-
cusion is tas Per

cusión doTem
. pió de Keralda. 

Dirixidos 
por Siva· 

ÜPERA NAPOLITANA 

A Cappella della pieta de 
Turchini, dirixida por An
tonio Florio representará 
no Teatro Principal a 
obra I trionfi del! 'Opera 
Buffa. Do 20 ao 21 de 
Agosto ás 22 h. A entra· 
~a val 2.000 pta. 

•TEATRO 

PETER BROOK 

Do 17 á.o 21 de 
Agosto o Cine 
Capital acollerá a 
actuación do gru· 
po de teatro Peter 

Brook, que repre· 
sentará Je suis un phé

nomene. Texto de Ma-

Sou tom.ai.or 

• EXPOSICIÓNS 

FACULDADE DE BELAS 
ARTES 

No Cqstelo de Souto
maior está aberta a mos· 
tra de arte Finalistas 98, 
composta dos traballos 
relizados polos alunas da 
Faculdade de Belas Artes 
de Oporto no intercam· 
bio producido coa Facul
dade de Belas Artes de 
Pontevedra. Pala outra os 

A escultura 
de Adolfo 
Schlosser 
pode verse 
no Centnl' 
Galego de 
Arte 
Contempo
ráneo até o 
mes de 
Setembro • 

. ¡ 
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A pintura de 
Ignacio 

Pénn·Jofre 
pode verse 
na galeria 
AdHocde 

Vigo. 

A Rede 

Anúncio·s de balde 
• Xa está na rua o número 17 da 
revista Mocldsde que edita Galiza 
Nova. Nete número aparecen artigos 
sobre o 102 aniversário de Galiza No· 
va, as orixes do Dia da Patria, a ban
da deseñada na Galiza, a situación 
da lingua, a represión sobre as Moci
dades Galeguistas do 36 , entre ou
tros; entrevistas a Lois Diéguez ou os 
CAE. Agora podes subscreber-te de 
balde enviando os teus dados com
pletos ao noso local nacional (Santia
go de Chile , 28 entrechan direito. 
15.706 Compostela-Galiza) e cada 
tres meses receberas completmente 
gratis a nosa publicación na tua casa. 
Le e difunde!. 

• A European Elasmobranch As· 
sociation e Shark Trust busca per
soas na Galiza que estean Intere
sadas no estudo e conservación 
de raias e tiburóns. Se desexas al
gunha información adicional ou que
ras unirte a nos somentes tes que es
cribir a: Sarah Fowler, European 
Elasmobrach Association, Nature 
Conservation Bureau 36 Kingfisher 
Court . Nambridge Road . Newbury. 
Berkshire RG14 5SJ UK. Teléfono 
(+44) (O) 1635 550 380, fax 550 230 

• Desexarla manter corresponden
cia con españois asi como recibir 
axuda humanltária escreber a: Les
lie Rabassa Fonseca. Apartado pos
tal 5364, código postal 70.300 . Ca
magüey 3 Cuba. 

• Kiko Neves vén de publicar o 
seu último poemário, Un poema de 
amor, que podes solicitar ao seu en
derezo: rua Morales Hidalgo, Pontea
reas 36.860. Envíanse contrareem
bolso de 750 pta. Tamén podes con
sultar a sua páxina en intemet: http: /1 
www arrakis .es/ - .Kikoneves ou o 
seu correo electrónico Kikoneves@ 
arrakis.es. 

• lnglésa nativa licenciada. Clases 
traduccións. Teléfono (986) 436 521 . 

• Camiseta Galiza sempre isubmis
sa! a venda por ANOC da Terra de 
Trasancos. Legenda e desenho es
tampados em branco sobre fundo pre
to. Talhas: L, XL, e XXL. Por 1.000 pta. 
máis portes de envio. Encomenda-a já 
no Ap. de Correios 229 de Ferro!. 

• Véndese artesania feita con fro
res (diademas, coleteiras, pasadores, 
pinzas ... ). Deixar recado (986) 540 
562. Polas noites desde as 22 h. Per
guntar por Elisa. 

• O Primeiro número da coleczón 
O Roíbén de poesia, dedicado a au
tores da Terra Eu-Navia, acaba de 
sair do prelo . Poden-se solicitar 
exemplares no telefone 909 049 971 . 

• Manual de inicia~om a língua ga
lega. 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. 

•Véndese finca de 2.177 metros ca
drados en Meirás (Concello de Sada). 
Edificable (Vivenda familiar illada). Edi
ficabilidade de O, 1 O metros cadrados 
por cada metro cadrado. ltura máxima 
de 6,50 m. (baixo, un andar e aprovei
tamento baixo cuberta). 7.000.000 pta. 
Teléfono (981) 614 348. 

• Nova ldade· boletím reintegracio
nista mensal procura correspon
dentes voluntários nas seguintes 
comarcas galegas: Aneares e Baixo 
Návea, Berc;:o e Cabreira, Padornelo 
e Sanábria. Interesados redijam-seao 
Apartado Postal ne 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 sendei
ros polos vellos cmiños reais na 
serra do Faro, no apto 35 de Chan
tada ou no teléfono (982) 162 582. 

• Ofrécese intérprete de tangos, 
boleros e rancheiras á xente intere
sada 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. 

• Curso de verán de idioma ruso 
na Asociación Maximo Gorki. A par
tir do dia 15 de Xullo e até o 15 de 
Setembro. Para maior información, de 
17 a 20 h, no teléfono 986 224 457. 

traballos dos finalistas de 
escultura da faculdade de 
Pontevedra exfbense na 
exposición aberta no 
Castelo de Santa Maria 
da Feria. 

Dous HEMISFERIOS 

Vigo 

• EXPOSICIÓNS 

VER TI 

Está ab rta na galeria Ad 
Hoc (G. Barbón, 71) a 
m stra de pintura de lng
nacio Pérez-Jofre, con
xunt de pintura que s 
agrupan baixo o título d 
vertidos. 

Na renda Bomob (Mar
ques de Valadares, 25) 
abre a mostra de pintura 
de Gonzálo Quicler e 
Nuria Guardiola. 

PÉREZ-LORENTE E 
YAÑEZ ULLOA 

O Colexio de Arquitec
r (Marqué de Valada
re ) acolle durante e ra 
emana a mo tra conxun

ra dos arquitecto Tomás 
Pérez-Lorente e Francisco 
Yáñez Ullóa. 

IN CORPORE ANO 

• Grande oferta de discos e caset
tes, prezos interesantes. Perguntar por 
Sr. Baños no teléfono (986) 413 496. 

• Véndese cafetería semi-nova pa
ra uso comercial. Bon estado. Prezo 
a acordar. Chamar de Luns a Venres 
de 19 a 23 h (988) 224 577. 

• Véndese amplificador Rote!, au
tofalantes JBL, Subwoofer JBL, Cd 
Tecnics, estanteria de piñeiro macizo 
de 4 metros. Teléfono 908 989 1 OO. 

• Língua Nacional n2 9 Boletim de 
informa~om Lingüística editado 
pola Associa~om Reintegracionis
ta Artábria de Narom e Ferro! : Ti
mor Leste , Mirandés, Os nossos ape
lidos: em galego!, Povo Nukak; Ber
ber ... 12 páginas , novos conteúdos : 
curso de introduc;:om e alfabetizagom 
no galego correcto (11ª). lnclue mate
rial para _se autofinanciar: livros de 
língua e literatura, camisetas, bandei
ras, autocolantes ... envio gratuíto a 
quem o desejar. Encomendas no 
apartado 570 de Ferro!. 

• Alugase praza de garaxe, zona 
Praza da Miñoca (Vigo). Teléfonos 
986 242 992 ou 986 296 582. 

•Vendo camión lveco, Eurocargo. 
Con traballo. Teléfono 908 88 35 85. 

• Particular vende apartamento 
amoblado de 60 m2 ao pé da praia, 
na residencial Arrnona. Chamar aos te
léfonos 986 417 582 ou 986 623 717. 

• Buscamos distribuidoras e xefas 
de equipas sector venda directa 
xoieria, cosmética-moda. Grandes 
comisións. Teléfono 927 246 545. 

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

• A Xanela, revista cultural das Ma
riñas, chegou ao número 5 nesta pri
mavera. Pódese solicitar a Asociación 
Cultural Eira Vella no Apdo. 107 de Be
tanzos, acompañando a petición dun 
selo de 55 pta. para gastos de envio. 

• Alúgase casa con tres dormito
rios e finca pequena na Ria de Vigo. 
Teléfono 986 312 136.+ 

CAMPO LAMEIRO 
www.geocities.com/Paris/Rue/4 589 

Compo ta por fotografia , 
pintura e escultura, abre 
na Ca a da Arte a mo -
tra Incorpore sano, 75 anos 
de arte e deporte 11Ll Galiza. 

NATUREZA 
MI TERIO A 

A capital galega da arte rupestre ta
mén ten presenza na rede. Informll
ción sobre a cultura do momento, mo
numentos, turismo, itinerários, festas, 
fotos de Campo Lameiro e dos petro
glifos, descripción xeográfica, reseña 
histórLca, mapa de situación, as parró
quias e unha análise socio-económica. 
Mágoa que ainda non e i;exa a dispo
·sición dos visitan~es a versión en: gale
go! A páxina ainda non está remarada 
completamente. • 

No Zoolóxico da Madroa 
e tá aberra amostra de Na
tureza Misteriosa, composta 
por gran cantidade de ani
ma is invertebrados e pe
quenos vertebrados. Insec
tos, saurios, serpentes, anfi
bios e arañas pódense ollar 
no Zoo da Madroa aré o 
vindeiro 31 de Outubro. 

•MÚSICA 

REVOLTALLO 

Do 11 ao 16 de Agosto 
desenvolverase no Monte 
dos Pozos, a quinta edi
ción do Revoltallo de mú
sica emerxente, organiza
do pola A. C. V. de Vala-

dares. Nesta semana pode
se asisitir á actuación, o 
Xoves 13 a parir das 23 ,4 5 
h, dos grupo galegas 
Maisol Mafurada, Amo
reira, Septima Xp!!riencia 
(Galiza-Portugal-Africa) e 
Rotymc-Alex-Coke. O 
Venres 14 comezará o fes
tival ás 22 h, co grupo 
C.O.M.A., Albrecht Lo
ops + Américo Rorigues 
(Portugal), En Crudo 
(Madrid), Albert Gimé
nez (Catalunya) e Kozmic 
Muffin. O Sabado 15 terá 
lugar o festival de música 
de baile con Dj. da Galiza 
e de Euskadi. O Domingo 
16 rematará o fesrival con 
música hip-hop, a partir 
das 21,30 h, cos grupos 

galegas Cinco talegos, La 
nueva Ciencia, Yagoso, 
El Seis, Desatre Natural 
+ Frias (Madrid) e por úl
timo Coke y la familia. 
Entrada de balde, está dis
pon~bel un espazo para a 
acampada, con bonos 
mensuales de 3 .000 pta. 

Lisboa 

• EXPOSICIÓNS 

ÜLHARES 68-98 

Na Biblioteca Museu Re
pública e Resistencia (Es
trada de Benfica, 419) es
tá aberta a mostra do fo
tografo Carlos Gil.+ 

Enerudllado XOAN COSTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
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8 
9 
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Horizontal 
l. Que non teñen compañía. Parte dun edificio que es
tá por debaixo do nivel do chan, no plural 2. Peza me
tálica suspensa por unha argola situada no interior do 
sino para producir son. Torna feo 3. En obras de Blan
co Amor, Ourense. Grandioso ou memorábel 4. Futuro 
de subxuntivo de dar. Partida, acto de sair 5. lgrexa 
episcopal. Pronome demosrrativo. O mesmo que riso 6. 
Peza dunha máquina que une outras dúas transforman
do o movemento de rotación noutro de vaivén 7. Des
pistado, distraído. Vocais de unha. Cocer sen usar auga 
ou aceite 8. Materia graxa do leite que se acumula na 
superficie. Punto cardinal aposto ao Norte. Nome da 
primeira consoante do alfabeto 9. Pertencenre á poesía 
dramática. Contracción de en e esas 10. Escóitase. Di
socie unha molécula en ions ou convirta un átomo ou 
molécula en ion 11. Infancia. Parte final do intestino. 

Vertical 
l. Nos verbos da primeira conxugación, morfema de 
modo-tempo do copretérito. Xerundio de sair 2. Que 
esrá en boas condicións físicas. Entregaren, cederen 3. 
Pelello. Vértese, lánzase fóra 4. Pasarei de dentro para 
fóra. Palabra empregada como fin dos rezos e que signi
fica que asi sexa 5. Pelo da ovella e doutros animais. Da 
súa propiedade 6. Que non ten compañía. No plural, 
habitación principal da casa. Sufixo 7. Vocais de mesa. 
Xunto 8. Mamífero tamén chamada tapiras. Parte area
da no centro dos anfiteatros 9. Cobras, serpentes. Pre
posición 10. Enxoitas. Taboleiro cunhas boliñas que 
serve para ensinar a contar 11. Contracción de a roáis 
o. Tírase o obstáculo que impede a entrada ou saída. • 

Caldo de letras 
I R J G u T A L o F N e e p p 
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R L T R C B I I W I L Y A A S 
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R P G U I Z L X X M C X M O A 
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T U N E Z G L Y F C Q I I R U 

X Q N T Q E O Y P E Q A L A G 
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D N H O R Q L M H J A W T T I 

Catorce países de África. 
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O porto de Vigo defínese palas ostras; o de Dublin polos escritores 

-cutty Sark, vela para escolares, pero non galegos 
-0-G. LUCA 

Vigo e Galiza fixeron un es
forzo para receber aos velei
ros da Cutty Sark, na que par
ticipa xente moza de todo o 
mundo. Pero nas tripulacións 
apenas habia escolares gale
gos e só un barco representa
ba ao porto de A Coruña. 

Desde a primeira edición en 
1972, o Cruceiro para Grandes 
Veleiros Cutty Sark ten enrola
do a case 100.000 mariñeiros 
de 18 a 25 anos que deben 
cambiar de barco en cada re
calada para aprenderen a afe
rrar velas a 50 metros de altu
ra, facer gardas de noite no 
convés ou cociñar. A convoca
tória penaliza aos tripulantes 
veteranos porque foi concebi
da como escola de vela e pla
taforma de coñecemento entre 
paises. 

A flota saira de Falmouth a Lis
boa o 16 de Xullo e a etapa de 
Vigo foi considerada para re
mudar tripulacións no rumbo de 
regreso a Irlanda, para o caso 
en que as situacións de vento 
Norte, clásicas en Agosto , se 
puidesen manter durante dias e 
retrasar aos barcos grandes de 
aparello de cruz, que non po
den orzar ao vento. 

A organización br itán ica , de 
Gosport, no condado de Hants
hire, atrae sobre todo a mozos 
e mozas dos paises do Reino 
Unido e de Irlanda, asi como da 
Bretaña, Normandia, os Paises 
Baixos, a Hansa e os portos do 
Báltico. A Asociación Interna
cional de Escolas de Velas (IS
TA) , tamén de raiz británica, or
ganiza competicións abertas de 
xente moza como selección 
prévia para a Cutty Sark que se 
celebra cada catro anos. 

Polo tanto o espectáculo de 
mastros xigantes e aparellos 
menores (a convocatória esta 
dividida en seis clases) que pui
do verse en Vigo desde o 8 ao 
12 de Agosto, nace dun com
plexo proceso de iniciación nas 
artes do mar desde as escolas 

e os centro de ensino público 
de vela. 

Galiza participa sobre todo en 
condición de espectador. No
mes galegas só os da goleta 
Marineda, armada pola Escola 
Superior de Mariña Civil e a go
leta Porto de A Coruña, un bar
co alugado en Southampton, de 
bandeira británica, finanzado a 
partes por Caixavigo e a Autori
dad e Portuária de A Coruña, 
con tripulación de A Coruña e 
Vigo. Catalunya intervén co 
Barcelona, armado pola Facul
dade de Náutica. 

O espectáculo das enxárcias 
engalanadas e dos gavieiros 
en posición de garda de honra 
sobre os enfreches, os desfiles 
das tripulacións e as festas non 
poden borrar a realidade de 
que os rapaces e rapazas ao 
norte do Gran Sol participan e 
os de aqui só poden ver ou 
participaren como voluntários 
na intendefmcia de porto. 

Clubes náuticos públicos 

Galiza, unha das culturas mari
ñeiras máis vellas do mundo, 
seguramente a que conserva 
máis sobrevivintes dos tempos 
da navegación a vela, non fi
gura case nas dotacións dos 
barcos da Cutty Sark. Os clu
bes náuticos irlandeses, britá
nicos e do centro do continen
te son maioritáriamente públi
cos, case sempre municipais, 
e esta é a razón pola que se 
poden instalar sobre espazos 
públicos na beiramar de moi
tas vilas e cidades; a totalida
de dos clubes náuticos de Ga
l iza son privados. O feito de 
existiren escalas públicas fe
derativas de vela só significa 
que existe unha porta aberta á 
iniciación dos cativos nas artes 
da mar. Pero os clubes priva
dos impiden a continuidade da 
afición con filtros de cuotas de 
ingreso ou pagos mensais que 
non pode afrontar a maíoria da 
povoación. 

O esforzo do concello de Vigo 
por acoller este acontecimento 

da vela, non se correspondeu , 
como noutras escalas, por un
ha preocupación por dar a co
ñecer o mellar do país. Ou poi
da que as mentes da maioria 
de governo local e da consella
ria de cultura non desen para 
máis. No programa oficial, en 
español, só se nomea unha vez 
Galiza cunha gralla (Galcia) e o 
presidente da Xunta deulle aos 
tripulantes a benvida a un país 
chamado España. Un pobrísi
mo saúda en español e inglés, 
sen asinar, advirte que o máis 
importante de Vigo son "as os
tras, o peixe e o marisco". O 
Porto de Dublin inclue no mes-

mo· catálogo as fotografías de 
Synge, O' Brien, Swif1, Beckett, 
Yeats , Behan , Wilde , Kava 
nagh, Joyce, O'Casey e Shaw 
coa lenda "hai partos que apa
recen nos diários de comércio, 
pero o naso mereceu liñas de 
moitas máis trascendéncia". 

A Autoridade Portuária de Vigo 
non só no participou na recep
ción dos barcos senón que non 
quixo escoitar a recomendación 
de limpar os peiraos e as augas 
pechadas entre docas. Milleiros 
de visitantes tiveron que aboiar 
entre lixo, alcatrán, gaivotas 
mortas e condóns a eito. • 

Exílio 
final 
CARLOS PENELAS 

Son as duas da mañá do venres 7 
de Agosto de 1998. Onte despedi
mos a Arturo Cuadrado. Estaba 
Paco Lores, o plástico Albino Fer
nández, o poeta Lucas Moreno, 
Alejandrina Devescoli da editorial 
Botella al Mar, o cineasta Cánepa. 
E amigos, autoridades de distintos 
centros da colectividade. Foi vela
do na Federación de Sociedades 
Galegas. Pouco puidemos falar. O I 
salouco rompeunos a voz. 

O xoves 6 estaba Arturo no 
xeriátrico. Caia a noite. Acom
pañábao un matrimónio. Leva
ban xa unha hora conversando 
devagariño, cunha profundidade 
ín t ima e segreda. A rredor das 
nove da noite C uadrado dill es, 
"Por favor, marchen. Quero mo
rrer só". A muller, atoutiñando, 
acercou e á por ta do cu arto . 
"Vaianse, por favo r. Quera mo
rrer en soedade '. O matrimónio, 
con pudor e extrañeza, re ti rouse. 
C inco mi nutos despoi Arturo 
Cuadrado partiu cara á nada. 

Foi poeta, conferencista, fabu la
dor, mili tante, xoma li ta. Qui
zais, definitivamente, o derradei
ro bohémio, unha lenda viva, un 
mito da Guerra Civil, dos salóns 
literarios. Un per onaxe de Va
lle-Inclán. 

Foi criando un per onaxe ine -
quencíbel. Contraditório, difícil, 
imulador, eductor, por momen

tos brillante. Á vece o peito 
que foi ateo, crente, miliciano, 
revolucionário, charli ta, amador 
incansábel, inmortal. Coido que 
foi iso. Por riba de todo non clau
dicou cos burócratas -de aquí e 
de acolá- o oportuni ta , o po
Hticos. o fondo coido que em
pre e burlou dele . on coñeceu 
xarnais o valor do cart . A vida 
levábao. E el deixába e levar. Era 
unha vela branca, obre o mar 
azul, baixo o ceo azul. (Por que o 
homes matan a outro home ?). 

E taba no eu cadaleito ereo. 
Semellaba pensatibre. A bandei
ra republicana cobreu axiña o 
caixón. Esa ban<leira, e a única 
bandeira <la miña infanc ia. Per
tenzo a unha raza d labreg . 
Ódio aes señorito , a a l~ mbras 
vermellas, os xenuflex que fa
chendea n. A rturo C uadrado es
crebeu no xorna l Galicia unha 
páxina cando aiu o meu prim i
ro li bro . A li o coñecin. Era o ano 
1972. Ao seu carón, Xo é Cond 
e Manuel Fernández Va lle. D s
de hoxe hei estar máis só. Agar
do que sexa soterrado na Ga liza. 
N o lugar que e tá é escuro , un 
nicho para escribinte . El merece 
a mera, a chúvia, a humidade, o 
son das gaitas. Que a señardade 
nos protexa da mediocridade. + 

VOLVER AO REGO 

A do País Basco é unha 
película de policías e la
dróns, di o director da 

Guardia Civil Gómez Valdivie
so. Atutxa fai unha rectifica
ción: en democrácia os enfron
tamentos concílianse cos votos 
e as razóns. 

Se cadra hai que lembrartle a 
Valdivieso que o sistema demo
crático non se inspirou en Fer
nando VII senón en Sócrates.+ 




